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3. AZ INTÉZKEDÉSEK LISTÁZÁSA  

„I”ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

I/1. CIVIL FELKÉSZÍTÉS, FELKÉSZÜLÉS 
Specifikus célok 
I/1.a. Nyitottság, megújuló képesség, kreativitás, (tanítva-tanulás, oktatás, humán erőforrásfejleszt.)  
I/1.c. Esélyegyenlőség biztosítása, antiszegregáció, integráció 

Intézkedések 
I/1.a.1. Humán erőforrás fejlesztés komplex hátterének biztosítása 
I/1.a.2. Fiatal diplomások megtartását célzó, helyi vállalatoknál történő elhelyezkedésüket 
segítő önkormányzati programok  
I/1.c.1. Társadalmi integráció segítése 

I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁSERŐSÍTÉS  
Specifikus célok 
I/2.a. Egészségügyi ellátás, szociális ellátás fejlesztése 
I/2.c. Ifjúságpolitika,kultúrpolitika, identitásfejlesztés 

Intézkedések 
I/2.a.1. Helyi és térségi igényeket kielégítő szociális és egészségügyi ellátás biztosítása 
I/2.a.2. Szociális szolgáltatások szintjének fenntartása, fejlesztése 
I/2.c.1. Kulturális-közösségi létesítmények fejlesztése, terek kialakítása 
I/2.c.2. Helyi közösség fejlesztése 
I/2.c.3. Partnerség, koordináció, integráció megerősítése  
I/2.c.4. Városhálózati együttműködés fejlesztése 

I/3. ARCULATÉPÍTÉS, VONZERŐFORMÁLÁS, MINŐSÉGI FEJLESZTÉS 
Specifikus célok 
I/3.a. Társadalmi arculat, közbiztonság 
I/3.c. Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 

Intézkedések 
I/3.a.1. Információs társadalom fejlesztése 
I/3.c.1. Tisza-parti városrész rendezése 
I/3.c.2. Településarculat fejlesztés, lakótelep felújítás 
I/3.c.3. Településarculat fejlesztés, városközpont megújítás 
I/3.c.4. Településvédelem  
I/3.c.5. Zöldfelület rehabilitáció és karbantartás 
I/3.c.6. Rekreációs, turisztikai és befektetői vonzerő fejlesztés (települési, táji arculat). A 
vonzáskörzetre kiterjedő tájképgazdálkodás 
I/3.c.7. A letelepülőket vonzó, lakosságmegtartó képességet javító feltételek megteremtése. 
Sport és szabadidő létesítmények kialakítása 
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„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

II/1. INNOVÁCIÓ, GAZDASÁGI KOHÉZIÓ, GAZDASÁGI STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 
Specifikus célok 
II/1.b.  Gazdasági struktúra fejlesztés 

Intézkedések 
II/1.b.1. A Tiszában rejlő gazdasági potenciál kiaknázása 
II/1.b.2. Az idegenforgalom szolgáltatási hátterének fejlesztése  
II/1.b.3. Az Ipari Park logisztikai szolgáltatásainak fejlesztése  

II/2. PIACORIENTÁCIÓ 
Specifikus célok 
II/2.b. Integrált városi, térségi marketing és kommunikáció (piacok és partnerek felé)  

Intézkedések 
II/2.b.1. Tiszaújváros és vonzáskörzete piaci pozícionálása, integrált marketing terv készítése 
II/2.b.2. Tiszaújváros kommunikációs programja 

II/3. MUNKAHELY GAZDÁLKODÁS 
Specifikus célok 
II/3.a. Munkahely teremtés, munkahely megtartás 

Intézkedések 
II/3.a.1. Az atipikus foglalkoztatási formák emelése 
 

„III”FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

III/1. VÁROSI ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS, DIPLOMÁCIA, LOBBY 
Specifikus célok 
III/1.b. Pozíciókkal történő gazdálkodás, a város (újra)pozícionálása, a külső és a belső feltételrendszer 
megváltoztatása, új fejlődési pályára állás 

Intézkedések 
III/1.b.1. Tiszaújváros és térsége élhetőségi, versenyképességi feltételeinek javítása, a 
tájfenntartás társadalmi, gazdasági elismertetése, (a területfejlesztés és a vidékfejlesztés 
harmonizálása) 

III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 
Specifikus cél 
III/2.b. Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 

Intézkedések 
III/2.b.1. Települési környezetvédelem és klímapolitika 
III/2.b.2. Természetvédelem – országos és helyi természeti értékek védelme, biodiverzitás 
védelme  
III/2.b.3.Tájvédelem és tájmegőrző gazdálkodás, turisztikai potenciál-fejlesztés 
III/2.b.4. Környezetbarát térségi iparfejlesztés feltételeinek megteremtése  
III/2.b.5. Vízrendezés fejlesztése 
III/2.b.6. Városi közlekedéshálózat fejlesztés 
III/2.b.7. Közúti és vasúti tömegközlekedés 
III/2.b.8. Vízi- közművek fejlesztése 
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III/2.b.9. Energia közművek fejlesztése 
III/2.b.10. Hírközlés fejlesztése 

III/3. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS 
Specifikus célok 
III/3.b. Pénzügyi egyensúly megteremtése, fenntartása, városi ingatlanvagyon gazdálkodás 
III/3.c. A fenntartható gazdálkodás tervi előkészítése 

Intézkedések 
III/3.b.1.  Városi ingatlanvagyon gazdálkodás, a város fejlesztés-rendezés és az 
önkormányzati ingatlanfejlesztés harmonizálása 
III/3.c.1. Döntéselőkészítés, összehangolt város- és térségmenedzsmentet segítő célorientált, 
egységes tervezési rendszer kialakítása, a tervezés társadalmasítása 
 
 

MELLÉKLET 
AZ INTÉZKEDÉSEK VÁROSPOLITIKAI, CIVIL-, VÁLLALKOZÓPOLITIKAI ÉS 
KÖZIGAZGATÁSI MEGALAPOZÁSA - TISZAÚJVÁROSI INTERJÚK 
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TISZAÚJVÁROS HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, ÖSSZEFOGLALÁS 

Az EU tagság Tiszaújvárosnak európai versenyt jelent más hazai és külhoni városokkal, a 
Tiszaújvárosi kistérségnek más kistérségekkel  

• a humán erőforrásért, a lakosság megtartásáért 
• a pénzügyi forrásokért 
• az egészséges környezetért.  

A verseny a pénzügyi-gazdasági válsághelyzetben, a környezeti feltételek változása – 
klímaváltozás – hatására erősödik. Tiszaújváros jövőképét erre az egyetemes versenyre 
dolgoztuk ki, megalapozva a verseny felvállalhatóságát. 
 

A város jövőképe 
Tiszaújváros élhető, versenyképes és fenntartható város, mert az önkormányzat partneri 
kapcsolatot ápol polgáraival és vállalkozóival. Erős lokálpatriotizmus alapja a város 
fejlődésének, a bizalomépítés segíti a városrendezési célok megvalósítását.  
Tiszaújváros térségi partner-kapcsolatokat épít a szomszédos városokkal (Polgár, Mezőcsát) 
és kistérségekkel. A három várossal és kistérségeikkel együttműködve, erős kisrégiót hoznak 
létre, hogy Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza által határolt térségben súlyponti szerephez 
jussanak. A város megyei, regionális, sőt megyéken és régiókon átívelő rendszergazda 
szerepek felvállalásával (tiszai hajózás, logisztika stb.) tovább erősíti pozícióját a 
városhálózatban. Polgáraival, vállalkozóival, gazdálkodóival együttműködve kisrégió 
önkormányzataival, civil és versenyszférájával a térségi lokálpatriotizmus kialakítását segítik 
elő. Élhető, versenyképes és fenntartható kisrégió alakul ki Tiszaújváros kisugárzásaként. 
 A három város és kistérségei köré szerveződő kisrégió lokálpatriotizmusa segíti a lakosság 
megtartását, valamint a közös felkészülést a gazdasági és a társadalmi kihívásokra. A város 
és a kisrégió versenyszférájának gazdasági alkalmazkodását, a munkahelyi struktúra piaci 
igényekhez történő át- és átalakítását, a munkahelyteremtést polgárainak felkészítésével, 
(át)képzésével segíti. A Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségi központi fekvésből adódó 
szerepkör felvállalásával biztosítja a lakosság megújulását, az elvándorlás pótlását, a 
városok, és a kisrégió közötti lakossági mobilitás támogatásával kiegyensúlyozott kisrégiós 
korösszetétel kialakulását teszi lehetővé. A szerepkör tovább erősödhet a Mezőkövesdi 
Kistréség bekapcsolásával, a mezőkövesdi repülőtér és a Záhony – Miskolc – Budapest 
vasútvonal integrálásával. 
 

A verseny felvállalása, Tiszaújváros kisrégiós központ 
A verseny felvállalását Tiszaújváros kiváló adottságai teszik lehetővé:  

• erős gazdasági és ipari háttér, 
• kiemelkedő szellemi kapacitás az iparban, a város menedzselésben, igazgatásban és a 

szolgáltatásban, 
• környezeti, természeti adottságok: Tisza-, Sajó-völgy, természetvédelmi területek, 

rekreációs-, turisztikai-, és befektetési vonzerő. 
 
A város önmagában, még kistérségével együtt is kis erőt képvisel a Debrecen, Miskolc, 
Nyíregyháza háromszögben, ezért a verseny csak más városokkal és kistérségeikkel 
együttműködve lehet eredményes. Ezért kell felvállalnia a kisrégiós központi szerepet, a 
szomszéd városokkal és kistérségeikkel együttműködve kisrégió kialakítását. 
A központi szerep felvállalásának alapjai:  

• közösségfejlesztés: Tiszaújváros önkormányzata és a városban élő civilek, 
vállalkozók, gazdálkodók között, 
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• kisrégiós központi partnerség a kistérségi központok – Tiszaújváros, Polgár, 
Mezőcsát együttműködésével,  

• valamint partnerhálózat a három kistérség települései és az agglomeráció települései 
között. 

A három város (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) és vonzáskörzete súlypontjában, a mintegy 
200-250 ezres munkaerő piac fókuszában, a kisrégió, ezen belül Tiszaújváros és térsége 
központja lehet a mobil munkaerőnek. ( Mindhárom város 20-30 perc alatt elérhető, rövidebb 
idő alatt mint ahogy Budapest külvárosából a városközpontba érhetnek az ott lakók.) 
 
A kisrégiós fejlesztés várható eredménye: a tiszaújvárosi, a Tiszaújvárosi kistérségi, és a 
Tiszaújváros – Polgár – Mezőcsát kisrégiós tudat kialakulása, a lakossági kohézió erősödése, 
a lakosság helyben maradása, illetve kisrégión belüli költözéssel a korösszetételi arányok 
kiegyenlítődése. A városok elöregedését – így Tiszaújvárosét is – kistérségi, kisrégiós 
szociálpolitikával lehet ellensúlyozni, a lakáscserék – a fiatalok beköltözésének – 
támogatásával, a szociális gondoskodás kistérségi, kisrégiós kiterjesztésével.   
 
Tiszaújváros funkcióihoz igazodó tervi megközelítés 
A városfejlesztési koncepció hosszú távra készül (7-15 éves előre tekintés). Erre az időtávra 
konkrét fejlesztési programok hiányában nem dolgozhatók ki projektek, csak a város előtt 
álló feladatokból levezethető intézkedések és azok komponensei. Az intézkedések 
komponenseiből lehet majd összeállítani a középtávú (3-5 őt év) integrált városfejlesztési 
stratégia (IVS) projektjeit.  
 
Területi- és településtervezési megközelítésünk szerint a közösségfejlesztés a bizalomépítés 
eszköze. Ezért a külön módszertanok szerint készült (atomizált) tervek (városfejlesztési 
koncepció, IVS és városrendezési terv) kiváltására, egységes tervrendszer megalapozására 
tettünk javaslatot. A megközelítés segíti a várospolitika tájékozódását, döntéseinek 
megalapozását, ugyanakkor jó munkaeszköz a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. 
Az egységes rendszer a városban élő közösségek számára átlátható, jól értelmezhető, 
kontrolálható. A kisrégiós közösségfejlesztés érdekében javasoljuk a módszer átvételének 
elősegítését a partner városok számára, támogatva ezzel a központot alkotó városok 
integrációját. Az átlátható, adaptálható tervi struktúra alkalmas a területi és a települési 
tervek harmonizálására, a kisrégiós bizalom építésére a kisrégiós partnerhálózat települései 
között. 
 
A fejlesztési koncepcióban szereplő intézkedések és komponenseik összeállításánál három 
forrásra támaszkodtunk: 

• a helyzetfeltárásból levezethető SWOT elemzés erősségeinek kibontása, 
gyengeségeinek mérséklése után, a támogató lehetőségek feltárására, a gátló 
tényezők – a gyengeségek – megismerésére, 

• az Önkormányzat értékgazdálkodási gyakorlatából, az önkormányzati rendeletekből, 
határozatokból kibontható, illetve a képviselőtestületi szakbizottságok tagjaival 
készített interjúkból levezethető javaslatok feldolgozására, 

• a város civil- és versenyszféráját foglalkoztató kérdések feltárására (városi televízió, 
Tiszaújvárosi évkönyv, polgármesteri hivatali interjúk). 
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Fejlesztési stratégia 
A kisrégiós központtá váló város célja: a nagytérségi (az európai, a magyarországi, az Észak-
Magyarországi, a szomszédos Észak-Alföldi régió valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, a 
szomszédos Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyei) rendezési tervekkel és/vagy 
fejlesztési programokkal összecsengő „egyetemes” cél: környezeti-természeti, társadalmi-
gazdasági, települési/térségi-táji élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság. Ennek megfelelően 
három stratégiai főirányba rendeztük az intézkedéseket 
 

 „I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
„III” FENNTARTHARTÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

 
A fenntarthatóság – ami az önkormányzat kompetenciája – biztosítja az élhetőség és a 
versenyképesség egyensúlyát.  
A fejlesztési stratégia nyitott. A Tiszaújvárosi kistérségi stratégia és a Tiszaújváros-Polgár-
Mezőcsát kisrégió stratégiája a tiszaújvárosival harmonizálható, az egységes stratégia 
kidolgozható. A stratégiai főirányokhoz tartozó partner városok (Polgár, Mezőcsát), és a 
kistérségek tervezett intézkedései összehangolhatók, a közös kompetencián túlmutató 
elképzelések lobbyprogramokba összegezhetők. Így lehetővé válik a lobbytevékenység 
mentén a rendszergazda szerep felvállalása, akár a Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségen 
túlmutató problémák megoldásában (pl. tiszai  hajózás) is.  
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I. TERVELŐZMÉNYEK 
1. VÁROSPOLITIKA, TISZAÚJVÁROS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, 
RENDSZERTERV 
2. TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK TERVELŐZMÉNYEI (DVD 
MELLÉKLET) 
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1. VÁROSPOLITIKA, TISZAÚJVÁROS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, RENDSZERTERV 
Hosszú távú városfejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia, városrendezési terv 

A rendszerterv szerkesztés elve 
A tervezés központi kérdése a szabályozási „előírásoknak” való megfelelés. Ezért a modellt a szabályozást jelképező háló keretezi és osztja mezőkre (halvány-
piros kiemelés). (Meghatározó szabályozási elvek pl. a hazai szakpolitikai elvárások és az Uniós források felhasználásának elvárásai ld. IVS). A tervezési 
folyamat egészét ebbe a szabályozási hálóba illesztjük. A szabályozás gerincét a várospolitikai döntések (élénk piros kiemelés) adják, amelyek a tervezés egészét, 
illetve az egyes tervezési szakaszokat indítják és lezárják. 
Minden tervezési szakasz (1-3) két modulból áll (A, B). Minden modult Önkormányzati program indít, és elfogadási/jóváhagyási eljárás zár. 
 A hosszú-távú városfejlesztési koncepció során kidolgozandó munkarészeket halványzölddel hangsúlyoztuk. A fehéren maradó munkarészek a 
városrendezési terv, illetve az IVS, amelyek később (más megbízás során) kerülnek kidolgozásra.  
I. HELYZETELEMZÉS 
 
A. MODUL  
VÁROSPOLITIKAI HELYZETELEMZÉS 
  

VÁROSPOLITIKAI HELYZETELEMZÉS 
 KÖZÉP-TÁVÚ 

FEJLESZTÉS, 
AKCIÓTERÜLETEK 
VERSENYKÉPESÉG 

 RENDEZÉS 
OPERATÍV TERVEK 

ÉLHETŐSÉG 

    HOSSZÚ TÁVÚ 
VÁROSFEJLESZTÉS  VÁROSRENDEZÉS, 

ÜZEMELTETÉS, KEZELÉS 

    

 

   Kutatási jelentések, statisztikák  Kutatási jelentések, statisztikák     
 

   Fejlesztési koncepció, program 
előzmények 

 Szerkezeti terv, szabályozási terv, 
helyi építési szabályzati előzmények 
Környezetvédelmi programok, 
tervek 

 Korábbi időszak 
fejlesztései  
Akcióterületi 
programok, tervek  
 

 Operatív 
tervdokumentációk 

 

   Gazdasági program       
 

   Fejlesztési programok, pályázati 
dokumentációk (pl. SAPARD, 
PHARE), projektek 

 Fejlesztési programok, projektek 
rendezési tervbe illeszthetősége  

 Versenyszféra 
fejlesztési programok, 
projektek 
 

 Civilszféra fejlesztési 
programok, projektek 

 

   Fejlesztési rendeleti, határozati 
előzmények 

 Rendezési, üzemeltetési, kezelési 
rendeletek, határozatok 

    

 

   Fejlesztési előzmények mérlege  Rendezési előzmények mérlege     

    VÁROSPOLITIKAI MÉRLEG ELFOGADÁSA 
KÉPVISELŐTESTÜLETI SZAKBIZOTTSÁG ÉS/VAGY POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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B. MODUL  
VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI HELYZETELEMZÉS 
    VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI HELYZETELEMZÉS 

A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT „TERVEZÉSI FELADAT” ALAPJÁN 
    

 
TÉRSÉGFEJLESZT.   

TERÜLETRENDEZÉS  VÁROSFEJLESZTÉS 
fejlesztési dokumentumok értékelése 

 VÁROSRENDEZÉSI TERV 
elfogadott rendezési terv elemzése 

 
 

 
 

OTrT 
Észak Mo. Régió 
BAZ megye 
Kistérség 
Agglomeráció 

 OTrT 
Észak Mo. Régió 
BAZ megye 
Kistérség 
Agglomeráció 

 Településfejlesztési Koncepció 
Az elfogadott koncepció 
fejlesztéseinek értékelése 

 Szerkezeti terv 
Szabályozási terv 
Helyi építési szabályzat 

 
 

 
 

 

 
 

     
 

 
 

 
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI 
HELYZETELEMZÉS 
 

  
TERÜLETRENDEZÉSI 
HELYZETELEMZÉS 

 HOSSZÚ-TÁVÚ 
VÁROSFEJLESZTÉS  

HELYZET ÉS POTENCIÁL 
FELTÁRÁS 

 VÁROSREND. HELYZETFELT 
a térinformatika megalapozása  

 KÖZÉP-TÁVÚ 
VÁROSRÉSZFEJL. 
AKCIÓTERÜLETEK 

  
VÁROSRÉSZEK 
RENDEZÉSE 

Térségi környezeti 
erőforrások 
Lehetőség 
Veszély 
 

 Térségi környezeti 
állapot  
 

 
Környezeti erőforrások 
Erősség-célfa 
Gyengeség-problémafa 
 

    Környezeti állapot 

    Környezeti potenciálok  

Környezeti állapot (levegő tisztaság –
szennyező források, felszíni és felszín alatti 
vizek /vízügyi szakvélemény/, zaj- és –
rezgés terhelés, talaj állapot)     

Térségi táj és 
természeti 
erőforrások 
Lehetőség 
Veszély 
 

 
Térségi táj és 
természetvédelem 
 

 
Táj és Természeti erőforrások 
Erősség-célfa 
Gyengeség-problémafa 
 

    Táj és Természet 
védelem 

    Táj és természeti potenciál  

Táj és Természet védelem (Védett 
területek értékelése, károsító források, 
természeti területek, tájképi értékek, 
ökológiai hálózat)     

Térségi társadalmi 
erőforrások 
Lehetőség 
Veszély 

 
Térségi társadalmi 
helyzet  
 

 
Társadalmi erőforrások 
Erősség-célfa 
Gyengeség-problémafa 

    
Társadalmi helyzet 
(népszámlálási 
adatok, KSH 
adatszolgáltatás) 

    
Társadalmi potenciálok 
Partnerség (magánszféra bevonása, 
lakosság/civilek részvétele) 
Antiszegregáció 

 

Társadalmi helyzetfeltárás 

 
Partnerség 
Akcióterület/célterül-
et lakossága 
Civil szervezetek 

  

Térségi gazdasági 
erőforrások 
Lehetőség 
Veszély 

 
Térségi gazdasági 
adottságok 
 

 
Gazdasági erőforrások  
Erősség-célfa 
Gyengeség-problémafa 

    Gazdasági 
adottságok 

    Gazdasági potenciálok  

Gazdasági adottságok 
(Mező-, erdő- és kertgazdaság, Ipar, 
Turizmus, Szolgáltatás) 
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Térségi 
településhálózati 
erőforrások 
 Lehetőség 
Veszély 

 Térségi 
településhálózati 
adottságok 
 

 Települési erőforrások 
Erősség-célfa 
Gyengeség-problémafa 
 
 

    Településrészi 
adottságok  
 
 
 
 
 

    Települési potenciálok 
Településhálózati szerep 
(vonzáskörzet, térségi 
munkamegosztás) 

 

Települési adottságok  
• Településszerkezet, területfelhaszn. 
• Zöldfelületi rendszer (közparkok, 

közkertek, zöldfelületi intézmények, 
közterületi növényzet, vízfolyások 
menti zöldter., mezőgazd., erdészeti, 
vízgazd. ter.) 

• Intézményi infrastruktúra  
• Közlekedési rendszer vizsgálata 
• Műszaki infrastruktúra (vízi-, és 

energia közművek 
• Kulturális örökség (építészeti, 

városképi, várostörténeti, 
műemlékvédelmi, helyi értékvédelmi) 

• Szegregált területek 

 Funkció bővítő 
(intézmények) 
Pontszerű 
városrehabilitáció 
Szociális rehabilitáció 
(szociális 
városrehabilitációs 
célterület) 

  

Térségi 
településhálózati 
erőforrások 
 Lehetőség 
Veszély 

 Térségi 
településhálózati 
adottságok 
 

 Közigazgatás mint erőforrás 
Erősség-célfa 
Gyengeség-problémafa 
 
 

    Településrészi 
adottságok  
 
 
 
 
 

    Közigazgatási potenciálok 
E-önkormányzat (térinformatika) 
Városfejlesztő társaság 
(városrehabilitációs iroda) 

 

Települési közszolgáltatások, 
közigazgatás  
Vagyonkezelés 
Főépítészi iroda (építészet, 
városrendezés) 
Szociális ellátás 
Oktatás,  
Egészségügy, 
Sport és szabadidő, közművelődés 

 Akcióterületi lokális 
iroda   

    AZ ÖSSZEGZETT HELYZETELEMZÉS ELFOGADÁSA 
KÉPVISELŐTESTÜLETI SZAKBIZOTTSÁG ÉS/VAGY POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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II. VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  
A. MODUL 
VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 
PARTNERI KOMPETENCIÁK 

 HOSSZÚ-TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
TISZAÚJVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KOMPETENCIÁJA 

  
PARTNERI KOMPETENCIÁK 

  Stratégiai előzmények: kihívások, stratégiai válaszok,  
Aktív várospolitikai stratégiák (önkormányzati, ágazati, tematikus) 

  

Térségi stratégiák 
(agglomeráció, kistérség, BAZ megye, 
Észak-Magyarország régió, ország, EU) 

 A térségi stratégiák által meghatározott kényszerpályák és mozgásterek 
A kényszerpályák és mozgásterek elemzése: a város stratégiai pozícionálása 

  

  Stratégiai identifikálás: Az aktív várospolitika, a versenyszféra és a 
civilszféra stratégiák szinergia elemzése 

 Versenyszféra stratégiák 
Civilszféra stratégiák 

  Az identifikálás és a pozícionálás  
A stratégia újrapozícionálása 

  

Térségi stratégiai partnerség 
agglomeráció, kistérség, BAZ megye, 
Észak-Magyarország régió, ország, EU 

 Stratégiai partnerség, az újrapozícionálás feltételének megteremtése  Stratégiai partnerség  
Verseny- és civil szféra 
 

  A VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGÚJÍTÁSA 
KÉPVISELŐTESTÜLETI JÓVÁHAGYÁS 
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B/1. MODUL  
VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, VÉLKEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
    VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

VÉLKEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
    

    HOSSZÚ-TÁVÚ 
VÁROSFEJLESZTÉS  VÁROSRENDEZÉS  

KÖZÉP-TÁVÚ 
FEJLESZTÉS, 

AKCIÓTERÜLETEK 
  

 
TÉRSÉGFEJLESZTÉS 

  
TERÜLETRENDEZÉS  Települési és térségpolitikai 

küldetés 
   

 

 
 

    Vízió   Jövőkép  
 

 
 

    Célpiramis    
 

 
 

Térségi fenntart-
hatósági döntések 
agglomeráció, 
kistérség, BAZ 
megye, 
Észak-Magyarország 
régió, ország 

   Egyetemes cél  
Fenntarthatóság: versenyképességi 
és élhetőségi egyensúly 

 Versenyképes,  
élhető és  
fenntartható rend  

  
Versenyszféra 
versenyképességi 
várakozások 

  
Civilszféra élhetőségi 
várakozások 

    Átfogó cél 
Stratégiai partnerség 

      

    Specifikus célok 
Városfejlesztési, városrendezési 
helyzetelemzés alapján kerülnek 
meghatározásra 

   Városrészi (területi) 
célok 

  

    Általános célok 
A tervezett intézkedésekhez 
rendelve 

   Tematikus célok   

    Célfa 
Hosszú- és középtávú célok 

      

Térségi prioritások 
agglomeráció, 
(kistérségi, BAZ 
megyei, Észak-
Magyarország régiós, 
országos) 

   Prioritások meghatározása 
A prioritások pozícionálása (Térségi 
prioritásokhoz viszonyítása) 

      

  
 

        

    STRATÉGIAI FŐIRÁNYOK 
MEGHATÁROZÁSA 

      

    Élhetőségi stratégiai főirány (ld. 
várospolitikai stratégia) 

     

 

   Versenyképességi stratégiai főirány 
(ld. átfogó cél) 

 

A rendezési terv társadalmasítása, 
partnerhálózati megfeleltetés 
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   Fenntarthatósági stratégiai főirány 
(ld. egyetemes cél) 

     

  
 

        

    INTÉZKEDÉSI TERV 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

      

  
 

 Intézkedések nevesítése 
• a várospolitikai helyzetelemzésből, 
• a SWOT elemzésből (helyzetfeltárás), 
• a verseny- és a civil szféra programokból, 

illetve 
• a térségi programokból levezethető. 

   IVS pl. szociális 
városrehabilitáció 
(lakótelepi 
fejlesztések, 
hagyományos 
beépítésű leromlott 
városrészek, Roma 
telepek telep-
rehabilitációja) 

  

  
 

 Intézkedés megnevezés  
• Általános cél meghatározás 
•  Intézkedés leírása  
• Intézkedési komponensek meghatározása, 

támogatható tevékenységek 

      

    Kedvezményezettek     Kedvezményezett:  
versenyszféra 

 Kedvezményezett: 
civilszféra 

    Monitoring mutatók  
(Output, eredmény, hatás) 

   Versenyképességi 
mutatók 

 Élhetőségi mutatók 

Térségi projektek    Az intézkedéshez kapcsolódó 
projektek 

 A kapcsolódó projektek rendezési 
tervbe illesztése 

 Versenyszféra 
projektek 

 Civilszféra  
projektek 

    A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSA 
KÉPVISELŐTESTÜLETI SZAKBIZOTTSÁGOK 
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B/2. MODUL 
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, VELEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
    INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA  

VELEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
    

    Középtávon megvalósítható 
projektek 
Szinergiák, ütemezés 

      

    Pénzügyi terv 
Forrásszükségletek    

Fejlesztési 
programok 
költségbecslése 

  

    Megvalósíthatóság 
Kockázatok 
Megvalósítás eszközei 
Partnerség 
Monitoring 

      

        Akcióterületi terv 
Fejlesztési programok 
Pénzügyi terv 
Kockázatok 
Partnerek 
 
Aktualizálás 

  
Akcióterület kijelölés 
Helyzetelemzés 
Szervezeti eszköz 
Várható hatások 
 

    Városfejlesztő társaság szervezése       

        Antiszegregációs 
terv  
Helyzetelemzés 
Antiszegregációs 
program 

  

    A fenntartható fejlődés programja 
Értékgazdálkodás 

      

    INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA  
ELFOGADÁSA 

KÉPVISELŐTESTÜLETI SZAKBIZOTTSÁGOK 
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III. HOSSZÚ-TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 
A. MODUL 
JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
    HOSSZÚ-TÁVÚ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
    

    HOSSZÚ-TÁVÚ 
VÁROSFEJLESZTÉS 

   
 

 
 

    Települési és térségpolitikai 
küldetés 

   
 

 
 

    Vízió     
 

 
 

    Célpiramis    
 

 
 

    Egyetemes cél        

    Átfogó cél       

    Specifikus célok       

    Általános célok       

    Prioritások meghatározása       

  
 

        

    STRATÉGIAI FŐIRÁNYOK 
MEGHATÁROZÁSA 

      

    Élhetőségi stratégiai főirány       
 

   Versenyképességi stratégiai főirány       

 

   Fenntarthatósági stratégiai főirány       

  
 

        

    INTÉZKEDÉSI TERV        

  
 

 Intézkedés megnevezés  
• Általános cél meghatározás 
•  Intézkedés leírása  

      

    A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÓVÁHAGYÁSA 
KÉPVISELŐTESTÜLET 

    

 
B. MODUL 
JÓVÁHAGYOTT HOSSZÚ-TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
(A JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ KORREKCIÓJA) 
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2. TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK TERVELŐZMÉNYEI  
 
A dokumentációhoz DVD-n mellékeltük a felhasznált háttéranyagokat.  
 
ORSZÁGOS TERVEK ÉS KONCEPCIÓK 
Országos Területrendezési Terv 
Új Magyarország vidékfejlesztési terv  
Országos Területfejlesztési Koncepció 
Új Magyarország Fejlesztési Terv és kapcsolódó dokumentumai 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért  
2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 
3. prioritás: A modern üzleti környezet elősegítése  
4. prioritás: Pénzügyi eszközök 
5. prioritás: Technikai segítségnyújtás  

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 
1. prioritás: Egészséges, tiszta, települések  
2. prioritás: Vizeink jó kezelése  
3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése 
4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely 
5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás  
6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás  
7 prioritás: Projekt előkészítés prioritási tengely  
8. prioritás: Technikai segítségnyújtás  
VÉGREHAJTÁS OPERATÍV PROGRAM 
1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális 
intézmények működtetése és fejlesztése  
2. prioritás: A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer  

Észak–magyarországi Operatív Program Akcióterv – 2009-2010 

 
TÉRSÉGI TERVEK, PROGRAMOK 
A Tisza térség területrendezési tanulmányterve 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási 
koncepciója 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási 
programja 
 
RÉGIÓK PROGRAMJAI 
Észak-Magyaroszági régió 
Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013 

ÉSZAK–MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 
1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, Akcióterv – vezetői 
összefoglaló 
2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése, Akcióterv – vezetői összefoglaló 

Az Észak-Magyarországi Régió egészségügyi stratégiája 
Helyzetértékelés, Észak-Magyarországi Régió: helyzetelemzés, táblázatok 
Az Észak – magyarországi Régió fejlesztési stratégiája 
Az Észak – magyarországi Régió fejlesztési koncepciója 
A régió bemutatása 
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KÖZigazgatási és TÉRségfejlesztésiületfejlesztési térKÉP 
Régiós statisztikai térképek, grafikonok (lásd: régiós_stat_térképek_grafikonok mappa) 
Az Észak-Magyarországi Régió kistérségeinek, illetve Magyarország régióinak legfontosabb 
társadalmi, gazdasági jellemzői számokban 1. – 2.  
Az Észak-magyarországi régió szociális helyzetelemzése - munkaanyag 
Roma népesség aránya (szöveg) 
Roma népesség aránya (táblázat) 
 
Észak-Alföldi régió 
Észak-alföldi operatív program 2007-2013  
Az Észak-alföldi régió területfejlesztési operatív programja 2009-2010 (ÉARTOP)  
Intézkedési és Tevékenységi Terv Az Észak-Alföldi Régió Stratégiai Programjához 2007-2013 
Az Észak-Alföldi Régió Stratégiai Programja 2007-2013 

ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 
1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 
3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása 
4. prioritás: Humán infrastruktúrafejlesztés 
5. prioritás: Város- és térségfejlesztés 

 
MEGYEI TERVEK 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terve (lásd: B.A.Z_m_terve nevű mappa) 
Hajdú-Bihar megye területrendezési tervének programja – Egyeztetési anyag 
 
KISTÉRSÉGI DOKUMENTUMOK 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
TELEPÜLÉSI DOKUMENTUMOK 
Helyi védelmi rendeletek 
26/1996. (IX.l3.) rendelet a települési folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és 
ártalommentes elhelyezésével összefüggő tevékenységről; a szervezett közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről  
9/1999. (IV.09.) rendelet az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely 
biztosítási kötelezettség elősegítéséről  
15/2004. (VI.11.) rendelet a talajterhelési díjról 
43/2004. (XII.23.) rendelet a helyi állattartás szabályairól  
15/2000. (V.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezésről  
39/2000. (XI.10.) rendelet a környezetvédelemről 
24/2004. (VII.01.) rendelet a helyi értékek védelméről 
34/2005. (XII.23.) rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
rendelkezéseinek Tiszaújváros területén történő végrehajtásáról 
 
Hulladékgazdálkodási terv 
29/2004. (VIII.31.) rendelete a települési hulladékgazdálkodási tervről   
Tiszaújváros Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének Felülvizsgálata  
 
Településrendezési eszközök 
Településszerkezeti terv módosítás 
Belterületi szabályozási terv I. 

http://www.tothgeza.hu/
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Belterületi szabályozási terv II. 
25/2008. (VI.30.) rendelet Tiszaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről  
Mellékletek Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-Testületének 25/2008. (VI. 30.) sz. 
rendeletéhez (TÉSZ) 
Melléklet Jóváhagyva a 443-36/2001.259/Ökt. sz. határozattal. (koncepció) 
 
Egészségterv 
Tiszaújváros egészségkép 
Tiszaújváros egészségterv 2. 
 
Környezetvédelem, közlekedés, turizmus 
Tiszaújváros Város Önkormányzati Környezetvédelmi Programjának Felülvizsgálata  
Tiszaújváros forgalomtechnikai felülvizsgálat, 2005-2006 döntés előkészítő javaslat  
Tiszaújváros Kulturális és Turizmusfejlesztési stratégiája  
Városunkról 
Nagyalföld 
turizmus-leirasok-honlaprol 

 
Egyéb adatok 
Testületi ülések jegyzőkönyvei (lásd: testuleti_jegyzokonyvek nevű mappa) 
Tiszaújváros digitális alaptérképe (lásd: digit_terkep nevű mappa) 
Légifotók (lásd: legifoto nevű mappa) 
 
Amatőr minőségű légifotók: www.tothgeza.hu   
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ  
1. HELYZETFELTÁRÁS 
1.1. Környezeti, természeti alapstruktúrák 

1.1.1. A természeti örökség bemutatása  
1.1.2. A környezeti adottságok bemutatása 

1.2. Szociológia 
1.3. Gazdasági helyzetértékelés  
1.4. Település 

1.4.3. A város születése 
1.4.2. Épített környezet  
1.4.3. Lakáshelyzet 
1.4.4. Zöldfelületi rendszer 
1.4.5. Helyi értékvédelem 
1.4.6. Közlekedés 
1.4.7. Közmű ellátás 

1.5. Települési közszolgáltatások 
1.5.1. Oktatás 
1.5.2. Szociális ellátás 
1.5.3. Művelődés 
1.5.4. Egészségügyi alapellátás 
1.5.5. Rend – és jogvédelem 
1.5.6. Kereskedelmi intézmények 
1.5.7. Szálláshely szolgáltató és vendéglátó intézmények 
1.5.8.Sport- és szabadidő 
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1. HELYZETFELTÁRÁS 
Az alátámasztó munkarészben bemutatásra kerülnek a település környezeti és természeti 
adottságai, szociológiai és gazdasági helyzete, épített környezetének története és jelenlegi 
állapota, zöldfelületei, közlekedés és közmű ellátása, valamint a településen elérhető 
közszolgáltatások. 

1.1. KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ALAPSTRUKTÚRÁK  
A fejezetben a település közigazgatási területére eső táji, természeti és környezeti örökség 
kerül bemutatásra. Ismertetjük az országos védelmet élvező területeket, az európai közösségi 
jelentőségű NATURA 2000 területeket, valamint az ökológiai rendszerek folytonosságának 
fenntartását szolgáló országos ökológiai hálózatot. A környezeti örökség bemutatását 
környezeti elemenként végezzük el, ismertetve az ágazati szereplők által gyűjtött adatokat. 

1.1.1 A természeti örökség bemutatása  

Tiszaújváros az Alföld nagytájba, a Közép-Tiszavidék középtájba és a Borsodi-ártér kistájba 
tartozik, amelynek észak-keleti részén fekszik. A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el, területe 500 km2, a középtáj 
6,8%-a, a nagytáj 1%-a. A kistáj természeti adottságait „Magyarország kistájainak katasztere” (Dr. 
Marosi – Dr. Somogyi, MTA 1990.) alapján ismertetjük. 

Domborzati adottságok 
A kistáj 88 és 93 m közötti tengerszint feletti magasságú, északi részén ármentes részekkel 
tagolt, de egészében ártéri szintű tökéletes síkság. Kis átlagos relatív reliefű, egyhangú 
felszínű. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyású területek., uralkodóak a 
nagy kiterjedésű laposok. Felszíni megjelenésébe változatosságot a max. 5-6 m-re kiemelkedő 
gyakran egymásba nőtt futóhomok-formák (az északi részen), valamint a Tisza, a Sajó–
Hernád és Hejő folyók korábbi folyásirányát jelző elhagyott folyómeder-generációk visznek. 

Földtani adottságok 
A Borsodi-ártéren a kavicsos, illetve a homokos hordalékkúp-felszínt a nyugati részen 
vékony (1–1,5 m-es) löszös homok takarja. A korábbi lefolyást jelző, gyengébben kiemelkedő 
részek közti mélyedésekben öntésiszap található, a nagyobb kiterjedésű mocsaras laposokra 
tőzeges-kotus talajok a jellemzőek. Kelet felé a felszín közelében finomabb, elsősorban 
löszös, iszapos anyagok az uralkodóak. Ezek fedik be az egykori bükki hordalékkúp déli, 
homokosabb részét. Az anyagok széttelepítésében a holocénban megjelenő Tisza is részt vett. 
A pleisztocén végén a korábbi hordalékkúp felszínen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen 
futóhomok-formák is keletkeztek, amelyeket gyakran löszös homok fed. Potenciális 
szeizmicitása 7o MS. 

Talajadottságok 
Az ártéri kistáj talajai részben a Tisza allúviumain, részben löszös üledékeken alakultak ki. A 
réti öntés, a réti és a nyers öntéstalajok dominálnak. A Tiszát szegélyező vályog mechanikai 
összetételű, mészmentes, kis szervesanyag-tartalmú (0,5%) nyers öntések 10%-nyi területet 
borítanak. Az ugyancsak a Tiszához csatlakozó ártéri terület vályog, agyagos vályog fizikai 
féleségű talajai az öntés réti talajok, amelyek szervesanyag-tartalma a nyers öntésekénél 
nagyobb, 1% körüli.  
Az alluviális agyagokon, vagy a löszös üledékeken képződött, agyagos vályog, agyag 
mechanikai összetételű, az V. vagy VI. talajminőségi kategóriába sorolt réti talajok 
kiterjedése 30%. A Hortobágy felé eső területeken a sztyepesedő réti szolonyecek, a borsodi 
Mezőség felé pedig a réti szolonyec talajok övezik az árteret, 10 és 12%-nyi területi 
részaránnyal. 
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A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban az összterületnek csupán 2%-át foglalják el. 
Mezőgazdasági hasznosításuk is lehetséges, termékenységi besorolásuk a VII. talajminőségi 
kategória. 
A Sajó–Hernád-sík szomszédságában lévő löszös kiemelkedéseken képződött alföldi 
mészlepedékes és réti csernozjomok átnyúlnak a kistájba (4-4%). Értékes mezőgazdasági 
adottságú területek.  

Éghajlat 
Mérsékelten meleg kistáj, északon mérsékelten száraz, máshol inkább száraz. Évi mintegy 
1950 óra napsütés a megszokott, nyáron 780 óra körüli, télen 180-185 óra napfénytartam a 
valószínű.  Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga 9,8 – 9,9 oC, a vegetációs időszaké 17,0 oC. 
A fagymentes időszak hossza délen 191-193, északon 188 -–189 nap.  
A csapadék évi összege 570 mm körüli, de északon megközelíti a 600 mm-t. A 
tenyészidőszakban 330 – 340 mm csapadékra számíthatunk. Évente mintegy 36 hótakarós 
nap valószínű, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm. Az ariditási index 1,23, északon 1,17.  
Az uralkodó szélirány az ÉK-i, jóval kisebb gyakoriságú a Ny-i és a DNy-i. A szárazságra 
hajló éghajlat miatt a kevésbé vízigényes növények termesztésére alkalmas a kistáj. 

Vízrajz 
A kistáj a Tisza ártere a Sajó-torkolat és Tiszafüred között. A Tiszának ez a szakasza 62 km 
hosszú. Csak jobbról kap mellékvizeket, melyek a következők: Sajó, Hejő, Rigósi-főcsatorna 
és Sulymosi-főcsatorna. Balról érinti a kistájat a Király-ér – Alsóselypes-ér vízrendszere is, 
mely a Hortobágy–Berettyóhoz csatlakozik. Ettől délre a Tiszafüredi-főcsatorna következik. 
Száraz, gyér lefolyású terület.  
A Tiszán az árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A Sajó III. osztályú vize a Tiszát is 
III. osztályúvá rontja ezen a szakaszon. A belvízlevezető csatornahálózat hossza kb. 230 km. 
Vizüket nyolc szivattyútelep emeli árvízkor a Tiszába. A Tisza hullámterét végig védgátak 
kísérik.  
A kistáj 13 állóvize közül 9 holtág a Tisza mellett, 128 ha felszínnel. Két kis természetes tava 
3,4 ha. Tiszakeszi és Tiszafüred mellett van egy-egy halastó is. A talajvíz mélysége 2 – 4  m 
között van. Mennyisége csak a kistáj északi felében számottevő. Kémiai jellege kalcium-
magnézum-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15 – 25 nko között van.  
A rétegvíz mennyisége 1 l/s.km2 alatt marad. Nagyjából Tiszakeszi vonalától északra a 
kutak sekélyek, de bővizűek. Attól délre erősen megnő a mélységük, vízhozamuk azonban 
csökken. Nagy a víz vastartalma. A 14 településből sokáig csak Tiszaújváros területén volt 
csatornázás, amely veszélyeztette a felszín közeli rétegek vizének minőségét. (A települések 
szennyvízelvezető hálózata folyamatosan épül, így csökken a felszín alatti vizek ilyen jellegű 
szennyezettsége is.) Tiszaújváros és Tiszakeszi strandkútja 62 oC-os hévizet ad, Tiszacsegéé 
viszont 72 oC-os. 

Növényzet 
A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj elterjedtebb potenciális erdőtársulásai a 
bokorfüzesek (Salcetum triandrae), a fűz-nyár-égerligetek (Salicetum albae-fragilis), a kőris-
mézgáséger láperdők (Querco-Ulmetum). Jellemzőek a mocsárrétek (Alopecuretum pratensis) és 
az iszaptársulások (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-Festucetum 
pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a kétélű keserűfű 
(Polygonum amphibium), az édesgyökér (Glycyrrhiza echinata) stb.  
Az erdészetileg művelt területeket fiatal és középkorú, zömében lágylombos erdők borítják. 
A mezőgazdasági művelésbe vont területek jellemző főnövényei a búza, a kukorica és a 
cukorrépa.  

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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TERMÉSZETVÉDELMI ÉRDEKŰ TERÜLETEK 
Tiszaújváros közigazgatási területét érintő természetvédelmi területek a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósághoz tartoznak. 

Országos jelentőségű természetvédelmi területek 
Országos védettséget élvez a város területét érintő Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet, amelynek 
jelentőségét mutatja, hogy Natura 2000 terület és az országos ökológiai hálózat magterülete 
is egyben.  

Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet 
A tájvédelmi körzetet Tiszaújváros közigazgatási területének északi része érinti.  
„A 6083,9 ha kiterjedésű területet 1990-ben nyilvánították védetté. A tájvédelmi körzet a 
Tisza, a Takta, a Sajó és a tiszalúci Holt-Tisza által közrefogott „öblözet” morotvákkal, 
elhagyott folyómedrekkel tarkított síkságát foglalja magában. A Tisza és a Takta korábbi 
folyómedreinek hosszúkás mélyedéseiben jelenleg mocsarak vannak, amelyek kiterjedése 
mintegy 2000 ha. A mocsarak rendszeres vízutánpótlása a XIX. század közepén végrehajtott 
folyószabályozási munkálatok következtében szűnt meg.  

A növényzet mai megjelenésére a területen évezredekig kanyargó folyók hatása, majd a 
középkortól kezdődő erdőirtások és legeltető-kaszáló állattartó tevékenység, valamint a XIX–
XX. századi vízrendezési munkálatok hatottak. A legjellemzőbb élőhelyek a régi folyómeder-
maradványokban kialakult, a mocsarak vizeit borító hínártársulások, a vízparti nádasok, 
illetve az ezeket övező fűzlápok, fűzcserjések. A löszpusztagyepek csak szórványosan 
fordulnak elő, az övzátonyok tetején, sztyeppésedő réti talajon megtalálható a védett dunai 
szegfű és réti iszalag. A puhafaligetek egyes mocsarak szegélyében, illetve a folyók 
hullámterében maradtak meg. A magasártéri keményfaligetek a legjobban átalakított 
élőhelyek, helyükön ma jobbára szántók és idegen fajokból álló faültetvények találhatók. A 
kubikgödrök partjain, a múlt század második felében épített gátak előterében az eredeti 
galériaerdőkhöz hasonló állományú telepített tölgyesek találhatók. …  
Az 1990-es évek közepétől a mocsarak rendszeres kiszáradása miatt a vizekhez kötődő 
madarak faj- és egyedszáma erősen lecsökkent. A kedvezőtlen folyamatot a 2003-ban 
kezdődött élőhely-rehabilitációs munkálatok állították meg. Napjainkban ismét nagy 

  

Kesznyéteni tájvédelmi körzet 
(közigazgatási határ rózsaszínnel) 

Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

http://www.bukkinemzetipark.hu/?c=vedett/tk/tk5_kesznyeten
http://www.bnpi.hu/doc/natura2000.pdf
http://www.bnpi.hu/doc/natura2000.pdf
http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura
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számban költenek a nagy kócsagok és a vörösgémek, visszatértek a kiskócsagok, a 
selyemgémek és a bakcsók. A ragadozó madarak közül a területen leggyakrabban a barna 
rétihéja figyelhető meg, a legértékesebb fészkelő a kerecsensólyom. A kaszálóréteken a 
tájrehabilitáció következtében újra megjelent a haris. A kerecsensólyom és parlagi sas 
kedvenc táplálékául szolgáló ürge a rövidfüvű legelőkön fordul elő. A csatornák vizében a 
legnagyobb szárazság idején is meg-megjelentek a vidra egyedei, talán az elmúlt generációk 
génjeiben rögzült emlékei alapján, a hajdani halbőségre emlékezve. …”  
(forrás: http://www.bukkinemzetipark.hu/?c=vedett/tk/tk5_kesznyeten) 

Közösségi jelentőségű természetvédelmi érdekű területek 

Natura 2000 területek – Kesznyéteni Sajó-öböl  

Különleges Madárvédelmi Területek (SCI ill. SAC) 
Tiszaújváros közigazgatási területének északi, nyúlvány-szerű része különleges 
madárvédelmi terület.  
„Magyarországon a Natura 2000 területeket a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet hirdette ki. 
A kihirdetett területek kiterjedése 1,95 millió hektár. Ez hazánknak mintegy 21%-a. A 
jelenleg is védett természeti területek több mint 90%-a bekerült a Natura 2000 hálózatba, – 
melyek annak mintegy 40%-át teszik ki –, a fennmaradó rész, a direktívákban 
megfogalmazottaknak megfelelő élőhelyek arányát jelenti.  
A Különleges Madárvédelmi Terület (KMT ill. SPA) olyan közösségi szempontból jelentős 
természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen a 275/2004. (X.8.) kormányrendelet 1. A) 
számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú 
mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, 
különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. Magyarországnak 
az Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán a csatlakozás időpontjáig a Madárvédelmi 
Irányelv (Wild Birds Directive, 79/409/EEC) előírásai szerint ki kellett jelölni a Különleges 
Madárvédelmi Területek hálózatát, ez a már korábban védetté nyilvánított természeti 
területek elhelyezkedésétől függetlenül történt.  
A Natura 2000 hálózat és a részét képező Különleges Madárvédelmi Területek elsődlegesen 
a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek fennmaradását hivatottak biztosítani. Egyes fajok 
(úgymint parlagi sas, békászósas, kerecsensólyom, kékvércse, kígyászölyv, túzok, fehérhátú 
harkály) hazai elterjedése szempontjából különösen fontos feladat hárul a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóságra, ahol jelentős állományaik koncentrálódnak. Ezen fajok érdekében a már 
megtett faj- és élőhelyvédelmi feladatokat kell megerősítenünk, immár a Natura 2000 
Hálózat célkitűzéseinek elérése érdekében (pl. folyamatban lévő és tervezett LIFE projektek; 
vizes rehabilitációk).  
Az irányelv értelmében, az ország köteles volt a listás fajok országos populációinak 
minimálisan 20 – 60%-át bevonni a Natura 2000 Hálózatba, oly módon, hogy területeket 
jelölt ki. Természetesen a ritka, globálisan veszélyeztetett fajok esetében ez a lefedettség 60% 
feletti, míg a gyakoribb fajok esetében ez az érték alacsonyabb is lehet. Egy terület 
természetesen több madárfajra is ki lett jelölve, például a "Borsodi-sík" SPA terület 44 
madárfaj és azok élőhelyeinek védelmét hivatott megoldani. A madártani alapokon 
javasolható területek teljes kiterjedése 1 314 329 hektár, Magyarország területének 14,l%-a. 
Adataink szerint a javasolt területek összkiterjedésének 43%-a (564 485 hektár) védett 
természeti terület, mely arány a közeljövőben kihirdetendő védett természeti területekkel 
együtt jelentősen megnő. Különleges madárvédelmi terület a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén (a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
alapján (többek között) a Kesznyéteni Sajó-öböl is, területkód: HUBN10005.” 
(forrás: http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura) 

http://www.natura.2000.hu/terkepek.php?t_id=HUBN10005&nyelv=hun
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=ARDRAL
http://www.mme-monitoring.hu/birds.php?huring=AYTNYR
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A terület neve: 
KESZNYÉTEN 
A terület kódja: 
HUBN10005 
A madártani jelentőséggel bíró terület 
nagysága: 
6411 hektár 
Tengerszint feletti magasság: 
89-100 méter 
A terület átlagos tengerszint feletti 
magassága: 
93 méter 
A terület státusza a Natura 2000 
hálózaton belül: 
Különleges Madárvédelmi Terület - 
Special Protection Area (SPA) 
Egyéb védettség: 
Fontos madárélőhely (Important Bird 
Area - IBA) Kesznyéteni-puszta IBA; 
6009 ha 
Különleges természetmegőrzési terület 
(Natura 2000) 
Országos jelentőségű védett terület 
  

 

Általános leírás: 
A Tisza és a Sajó által közrefogott mentesített ártér Tiszaújváros és Tiszalúc térségében. Holtmedrek, 
szikesedő ártéri mocsárrétek, fűzbokrokkal tarkított ártéri mocsarak, puhafás és keményfás ártéri 
ligeterdők, nemesnyár ültetvények jellemzik. 
Madártani jellemzés: 
A terület elsősorban a nádasokban, fűzbokrokon fészkelő gémfélék (bakcsó, kis kócsag, nagy 
kócsag) fészkelőhelye. Globális jelentőségű cigányréce- és harisállománya, valamint közösségi 
jelentőségű üstökösgém-állománya indokolta, kijelölését. 
Földhasználat: 
erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, természetvédelem, egyéb. 
Veszélyeztető tényezők: 
erdőirtás, lecsapolás és vízgazdálkodási problémák, mezőgazdasági termelés intenzitásának 
növekedése, növényzet égetése, tűzifagyűjtés. 
 
A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:  
Kód Név (tudományos név) Fészkelő állomány Telelő állomány Átvonuló állomány K
A024 Üstökösgém (Ardeola ralloides) 15 pár   H
A060 Cigányréce (Aythya nyroca) 25-30 pár   H
A122 Haris (Crex crex) 20-25 pár   H
Egyéb, a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő madárfajok jelentősebb állománya:
Fészkelőállomány: bölömbika (6-10 pár), nagy kócsag (60-70 pár), vörös gém (14-16 pár), bakcsó (60
pár), hamvas rétihéja (1-2), kerecsensólyom (1 pár), kis vízicsibe (15-20 pár), fattyúszerkő (25-30 pár).
Nem fészkelő állomány: kékes rétihéja (12-15).  
Forrás: http://www.natura.2000.hu/terkepek.php?t_id=HUBN10005&nyelv=hun 

http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI ill. SAC) 
Tiszaújváros közigazgatási területének északi, nyúlvány-szerű része különleges 
természetmegőrzési terület.  
Az Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive, 92/43/EEC) az Európai Unió egyik 
legfontosabb jogi eszköze a biodiverzitás védelme érdekében.  A Különleges 
Természetmegőrzési Terület olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel 
rendelkező terület, amelyen a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. A) és 3. A) számú 
mellékletében meghatározott faj jelentős állománya, élőhelye, valamint a 4. A) számú 
mellékletben meghatározott közösségi szempontból jelentős élőhelytípus található.  
Az irányelv, minthogy fő célja elősegíteni a biológiai sokféleség megőrzését a gazdasági, 
társadalmi, kulturális és regionális igények figyelembe vételével, hozzásegít egy közös cél, a 
fenntartható hasznosítás megvalósításához; minthogy a biológiai sokféleség megőrzése egyes 
esetekben megkívánja a folyamatos emberi beavatkozást, vagy egyáltalán az arra való 
ösztönzést.  

Európában a tagállamok területein a természetes élőhelyek továbbra is folyamatosan 
pusztulnak és a vadon élő fajoknak egyre növekvő száma válik fokozottan veszélyeztetetté; 
minthogy a veszélyeztetett élőhelyek, illetve fajok a Közösség természetes örökségét képezik, 
és a veszélyeztetés gyakran a határokon is átnyúlik, megőrzésük érdekében közösségi 
szinten szükséges lépéseket tenni. Amíg a gazdaságilag fejlettebb tagállamokban az 
élőhelyek rekonstrukciója, rehabilitációja kell hogy előtérbe kerüljön a Natura 2000-es 
területeken, addig a „fejlődő” tagállamok többségében – így Magyarországon is – a 
kedvezőbb természeti állapotok illetve a gazdag élővilág fennmaradását szolgáló extenzív 
gazdálkodási módok fenntartására kell fektetni a hangsúlyt.  
Bizonyos élőhelyek, illetve bizonyos fajok veszélyeztetésük ismeretében elsőbbséget kell, 
hogy kapjanak a megőrzésükre irányuló intézkedések gyors megtételének elősegítésére. 
Hazánk természeti értékekben való gazdagságát is elismerve alakította ki az Európai Unió az 
önálló Pannon Biogeográfia Régiót, melynek feladata többek között olyan értékes pannon 
élőhelyek védelme, mint például a kontinentális cserjések (törpemandulások, 
gyöngyvesszőcserjések), a pannon sziklagyepek, a pannon szikesek, melyek számos az 
irányelv II. függelékén szereplő fajnak nyújtanak menedéket.  
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén a (275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján (többek között) a 
Kesznyéteni Sajó-öböl . Területkód:  HUBN20069.  
(forrás: http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura) 

 

 
Natura 2000 területek 

 (közigazgatási határ kékkel) 
Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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Országos jelentőségű természetvédelmi érdekű területek 

Az országos ökológiai hálózat területei 
Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli 
állapotokat tükröző terülteket köti össze, és a területek között a fennmaradásukhoz 
szükséges ökológiai kapcsolatokat biztosítja. Az OTrT 13. § (1) értelmében az országos 
ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az OTrT lehatárolta az ökológiai hálózat területeit és meghatározta a hálózat övezetit. A 
lehatárolást a készülő megyei terv 3.1 számú melléklete pontosítja. Ahogy az előző pontban 
említettük a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet az ökológiai hálózat magterülete, amelyhez 
délről ökológiai folyosó, keletről pedig puffer terület csatlakozik szintén érintve a település 
területét. (térkép forrása: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

Az országos ökológiai hálózat övezetei 

(közigazgatási határ kékkel) 
 

 

Az ökológiai hálózat magterület övezete Bakraktanya területét, ökológiai folyosó övezete a 
Tiszát, Deés-erdőt, Kis-Deés-erdőt, Nagy-Deés-erdő-dűlőt, a Középső-rétet, Darvas területét 
és a Hosszú-dűlőt, míg pufferterület övezete a Falupusztai-erdőt és Sulymos területét érinti.  
A Tisza és a Sajó által közrefogott öblözet értékes része a megye természetközeli állapotú 
területeinek. A Tisza és hullámtere, valamint a Sajó folyamatos ökológiai folyosót alkotnak. 
A Tisza és hullámterének teljes, a település közigazgatási területére eső szakasza az ökológiai 
folyosó övezetéhez tartozik. A hullámtéri ligeterdők az alföldi táj sajátosságai közé 
tartoznak. A fás vegetáció mellett a hullámtérben jelentős területeket foglalnak el a 
hullámtéri mocsárrétek.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
Tiszaújváros helyi értékek védelméről szóló 24/2004. (VII.01.) rendeletének 1. sz. melléklete 
szerint a természeti örökség helyi védelemi területeként kell kezelni az alábbi területeket:  

– Tisza-sziget, 
– Faludi erdő, 
– Morotva erdő, 
– Tiszapalkonyai tölgyfák, 
– Tiszaújváros 0209/8 hrsz-ú ingatlan. 
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ÁLTALÁNOS TÁJVÉDELEM 
Az általános tájvédelem feladata a természeti adottságokra épülő tájhasználat, a tájjelleg, a 
tájképi értékek és az egyedi tájértékek védelme. Az OTrT „Országos jelentőségű 
tájképvédelmi övezet” tervlapja nem érinti Tiszaújváros területét, a készülő megyei terv nem 
tartalmaz tájképvédelmi övezetet. A település tájképi szempontból megőrzendő egységei a 
Tisza és a Sajó mente, valamint az extenzív mezőgazdasági műveléssel hasznosított, az 
ökológiai hálózatba sorolt területek.  
 
Az általános tájvédelemhez, tájmegőrzéshez sorolható feladat a szederkényi morotva 
rehabilitációja, s helyi jelentőségű természetvédelmi területté való átalakítása, amely 
célkitűzést a város környezetvédelmi programja fogalmazta meg. A morotva egykori 
elhelyezkedése, az erdővel, illetve vízzel borított területek aránya megfigyelhető az alábbi I. 
katonai felmérés térképén. A vizenyős, magas talajvízállású területek elhelyezkedése 
napjainkban is jól kivehető a légi felvételeken. A táj egykori szerkezete, illetve vízrajzi 
jellemzői tehát kevéssé változtak, s ennek értékét emeli a szederkényi városrész máig 
megőrzött utcaszerkezete.  
A morotva területe jelenleg magántulajdonban van, ez korlátozza az önkormányzat 
beavatkozási lehetőségét. 
 

I. katonai felmérés térképe 
(közigazgatási határ kékkel) 

Légifelvétel 
(közigazgatási határ kékkel) 
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A TELEPÜLÉS HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK1 TERMÉSZETVÉDELEMHEZ 
KAPCSOLÓDÓ CÉLKITŰZÉSEI 
 
Területrendezési javaslatok 

– Üdülőterület kialakítása a Tisza térségében 
– Árterület rehabilitáció 

 
Fejlesztési feladatok 

– Tájfenntartó mezőgazdálkodás koncepciója 
 
Stratégiai fejlesztési programok 

– A természet és a hagyományos kultúra értékeinek a modern technológiákkal való 
ötvözése 

– Ár- és belvízvédelmi létesítmények felújítása 
 
Operatív programok 

– Vizisportok, vízparti üdülés és horgászat. Cél: A Tisza, a Sajó, a bányatavak, a 
strandok bevonásával a megye legmarkánsabb vízi turisztikai fogadóbázis 
létrehozása és az ehhez kapcsolható horgász (…) turisztikai háttér kialakítása 

– Kikötőhelyek és campingek kiépítése a Tisza mellett 
– Az organikus gazdálkodás feltételeinek kialakítása 
– Környezetvédelmi és ökoturizmus 
– Tájrehabilitáció, települések rendezése, ár- és belvízvédelem védelmi 

létesítményeinek kiépítése, megerősítése 
– Helyi védettségű területek kialakítása 
– Turisztikai Információs és Szervező Iroda létrehozása 

Az operatív programon kívüli, de a koncepcióban szereplő fejlesztendő turisztikai termék a 
Tisza-sziget üdülőtelep kialakítása is. 
 

                                                      
1 A 443-36/2001.259/Ökt sz. határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepciót a Régió Kft. 

készítette. 
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A TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG FEJLESZTÉSI POZÍCIONÁLÁSA  
 

Erősség Célfa Fejlesztési komponensek 

– Tisza folyó 

– folyóparti fekvés adta 
lehetőségek fejlesztése, 
kihasználása 
– a folyó és a település 
kapcsolatának 
megőrzése, fejlesztése 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték”: 
évenkénti települési természetvédelmi nap 
szervezése (III.) 
–üdülési, turisztikai potenciál fejlesztése: vízi 
turizmus kiszolgáló létesítményei (strandfejlesztés, 
turisztikai kikötő, vízparti kerékpárút, sétány) (II.) 
– ár- és belvízvédelmi létesítmények 
természetvédelmi, ökológiai és turisztikai 
szempontokat integráló felújítása, fejlesztése (II.) 

– a Tisza és a Sajó 
természeti értékei 
(biodiverzitás 
megőrzése, ártéri erdők, 
holtágak), védettség: 
Tájvédelmi Körzet, 
Natura 2000 terület, 
ökológiai hálózat 
területe 

– természet- és 
biodiverzitás 
védelem,  
– turisztikai vonzerő 
fejlesztés 
– folyók adta klimatikus 
előnyök megőrzése, 
fejlesztése 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték”: 
évenkénti települési természetvédelmi nap 
szervezése 
–üdülési, turisztikai potenciálfejlesztése: vízi 
turizmus kiszolgáló létesítményei (strandfejlesztés, 
turisztikai kikötő, vízparti kerékpárút, sétány) (III.) 
 – települési partnerség a tájszerkezeti, 
természetvédelmi szempontból hasonló adottságú 
településekkel (pl. a Kesznyéteni TK által 
érintettekkel) (III.) 

– a Tisza és a Sajó 
természetes ökológiai 
folyosót, természetközeli 
állapotú élőhelyet 
alkotnak 

– természeti értékek és 
állapotuk megőrzése, 
fejlesztése 
– klimatikus előnyök 
megőrzése, fejlesztése 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– holtág és morotva rehabilitációs program, 
tájrehabilitációs program (II.)  
– természetvédelmi szempontok integrálása 
települési és gazdasági fejlesztési célkitűzésekbe 
(III.) 

– tájképvédelemre 
érdemes területek 

– tájképvédelem, tájkép-
gazdálkodási program 

– értékek felmérése (egyedi tájértékek, tájképi 
értékek) (II.) 
– helyi védelmi rendelet megalkotása, módosítása 
(II.) 
– tájkép védelem és gazdálkodás (II.) 

– helyi jelentőségű 
természetvédelmi 
területek 

– helyi természeti 
értékmegőrző 
program 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– helyi védelmi rendelet pontosítása (I.) 
– települési kezelési terv készítése: értékmegőrzés 
és fejlesztés (I.) 
– üdülési, turisztikai potenciálfejlesztése (II.) 

– szederkényi morotva 
természeti értékei 

– élőhely- és 
tájrehabilitáció 
– turisztikai 
potenciálfejlesztés 
– sport- és üdülőtó 
létrehozása 

–holtág és morotva rehabilitációs program (II.) 
– üdülési, turisztikai potenciál fejlesztése: vízi 
turizmus kiszolgáló létesítményei (strandfejlesztés, 
turisztikai kikötő, vízparti kerékpárút, sétány) (II.) 
– partnerség és kommunikáció: természetvédelmi 
hatósággal és tulajdonossal közös 
természetvédelmi, turisztikai cél kialakítása (III.)  
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Gyengeség Problémafa Fejlesztési komponensek 

– lefolyástalan 
területek aránya 
magas 

– az ár- és belvízelvezetés 
nem teljeskörűen megoldott 

– ár- és belvízvédelmi létesítmények 
természetvédelmi, ökológiai és turisztikai 
szempontokat integráló felújítása, fejlesztése (II.) 
– holtág és morotva rehabilitációs program, 
tájrehabilitációs program (II.) 
– morotva rehabilitáció: természetvédelmi és vízügyi 
hatósággal és tulajdonossal közös természetvédelmi, 
turisztikai cél kialakítása (II.) 
– ár- és belvízvédelmi létesítmények ökológiai, 
természetvédelmi és turisztikai szempontokat 
integráló felújítása, fejlesztése: természetvédelmi és 
vízügyi hatósággal közös fejlesztési irány 
megfogalmazása (II.) 

– természetközeli 
állapotú területek 
fogyása 

– biodiverzitás csökkenése, 
így a természeti rendszerek, 
folyamatok sérülékenysége 
nő 
– term.-közeli állapotú 
területek fragmentációja 
fokozódik 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– ár- és belvízvédelmi létesítmények 
természetvédelmi, ökológiai és turisztikai 
szempontokat integráló felújítása, fejlesztése (II.) 
– holtág és morotva rehabilitációs program, 
tájrehabilitációs program (II.) 

– holtágak, 
morotvák 
rehabilitációjának 
elmaradása 

– természetvédelmi 
célkitűzések nem 
valósulnak meg (pl. 
szederkényi morotva) 
– élőhelyek 
rehabilitációjának 
elmaradása, biodiverzitás, 
tájpotenciál csökkenése 

– ár- és belvízvédelmi létesítmények 
természetvédelmi, ökológiai és turisztikai 
szempontokat integráló felújítása, fejlesztése (II.) 
– holtág és morotva rehabilitációs program, 
tájrehabilitációs program (II.) 
– morotva rehabilitáció: természetvédelmi és vízügyi 
hatósággal és tulajdonossal közös természetvédelmi, 
turisztikai cél kialakítása (II.) 
– ár- és belvízvédelmi létesítmények ökológiai, 
természetvédelmi és turisztikai szempontokat 
integráló felújítása, fejlesztése: természetvédelmi és 
vízügyi hatósággal közös fejlesztési irány 
megfogalmazása (III.) 

– helyi tájképi 
értékek ismeretének 
hiánya 

– a külterület hasznosítás 
során a tájképi értékek nem 
őrződnek meg 
– a város nem gazdálkodik 
tájképi adottságaival  

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– értékek felmérése (egyedi tájértékek, tájképi 
értékek) (I.) 
– helyi védelmi rendelet megalkotása, módosítása (I.) 
– tájkép védelem és gazdálkodás (II.) 
– ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték”: 
évenkénti települési természetvédelmi nap 
megszervezése (III.) 

– egyedi tájértékek 
kataszterezésének 
hiánya 

– egyedi tájértékek nem 
őrződnek meg, nem 
tudatosulnak helyi szinten 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– értékek felmérése (egyedi tájértékek, tájképi 
értékek) (I.) 
– helyi védelmi rendelet megalkotása, módosítása (I.) 
– tájkép védelem és gazdálkodás (II.) 
– ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték”: 
évenkénti települési természetvédelmi nap 
megszervezése (III.) 

– a helyi védelmi 
rendelet a védett 
területeket érintően 
csak azok 
növényzetére 
tartalmaz előírást 

–területek védelme, 
kezelése nem megfelelő 
– érintettekkel való 
kommunikáció hiánya 

– országos és helyi természeti értékek védelme, 
biodiverzitás védelem (I.) 
– helyi védelmi rendelet módosítása (II.) 
– ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték”: 
évenkénti települési természetvédelmi nap 
megszervezése (III.) 
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FEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK  
I. Természetvédelem: országos és helyi természeti értékek védelme, biodiverzitás védelem 

(Röviden: Értékvédelem) 
– település természeti, táji értékeinek és egyedi tájértékeinek felmérése 
– helyi védelmi rendelet pontosítása 
– települési kezelési terv készítése a helyi védettségű területekre: értékmegőrzés és 

fejlesztés  
II. Tájvédelem és tájmegőrző gazdálkodás, turisztikai potenciálfejlesztés 

(Röviden: Tájgazdálkodás) 
– ár- és belvízvédelmi létesítmények természetvédelmi, ökológiai és turisztikai 

szempontokat integráló felújítása, fejlesztése 
– holtág és morotva rehabilitációs program, tájrehabilitációs program 
– értékek felmérése (egyedi tájértékek, tájképi értékek) 
– helyi védelmi rendelet megalkotása, módosítása 
– tájkép védelem és gazdálkodás 
– üdülési, turisztikai potenciál fejlesztése: vízi turizmus kiszolgáló létesítményei 

(strandfejlesztés, turisztikai kikötő, vízparti kerékpárút, sétány) 
III. Természet- és tájvédelmi partnerség és kommunikáció 

(Röviden: Kommunikáció) 
– országos védettségű területek értékeinek tudatosítása a helyi népességben 
– ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték”: települési természetvédelmi nap 

évenkénti szervezése 
– települési partnerség a tájszerkezeti, természetvédelmi szempontból hasonló 

adottságú településekkel (pl. a Kesznyéteni TK által érintettekkel) 
– természetvédelmi szempontok integrálása települési és gazdasági fejlesztési 

célkitűzésekbe 
– morotva rehabilitáció: természetvédelmi és vízügyi hatósággal és tulajdonossal közös 

természetvédelmi, turisztikai cél kialakítása 
– ár- és belvízvédelmi létesítmények ökológiai, természetvédelmi és turisztikai 

szempontokat integráló felújítása, fejlesztése: természetvédelmi és vízügyi hatósággal 
közös fejlesztési irány megfogalmazása 

 
RENDEZÉSI TERVEK, FEJLESZTÉSI PROGRAMOK POZÍCIONÁLÁSA  
A következőkben az országos és a megyei területrendezési tervek, valamint z Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) és az 
Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program (ÉMOP) Tiszaújvárost érintő 
vonatkozásait elemezzük. A tervek a várost érő külső tényezőket adják meg, megteremtve 
számára célkitűzéseihez kapcsolható lehetőségeket, illetve az azokat veszélyeztető 
tényezőket.  
A természeti örökség lehetőség – veszély elemzését az előző pontban megfogalmazott I.-III. 
jelű programok térképi lehatárolása alapján végezzük el. A térképi lehatárolás az I. és a II. 
program esetében megegyezik az országos ökológiai hálózat lehatárolásával – amelybe 
beletartoznak az országos természetvédelmi területek mellett az országos védelmet nem 
élvező, de értékes élővilággal rendelkező, természetközeli folyamatokkal jellemezhető 
területek is. A III. partnerség és kommunikáció célú program esetében a városban élő 
és/vagy dolgozó emberek az érintettek, ami a település teljes közigazgatási területének 
érintettségeként értelmezhető. A lehetőség veszély elemzés során tehát ezt a területi 
lehatárolást vetettük össze a különböző szintű tervek, koncepciók és programok területi 
elemeivel, illetve az ÚMFT, a VTT és az ÉMOP szövegesen megfogalmazott célkitűzéseivel. 

http://www.vati.hu/main.php?folderID=2017
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Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) Tiszaújvárost érintő térképi mellékletei 
 

Az OTrT következőkben bemutatásra kerülő tervlapjai, valamint a vonatkozó jogszabályi 
előírások a http://www.vati.hu/main.php?folderID=2017 linken érhetők el. 

OTrT Szerkezeti terv - részlet 

 
közigazgatási határ – kék 
természetvédelmi érdekű területek - 
sárga 
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Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

  

  

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
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I.-III./A A fejlesztési program  pozícionálása:  térségi rendezési tervek  
Országos Területrendezési Terv 

Övezetek Lehetőség I. 
Értékvédelem 

II. 
Tájgazdálkodás 

III. 
Kommunikáció 

elősegíti a helyi védelemre érdemes területek védelmének megvalósulását X X   
elősegíti Tisza menti ökológiai folyosók megőrzését, a tiszai árvízi védekezés természet- és tájvédelmi 
szempontokkal való harmonizációját X X   országos ökológiai 

hálózat övezete  az ökológiai hálózat kijelölése a települést kedvező tárgyalási pozícióba hozza az ár- és belvízvédelmi 
rendszerek tájökológiai szempontú rehabilitációjához, és kiindulási alapot jelent a természetvédelmi 
települési partnerséghez 

    X 

elősegíti a természetközeli állapotú területek védelmét, Tisza menti ökológiai folyosók megőrzését  X X   
elősegíti a Tisza menti ártéri erdők megőrzését, a holtág és morotva rehabilitációs programok 
megvalósítását X X   kiváló termőhelyi 

adottságú 
erdőterületek övezete helyi szinten jól kommunikálható az övezettel érintett természetközeli állapotú területek védelme, a 

Tisza menti ökológiai folyosók megőrzése     X 

elősegíti a természetvédelmi érdekek érvényre jutását, a szennyezések megelőzését az érintett 
területen  X     

a vízminőség megőrzésének törvényi kötelezettsége elősegíti az ökológiai szempontú tájgazdálkodás 
elterjedését   X   

a javasolt morotva rehabilitáció a felszín alatti vízbázis felszíni vízdúsító medencéjeként 
funkcionálhat, hozzájárulva ezzel, hogy a maximális vízmennyiség aszályos időben is kivehető legyen 
a kutakból 

    X 

kiemelten érzékeny 
felszín alatti 

vízminőség-védelmi 
terület övezete 

helyi szinten jól kommunikálható az övezettel érintett területeken a tájökológiai típusú gazdálkodás      X 
a kavicsvagyon kitermelése a természetvédelemmel összehangoltan új vizes élőhelyet, ökológiai 
kiegyenlítő felületet teremthet, amely helyi védelemre is méltó lehet  X X   ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület 
övezete települési természetvédelmi érdekek képviselete a bányavállalkozó, illetve a Bányakapitányság felé X   X 

Veszély 
országos ökológiai 

hálózat övezete 
a partnerségi lehetőségek elszalasztása a jelenlegi kedvezőtlen ökológiai állapot (szélsőséges időjárás: 
árvizeket követő aszály) megőrzéséhez, esetleg romlásához vezet     X 

a kavicsvagyon kitermelése a természetvédelmi érdekek figyelembe vétele, vagyis megfelelő 
kommunikáció nélkül a természetvédelmi érdekű területek degradációjához, tájromboláshoz vezet X X X  ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület 
övezete 

a partnerségi lehetőségek elszalasztása esetén a kavicsvagyon kitermelése során a természetvédelmi 
érdekek nem kerülnek figyelembe vételre, ez a természetvédelmi érdekű területek degradációjához, 
tájromboláshoz vezet 

    X 

 

http://www.baz.hu/terrend/
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési tervének természet- és tájvédelmi 
vonatkozású térképi mellékletei 
A megye területrendezési tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a 10/2009. (V. 5.) számú rendelettel hagyta jóvá. A jóváhagyott terv elérhető a 
megye honlapján (http://www.baz.hu/terrend/).  

Tiszaújvárost a megyei terv következő övezetei érintik: 
– ökológiai folyosó, 
– kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
– kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület, 
– ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, 
– rendszeresen belvízjárta terület, 
– nagyvízi meder területe. 

Térségi szerkezeti terv 
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Ökológiai hálózat 
(piros: magter., kék: pufferz., zöld: ökológiai folyosó) 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 

 

Kiemelten érzékeny, felszín alatti vízminőség védelmi terület 

 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület  

 

Rendszeresen belvízjárta terület 

 

Nagyvízi meder övezete 
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I.-III./A A fejlesztési program  pozícionálása – térségi rendezési tervek 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terve 

Övezetek Lehetőség I. 
Értékvédelem 

II. 
Tájgazdálkodás 

III. 
Kommunikáció 

elősegíti az ökológiai tájgazdálkodás felé való elmozdulást, ezzel a természetvédelmi érdekű területek 
megőrzését X X   

Ökológiai hálózat 
övezete az övezet a szomszédos településeket is érinti, az új megoldások és „utak” keresése elősegíti települések, 

hatóságok, stb. közötti partnerségi kapcsolatok kiépítését     X 

Térségi komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 

a település érdeke, hogy a zagytározó megszüntetése, lezárása ökológiai szempontok szerint történjen, a 
városnak a lerakó-területet hasznosító gazdasági szereplők felé kifejtett lobbitevékenysége lehetőséget 
teremt erre 

    X 

Kiemelten érzékeny 
felszín alatti 

vízminőség védelmi 
terület 

Az övezet kiterjedése átfedéseket mutat a rendszeresen belvízjárta terület övezetével és a nagyvízi 
meder övezetével. Az itt kialakítható morotva rehabilitáció a vízbázis felszíni vízdúsító medencéjeként is 
funkcionálhat. 

 X  

Országos 
jelentőségű 

tájképvédelmi 
terület övezete 

A várostól északra eső területek tájrehabilitációja alkalmassá teheti ezt a részt, hogy az országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének részévé váljon, ami egyúttal elősegítené a város turisztikai 
vonzerejének növelését is. 

 X  

elősegíti a természetvédelmi érdekek érvényre jutását, az ökológiai tájgazdálkodás felé való elmozdulást, és a helyi 
védelemre érdemes területek védelmének megvalósulását X  X   
A vízkezelés, vízvisszatartás ökológiai szemléletű átalakítása elősegítheti az aszálykárok csökkentését, száraz 
időszakokban pedig klímajavító hatást eredményez  X  

Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete, nagyvízi 

meder övezete  A partnerségi kapcsolatok (természetvédelmi, vízügyi hatósággal, szomszédos településekkel) kiépítése 
elősegíti a természetvédelmi érdekek érvényre jutását, a tájökológiai, tájgazdálkodási szemléletű árvízi 
védekezés megteremtését 

    X 

Veszély 
Térségi komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 

az ipari termelés technológiaváltás nélkül újabb rehabilitációt igénylő területeket fog „teremteni”   X 

Kiemelten érzékeny 
felszín alatti 

vízminőség védelmi 
terület 

Ipari technológiaváltás nélkül a felszín alatti vízbázis veszélybe kerülhet X  X 

Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete, nagyvízi 

meder övezete 

Szemléletváltás nélkül a jelenlegi vízkezelés és vízfelhasználás az élőhelyek további degradációjához 
(szárazodás), ill. költséges műszaki megoldások (gátak erősítése, magasítása, belvízveszélyes területek 
hasznosítása) alkalmazása válhat szükségessé 

X  X 
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A Tisza térség szabályozási tanulmányterének természet- és tájvédelmi vonatkozású 
térképi mellékletei 
 
A Tisza térség szabályozási tanulmánytervének tervlapjai 
 

 

 

  

  

(közigazgatási határ kékkel,  
Természetvédlmi érdekű területek - pirossal) 

Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
III/a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek 

övezetének javasolt bontása 

 
(közigazgatási határ kékkel,  

Természetvédlmi érdekű területek - pirossal) 
Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 

II/d Ártéri tájgazdálkodás és VTT árapasztó tározók övezete 

 
 

 
(közigazgatási határ kékkel,  

Természetvédlmi érdekű területek - pirossal) 
Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése  

II/f Hullámtér és nyílt ártér övezete 

 
(közigazgatási határ kékkel,  

Természetvédlmi érdekű területek - pirossal) 
II/g Széleróziónak kitett és szikes terültek övezete 
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A Tisza térség térszerkezeti tanulmánytervének tervlapjai 

 

 

 
(közigazgatási határ kékkel,  

Természetvédlmi érdekű területek - pirossal) 
Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 

15. sz. melléklet: Árvízvédelem és folyószabályozás 

 

 
(közigazgatási határ kékkel,  

Természetvédlmi érdekű területek - pirossal) 
Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 

18. sz. melléklet: Síkvidéki vízrendezés, belvízvédelem 
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I.-III./B A fejlesztési program  pozícionálása – térségi fejlesztési koncepciók, programok 
 

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – A Tisza térség tanulmánytervének természet- és tájvédelmi vonatkozású térképi mellékletei 

Tervlap címe Területi érintettség I. 
Értékvédelem 

II. 
Tájgazdálkodás 

III. 
Kommunikáció 

Lehetőség 
III/a Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületek övezetének javasolt 
bontása 

a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete a természetvédelmi érdekű területeket nem érinti, ez 
lehetőséget teremt a gyengébb termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek extenzív, tájgazdálkodási 
hasznosítására 

X X   

az "ártéri tájgazdálkodás célterületei" övezet lehetőséget ad az ökológiai konfliktust jelentő zagytárózó 
felszámolására, valamint az ártéri tájgazdálkodás megvalósítására a Tisza túlpartján X X   

II/d Ártéri tájgazdálkodás és VTT 
árapasztó tározók övezete a VTT a Tokajtól északra és a Tisza-tótól délre elhelyezkedő nagyméretű tározókon túl nem számol további kisebb 

árvízi pufferterületek, vízfelületek, vizes élőhelyek kialakításával, az ezért folytatott lobbitevékenység tehát 
kommunikációs feladatot jelent a város számára 

    X 

II/f Hullámtér és nyílt ártér övezete az övezet nagy átfedést mutat a természetvédelmi érdekű területekkel, ezzel lehetőséget nyújt az árterek ökológiai 
szemléletű rekonstrukciójára X X   

II/g Széleróziónak kitett és szikes 
terültek övezete 

A szikes területek a beépített területeket, ill. az ipari, gazdasági területektől délre elhelyezkedő mezőgazdasági 
területeket érintik, ez lehetőséget teremt, hogy az extenzív tájgazdálkodás a déli szántó és legelőterületeken is 
megvalósuljon 

X X   

15. sz. melléklet: Árvízvédelem és 
folyószabályozás 

sérülékeny üzemelő vízbázis területe elősegíti a természet és tájvédelmi érdekek érvényre jutását, továbbá a hatósági 
partnerek támogatásának elnyerésében is előnyt jelent X X X 

a morotva területe belvízzel mérsékelten veszélyeztetett, ez elősegíti a terület vizes élőhelyének rekonstrukcióját X X   
a közigazgatási terület dél-nyugati sarkán elhelyezkedő szántóterületek szintén belvízzel mérsékelten 
veszélyeztettek, ez elősegíti az extenzív  tájgazdálkodásra való áttérést X X   18. sz. melléklet: Síkvidéki 

vízrendezés, belvízvédelem 
a Tisza túlpartja az"ártéri vízrendszer rehabilitációs célterületei" övezet által érintett, ez lehetőséget teremt a 
zagytározó felszámolására X X   

Veszély 
III/a Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületek övezetének javasolt 
bontása 

a szántóművelésre, ill. erdőtelepítésre kiválóan alkalmas agrárterületek övezete a természetvédelmi érdekű 
területeket alig érinti, ezzel a terv az erdőtelepítést nem támogatja a város területén X X   

II/d Ártéri tájgazdálkodás és VTT 
árapasztó tározók övezete 

a VTT a Tokajtól északra és a Tisza-tótól délre elhelyezkedő nagyméretű tározókon túl nem számol további kisebb 
árvízi pufferterületek, vízfelületek, vizes élőhelyek kialakításával X X   

18. sz. melléklet: Síkvidéki 
vízrendezés, belvízvédelem 

az "ártéri vízrendszer rehabilitációs célterületei" övezet nem érinti a morotva területét, ezzel rehabilitációját, illetve 
annak támogatását veszélyezteti X X   
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Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program 2. és 3. prioritás 

Prioritás Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre I. 
Értékvédelem 

II. 
Tájgazdálkodás 

III. 
Kommunikáció 

Lehetőség 
Ökológiai hálózat, természetes élőhelyek fejlesztésének tervezése.   X   
A tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése (víz továbbvezetést biztosító, a tározó töltését 
keresztező műtárgyak, létesítendő új csatornák kiépítése, meglévő vízfolyások, erek rehabilitációja, 
revitalizációja, vízkormányzó és keresztező műtárgyak létesítése, vagy rekonstrukciója). 

  X   2.1.3. Tájgazdálkodást 
megalapozó vízi 

infrastruktúra kiépítése 
(VTT: Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése) 
Tájgazdálkodás működési, szervezeti infrastruktúrájának kiépítése (gazdálkodási programok 
kidolgozása, oktatás, képzés, tájékoztatás, tájgazdálkodási és tározóterületek környezeti 
kármentesítése, monitoring rendszer kiépítése, informatikai rendszer létrehozása, tájgazdálkodást 
működtető szervezet kialakítása). 

  X   

Természetközeli élőhelyek megőrzése (élőhelyvédelem)   X X   
Degradált élőhelyek helyreállítása, természetközelivé alakítása (élőhely-helyreállítás)  X X   
Biztonságos fészkelő-helyek létrehozása  X X   
Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal)  X X   

3.1.2. Élőhely-védelem, -
helyreállítás, élettelen 

természeti értékek 
megőrzése, vonalas 

létesítmények természet-
károsító hatásának 

mérséklése  Elektromos szabadvezetékek biztonságosabbá tétele X X  
Veszély 

A konstrukció célja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében megvalósuló árapasztó-
tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra (vízkormányzó 
létesítmények, csatornák, műtárgyak) kiépítése.  

X X   
2.1.3. Tájgazdálkodást 

megalapozó vízi 
infrastruktúra kiépítése 
(VTT: Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése) 

Az árteret érintő táj- és vízrendszer rehabilitációs program elindítása a terepszinteknek, a vízáramlás 
természetes helyének, a talajadottságoknak és a környezetérzékenységnek megfelelő, differenciált 
táj-, föld- és vízhasználat kialakítását jelenti, amely segíti a kistáji vízkörforgások és vízháztartás 
rendezését, a vízvisszatartást és –hasznosítást.  

X X   
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Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja  

Operatív Program I. és V. prioritás 

Prioritás Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre I. 
Értékvédelem 

II. 
Tájgazdálkodás 

III. 
Kommunikáció 

Lehetőség 
természeti rendszerekkel együttműködő tájhasználat kialakítása, X X   
természetközeli területek megőrzése, növelése, X X   
 vízrendszer természetes működésén alapuló egészséges, mozaikos tájszerkezet kialakítása, X X   

I.1.1. Természetközeli, diverz, 
mozaikos tájszerkezet 

kialakítása a mélyfekvésű 
területeken, az ártéri 

vízrendszer rehabilitálására 
alapozva a természet szélsőséges megnyilvánulásainak csökkentése X X   

Erdők, gyepes ligetes területek növelése, a Tisza mente természetközeli állapotának elérése, X X   
Gazdálkodási lehetőségek bővítése a természetközeli tájrészeken, X X   
Ökológiai hálózat teljessé tétele, bővítése, X X   

I.1.2. Természetközeli tájrészek 
fenntartása és növelése 

erdősítéssel, gyepesítéssel, az 
erdők természeti funkciójának 

visszaállítása, erdőstratégia 
kidolgozása Erdők vízháztartást és vízjárást szabályozó szerepének erősítése. X X   

Termőföld mennyiségi és minőségi védelme X     
Mezőgazdasági károk mérséklése X     
Mezőgazdaság jövedelmezőségének növelése X     

I.1.3. Degradációra érzékeny 
talajokon földhasználat váltás 

Egészségi állapot, munkaképesség és közérzet javulása X     
A Tisza vízgyűjtő magyarországi területén a vízjárás szélsőségeinek csökkentése   X   
A Tiszai ártér vízháztartásának javítása.   X   

I.2.2. Ártéri vízrendszer 
rehabilitáció, vízvisszatartás, a 

vízjárás szélsőségeinek 
csökkentése Jobb feltételek megteremtése a gazdálkodás és ökológiai rendszer számára.   X   

Az árvízi biztonság növelése,   X   I.2.3. Árvízvédelmi 
beavatkozások (VTT 

árvízvédelmi feladatai, 
fővédvonalak) 

A vízjárás szélsőségei miatt kialakuló nemzetgazdasági terhek csökkentése.   X   

térségi fejlesztési folyamatok (projektek) hatékonyságának, fenntarthatóságának növelése,   X V.1.1. A szükséges horizontális 
szerveződések létrehozása 

térségi együttműködésekkel horizontális együttműködés fokozása.   X 
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Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 

Operatív Program V. prioritás 
Prioritás Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre I. 

Értékvédelem 
II. 

Tájgazdálkodás 
III. 

Kommunikáció 
Lehetőség 

hálózat alapú (vertikális) együttműködés fokozása     X 
térségi kohézió erősítése,     X 

V.1.2. A Tisza-menti terület- és 
vidékfejlesztési, 

környezetgazdálkodási 
szervezetek szövetségeinek 

létrehozása programok fenntarthatóságának, hatékonyságának növelése     X 

Az érdekharmonizáció megteremtése,     X 
A térség érdekérvényesítő képességének növelése,     X 

V.1.3. A térségi partnerségi 
szervezetek és szövetségek 
ágazati szereplőkkel való 

megerősítése  Az ágazatok és a térségek közötti feszültségek csökkentése.     X 
érdekharmonizáció megteremtése,     X 
érdekérvényesítés fokozása,     X 

V.2.1. Az országos, az ágazati 
és területi tervek készítésekor, 

felülvizsgálatakor az 
érdekharmonizáló, 

érdekérvényesítő szervek 
szerepének hangsúlyosabbá 

tétele 

együttműködés erősítése a program megvalósítása érdekében     X 

az integrált program megismertetése, továbbfejlesztése,     X 

elveinek érvényesítése, továbbvitele,     X 

V.2.2. A Tisza-mente integrált 
programjának 

társadalmasítása és 
megvalósítása térségi 

támogatással hatékony megvalósítás     X 

Veszély 

  
A VTT Tiszaújváros területén, illetve a szomszédos települések területén nem számol árapasztó-
tározó kialakításával, ez veszélyeztetheti, hogy a város kap-e támogatást tájrehabilitációs 
törekvéseinek megvalósítására. 

X X   

  A VTT Tiszaújváros közelében nem tervez árapasztó tározót, ezért a morotva rehabilitációs program 
háttérbe szorulhat egyéb, árvízveszélyt elhárító célterületekhez képest.   X   

  A VTT az árapasztó tározók mellett nem tervezi egyéb vizes élőhelyek, vízfelületek létesítését, 
illetve nem számol a kisebb kiterjedésű vizes, vizenyős területek kedvező klimatikus hatásaival   X   

  A VTT „ártéri tájgazdálkodás célterületei” övezete érinti Tiszaújváros területét, de a morotva 
területét nem, csak a közigazgatási terület Tisza túlpartjára eső részeit.   X   

  A rekultiválandó zagytározó veszélyezteti Tiszaújváros ártéri tájgazdálkodásra való alkalmasságát.   X   
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Az Észak-magyarországi Régió Operatív Programja 
Prioritás Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre I. 

Értékvédelem 
II. 

Tájgazdálkodás 
III. 

Kommunikáció 

Lehetőség 
(naturparkok és) védett természeti területek turisztikai célú fejlesztése X  X   

4.2 A turisztikai potenciál 
erősítése 

A régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és kulturális örökségen alapuló térségi turisztikai 
vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. → Tiszaújváros csak a környező 
településekkel együttműködve részesülhet ebben a támogatásban, mivel a regionális jelentőségű 
természetvédelmi terület (Kesznyéteni TK) csak érinti a város területét. 

  X 

Veszély 
A régió egyedi értékein, alapvetően a természeti és kulturális örökségen alapuló térségi turisztikai 
vonzerők, termékek és tematikus hálózatok fenntartható fejlesztése. → Tiszaújváros csak a környező 
településekkel együttműködve részesülhet ebben a támogatásban, mivel a regionális jelentőségű 
természetvédelmi terület (Kesznyéteni TK) csak érinti a város területét.  

  X   

4.2 A turisztikai potenciál 
erősítése A támogatásánál törekedni kell a vezérterméket jelentő, nemzetközi szempontból is nagyattrakciót 

jelentő kulcsprojektek fejlesztésére, valamint a kiegészítő-jellegű, a kínálatot teljessé tevő 
szolgáltatások biztosítására. → Tiszaújváros csak kiegészítő jellegű öko-, ill. víziturizmus fejlesztési 
elképzelésekkel pályázhat, regionális jelentőségű attrakciók nem találhatók a település területén.  

  X   

Irodalomjegyzék 
Dr. Marosi – Dr. Somogyi: Magyarország kistájainak katasztere, MTA 1990. 
443-36/2001.259/Ökt sz. határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepció  
Országos Területrendezési Terv,(2003. évi XXVI. törvény) 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terve, javaslattevő fázis  
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja, 2005. január 
Új Magyarország Fejlesztési Terv – Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, 2007–2013 
Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013 
I. katonai felmérés térképe 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 
http://www.bukkinemzetipark.hu/?c=vedett/tk/tk5_kesznyeten 
http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura 
http://www.natura.2000.hu/terkepek.php?t_id=HUBN10005&nyelv=hun 
http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura 
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1.1.2 A környezeti adottságok bemutatása 

A környezetvédelmi munkarész készítésénél forrásként felhasználtuk Tiszaújváros 
Környezetvédelmi Programját (2007.), amelyet az önkormányzat bocsátott rendelkezésünkre, 
valamint az Észak-magyarországi KTVF levegőminőség javítására vonatkozó Intézkedési 
Programját (2004.), amely a hatóság honlapján megtalálható.  
 

Éghajlat 
A Sajó-völgy éghajlata jóval hűvösebb és csapadékosabb az országos átlagnál. A Hernád és a 
Bódva folyók völgyében például a tenyészidőszak középhőmérséklete 16 -17°C körül van, a 
Sajó-medencében még hűvösebb, csak a déli részek melegebbek. Az év leghidegebb hónapja 
általában a január, a legmelegebb a július.  
A csapadék megyei átlaga évi 550 – 600 mm. A csapadék évi járására a júniusi 
csapadékmaximum a jellemző. A tél száraz, különösen a január és a február szegény 
csapadékban. A hótakaró átlagos vastagsága a Sajó-Hernád völgyében 5 cm.  
A napfényben legszegényebb hónap a december, a napsütésben leggazdagabb hónap a 
július. Az évi napfénytartam átlag 1900 óra.  
A szél iránya és sebessége a területen rendkívül változatos, ami a tagolt domborzati felület 
következménye. Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A völgyek irányába eső, 
szélcsatornaszerű áramlás a legjellemzőbb. Az Északi-Kárpátok szélvédő és szélirány-eltérítő 
hatása erősen érvényesül. (forrás: Észak-magyarországi KTVF, Intézkedési Program a „Sajó 
völgye” kijelölt zóna levegőminőségének javítására) 
 

Levegőtisztaság-védelem 
Az Intézkedési Program készítésekor (2004.) a „Sajó völgye” zónában két komponens 
(nitrogén-dioxid, szilárd PM10) tekintetében C csoportba történt a besorolás, ami azt 
jelenti, hogy a légszennyezettség, a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között 
van a módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete 
szerint. Az Intézkedési Program e két komponenst, illetve a rögzített mérési adatokat 
vizsgálva állapítja meg, hogy a vizsgált területen a levegőminőséget alapvetően az ipari és 
a közlekedési kibocsátások határozzák meg. A zónában a védendő objektumok között 
szerepel a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet, amely érinti Tiszaújváros területét is. 

A 2004. előtti évek levegőminőségi jellemzői 
Az Észak-magyarországi KTVF illetékességi területe korábban az ország egyik nehézipari 
központja volt. A rendszerváltás után jelentős átalakuláson ment keresztül. A kohászat, a 
gépgyártás szinte teljesen leépült. Jelenleg a hőerőművek, a nehézvegyipari üzemek, az 
építőanyag-ipari üzemek, a bányák valamint a régi nagyvállalatokból alakult különböző Kft.-
k tartoznak a jelentősebb cégek közé.  
Az ipari üzemek jelentős része a Sajó-völgyi agglomerációban van. A koncentrált 
ipartelepítés következtében az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térsége alakult ki. 
Legkedvezőtlenebb helyzetben az Ózd-Sajószentpéter-Miskolc ipari tengely mentén 
elhelyezkedő települések voltak és vannak.  
Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán és Sajóbábonyban található az ország három legjelentősebb 
vegyipari centruma. Emellett a Berente külterületén, valamint Tiszapalkonyán üzemelő 
szenes erőművek és a Tiszaújvárosban működő Tisza II. szénhidrogén tüzelésű erőmű adja a 
megye ipari kibocsátásának jelentős százalékát. (forrás: Észak-magyarországi KTVF, Intézkedési 
Program a „Sajó völgye” kijelölt zóna levegőminőségének javítására) 
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Jelenlegi levegőminőség 
Tiszaújváros a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a Sajó Völgye légszennyezettségi 
agglomerációhoz tartozik. Ez alapján a város 

– kén-dioxid, kadmium, nikkel, ólom légszennyező anyagok tekintetében az „F”, 
– nitrogén-dioxid légszennyező anyag tekintetében a „C”, 
– szén-monoxid légszennyező anyag tekintetében a „D”, 
– szálló por, benz(a)-pirén légszennyező anyagok tekintetében a „B”, 
– talajközeli ózon tekintetében az O-I, 
– benzol és arzén légszennyező anyagok tekintetében pedig az „E” 

zónacsoportba esik. 
 
A zónák típusai a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes 
rendelet 4. számú melléklete szerint:  
A csoport: agglomeráció: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) 
Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint. 
B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség 
meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
O-II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 
koncentráció értéket. 
Megjegyzés: Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározását külön jogszabály tartalmazza. 

 

 

 
RIV és szedimentációs mintavételi pontok 

Tiszaújváros területén 
 
(forrás: Intézkedési Program a „Sajó völgye” kijelölt 
zóna levegőminőségének javítására, Észak-
magyarországi KTVF, 
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Szakosztalyok/lzo.ht
m) 

Az Intézkedési Program készítésekor a vizsgálatokból megállapítható volt, hogy az NOx 
kibocsátásért elsősorban a közlekedés (kb. 60%), valamint az ipar és a hőerőművek (együtt 
30%) a felelősek, míg szilárd komponens tekintetében első helyen az ipari (44, 2%), második 
helyen pedig a lakossági kibocsátás áll (21%).  
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A légszennyező anyagok 2000. évi összes kibocsátása az alábbiak szerint alakult megyei 
szinten és a zónában található néhány nagyvárosban: 

 Légszennyező komponensek megnevezése 
 NOx

 
[kt/év] szilárd [kt/év] 

Országos összes  185,5  128,5  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye  17,29  10,99  
Miskolc  1,79  0,94  
Ózd  0,55  0,75  
Tiszaújváros  6,94  2,83  

Ipari kibocsátók Tiszaújváros területén: 
– Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 
– TVK Erőmű Kft. 
– AKZO NOBEL Coatings Rt. 
– COLUMBIAN Tiszai Koromgyártó Kft. 
– MOL Nyrt. Tiszai Finomító 
– ECOMISSIO Kft. 
– AES Tisza Erőmű Kft. 
– Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft. 

 
Fő ipari légszennyező telephelyek zónán belüli elhelyezkedése, 4. sz. melléklet 

(forrás: Intézkedési Program) 

Az Intézkedési Program 3. sz. melléklete szerinti az intézkedések végrehajtásáért felelős 
szervezet Tiszaújváros területén az AES Tisza Erőmű Kft. (3581 Tiszaújváros, Verebély L. u. 
2.), felelős vezető Hohol Gábor. 
Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának (2007.) vizsgálati eredményeiből 
megállapításra került, hogy jelentős légszennyezést okoznak az iparterületek és üzemi 
tevékenységek, a közlekedési kibocsátások és a porszennyezés, valamint kisebb mértékű, de 
nem elhanyagolható a fűtési eredetű légszennyezés. A KTVF Intézkedési Programjának 5. sz. 
melléklete szerint a 35 sz. főút nagyforgalmú főút, Tiszaújváros területére számolt forgalmi 
adat pedig 36 105 gépjármű egység. 
A közlekedési légszennyezés leginkább a belváros közúti forgalmából adódik és elsősorban a 35 
sz. főút menti területeket terheli. Az uralkodó észak-keleti szélirány alkalmas lehet arra, 
hogy a közúti közlekedés és a délre fekvő iparterületek levegőszennyezését a 
lakóterületektől távolabb szállítsa.  
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A lakossági légszennyezés kategóriájába sorolható a lakossági hulladékégetés, ami számos 
káros anyag levegőbe jutását okozhatja. 
A település külterületei jellemzően ipari termeléssel hasznosítottak, de a mezőgazdasági 
területekről érkező por a város belterületén is terhelést okozhat, és leülepedés után a 
közlekedés következtében újra a légkörbe jutnak a porszemcsék. 
A térség levegőminőségét meghatározzák Tiszaújváros üzemei. A település jelentősebb 
légszennyező anyag kibocsátói a MOL Nyrt. Tiszaújvárosi finomítója és a Tiszai Vegyi 
Kombinát. Az innen érkező levegőterhelés kezelésére hatósági jogkörrel az illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség rendelkezik, a telepek 
kibocsátási határértékeit a hatályos jogszabályok szabályozzák. 
Környezet-egészségügyi, településüzemeltetési szempontból az ipartelepek közelében 
elhelyezkedő Erőmű Lakótelep kedvezőtlen helyzetű, bár az utóbbi időben az itt lévő 
ingatlanok felértékelődése figyelhető meg. 
 

Zaj- és rezgésvédelem 
A zaj- és rezgésvédelmet a következő jogszabályok szabályozzák 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, 
valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól. 
Tiszaújváros zaj- és rezgésterhelési helyzetét az alábbi fő források határozzák meg: 

– közlekedés, különösen az első és a másodrendű főútvonalak mentén, 
– vasútvonalak, 
– ipari vagy ipari jellegű objektumok, 
– egyéb zajforrások: szolgáltató, kereskedelmi, kulturális és sportlétesítmények. 

Közlekedési eredetű zajterhelés terén a város a közelmúlt forgalomszabályozásaival jelentős 
javulást ért el. A forgalom lassítását elősegítő berendezések elhelyezése lakossági kérésre 
folyamatosan történik, emellett hagyományos kereszteződések helyett körforgalom 
kialakítására is sor kerül (anyagi lehetőségek függvényében). Eddig két körforgalmú 
csomópont került kialakításra, mindkettő a Lévay úton.  
A vasúti közlekedésből származó zajkibocsátás kisebb jelentőségű, mivel a vasútvonalak 
elkerülik a település központját. A vasútvonalak mentén továbbá széles erdőterületek 
találhatók, amelyek zajcsökkentésre alkalmasak. 
A településtől délre fekvő régi ipari telephelyek (MOL, TVK) a lakott területektől mindenütt 
kellő távolságban találhatók, továbbá a vasút déli oldalán telepített erdőterületekkel 
vizuálisan és zajvédelmi szempontból is elválasztottak. A szerkezeti terv szerint a 
szederkényi városrésztől délre ipari parkot terveztek, amit a terv szerint az óvárostól csak 
keskeny erdősáv választ el. Ugyanez az ipari park az újabb lakóterületek felé kereskedelmi, 
gazdasági, szolgáltató területekkel csatlakozik. A szederkényi városrész, mint történelmi 
településmag közvetlen szomszédjába tervezett ipari park helykiválasztása mind 
településszerkezeti, mind zaj- és levegővédelmi szempontból megkérdőjelezhető.  Az 
újonnan kialakítani tervezett ipari, szolgáltató területek az újabb lakóterületektől zajvédelmi 
szempontból kellő távolságra fekszenek. 
Az egyéb zajforrások közé sorolt szolgáltató, kulturális, stb. létesítmények zajkibocsátásainak 
ellenőrzése és engedélyezése az önkormányzat feladata. A mezőgazdasági munkákból 
adódó zajterhelés a lakóterületektől távol, a külterületen realizálódik, ezért lakossági 
panaszokat nem okoz.  
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november   Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

53

Földvédelem 
A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj minőségi és mennyiségi védelme. Tiszaújváros 
összességében közepes talajtani viszonyokkal rendelkezik, a mezőgazdaságilag hasznosított 
területek aránya alacsony. A közepes termőképességű talajok talajjavításra, vagy a 
művelésből való kivonásra, illetve extenzív hasznosításra (pl. legeltetés) szorulnak.  
A talajokat az emberi tevékenységek közül a mezőgazdasági tevékenységek (műtrágyázás, 
állattartás, növényvédőszerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek, és a 
hulladéklerakások terhelhetik. Jelentős hatású talajszennyezést okoznak az illegális 
hulladéklerakások és szennyvízszikkasztások. 

A talajok minőségi romlását okozza a szikesedés. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének 
(VTT) szabályozási tanulmányterve szerint Tiszaújváros területén a mezőgazdasági 
műveléssel hasznosított területek jellemzően nem hajlamosak szikesedésre. A tanulmányterv 
II/g tervlapja alapján a széleróziónak kitett terület övezete nem érinti a várost, 
mindazonáltal a fátlan mezőgazdasági területeken kedvező hatású lenne fasorok, erdősávok 
telepítése. 
A településen két zagytároló található, jelentős egyenként mintegy 120-130 ha területi 
kiterjedéssel. A 35 sz. főúttól délre terül el a régi, felhagyott zagytér, amely rekultivációra 
szorul, míg a működő zagytároló a Tisza túlpartján található. A termőtalaj védelméhez 
tartozik az iparilag roncsolt területek helyreállítása, amelynek keretében Tiszaújváros 
területén meg kell oldani a két zagytározó rekultivációját. 
 

Vízvédelem 
A település jelentős felszíni vízfolyásai a Tisza és a Sajó. További vízfolyások a TVK területén 
áthaladó Sajó-csatorna, a Palkonyai-, az Inér-háti és az Oszlári-csatorna. A településen 
található továbbá a szederkényi morotva, amely vizes élőhelyként rehabilitációra érdemes. A 
morotva jelenleg nincs kapcsolatban az élő Tiszával ezért csak kisebb, az időjárástól függő 
kiterjedésű vízfelületből áll. A sekély állóvizet az utánpótlás hiánya miatt gazdag vízi 
növényzet, s eutrofizációs folyamatok jellemzik.  
Tiszaújváros felett a Tisza szennyezéséért felelős tényezők közé sorolhatók az országhatáron 
átterjedő, továbbá a Tisza felső szakaszáról érkező szennyezések. Megemlítendők továbbá a 
mezőgazdasági műtrágyázásból és egyéb vegyszerhasználatból adódó, főként a talajvíz és a 
talaj közvetítésével az élő vizekbe jutó szennyeződések. 
A településen kiépült a kommunális szennyvíz hálózat, amely a csapadékvíz levezető 
hálózattól elkülönítetten működik. A szennyvízkezelő telep a 35 sz. főúttól délre, a 645/3 
hrsz.-ú, véderdővel körülvett telken helyezkedik el. 

 

 
(közigazgatási határ pirossal)  

 

Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 

II/g Széleróziónak kitett és szikes 
területek övezete 
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A Tiszán az árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A Sajó III. osztályú vize a Tiszát is 
III. osztályúvá rontja ezen a szakaszon, s a folyó vízminőségét terhelik továbbá a város 
területéről érkező lakossági és ipari szennyezések. A belvízlevezető csatornahálózat hossza 
kb. 230 km. Vizüket nyolc szivattyútelep emeli árvízkor a Tiszába. A Tisza hullámterét végig 
védgátak kísérik. (forrás: Magyarország kistájainak katasztere (Dr. Marosi – Dr. Somogyi, 
MTA 1990.)  
Tiszaújváros a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny területen fekvő település, továbbá kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízvédelmi terület.  A település a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet szerint nitrátérzékeny 
területen fekszik. A Kormányrendelet azokat a településeket sorolta nitrátérzékeny területbe, 
amelyek közigazgatási területüket tekintve legalább 10%-ban érintettek. 
Tiszaújváros a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) szerint, az alföldi területek 
túlnyomó részéhez hasonlóan felszín alatti vízkészleteit jelenleg 25-50%-ban hasznosítja. A 
stratégia szerint 2 oC hőmérséklet emelkedés esetén az ország keleti területei vízkészleteiket 
várhatóan 75% fölött fogják hasznosítani. Az éghajlatváltozásra való felkészülés során tehát a 
településnek meg kell oldania vízkészletei fokozottabb felhasználhatóságát, amelynek egyik 
eszköze a csapadékvizek helybentartása, vizes élőhelyek kialakítása.  

Forrás: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2008-2025. Forrás: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2008-2025. 

Tiszaújváros területén termálvíz található, erre alapozva épült ki a Tiszaújvárosi 
Termálfürdő. A termálvíz további idegenforgalmi fejlesztésre ad lehetőséget. A Gyógyfürdő 
1200 m mélyről feltörő, 65 °C-os termálvizet hasznosít, amely magas sókoncentrációjú, 
jódion, nátrium-klorid és hidrokarbonát tartalmú termális ásványvíz. A víz elsősorban 
izületi, idült nőgyógyászati és urulógiai betegségek kezelésében hatékony. (forrás: 
www.tiszaujvaros.hu ) 

 
Tiszaújváros területét a VTT térszerkezeti tanulmányterve szerint ár- és belvíz nem 
veszélyezteti, az árvízvédelmi védvonalak kiépültek. A település területén üzemelő 
sérülékeny hidrogeológiai vízbázis található. 
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Hulladékgazdálkodás 
A 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról új helyzet elé állítja a települések 
önkormányzatait. A törvény előírja, hogy 2003. évtől kezdődően valamennyi települési 
önkormányzatnak biztosítania kell egy korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás 
megszervezését, beleértve a hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését, újrahasznosítását 
és az újra nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítását az EU és a hazai szabályzatoknak 
megfelelő új (regionális) vagy meglevő hulladéklerakón. 
Tiszaújváros hulladékkezeléséről a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, valamint 
helyi szinten a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 42/2004. (XII. 23.) 
Tiszaújváros önkormányzata képviselőtestületének rendelete rendelkezik.  

A településen képződő kommunális hulladék az 1972-től üzemelő Tiszaújvárosi 
Kommunális Hulladéklerakóban kerül elhelyezésre. A lerakó a Tiszán túl, a 052 hrsz. alatt 
helyezkedik el. A műszaki védelem nélküli telep 2009. június 15-ig rendelkezik üzemelési 
engedéllyel, ezután a településen keletkező kommunális hulladékot a Hejőpapiban 
kialakított regionális hulladéklerakó fogadja. A bezárást követően a telep teljes körű 
rekultivációra szorul. 
Tiszaújvárosban 2004-ig a T-Contractor Kft. látta el a hulladékkezelési tevékenységeket. 
2004-2007. között jogutódja a Tiszaszolg 2004. Kft., mint közszolgáltató végezte többek 
között a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és a városi kommunális 
hulladéklerakó üzemeltetését. 
Tiszaújváros önkormányzata 2007. tavaszán csatlakozott a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A társulásban részt vevő tagönkormányzatok 
közigazgatási területén képződő hulladékok kezelésére az alábbi létesítmények kerülnek 
kiépítésre:  

– 500 000 m3 kapacitású, kettős szigeteléssel ellátott hulladéklerakó (Hejőpapi II.) 
– 3 db átrakó állomás (Eger, Kompolt, Hatvan) 
– 1 db mechanikai-biológiai előkezelő (Hejőpapi). 

Forrás: Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
15. sz. térképi melléklet: Árvízvédelem és folyószabályozás 

 
(közigazgatási határ pirossal) 
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A rendszer legfontosabb eleme a Hejőpapi határában Hejőpapi II. néven megvalósítandó, 
kettős szigetelésű hulladéklerakó.  
A lakosság körében keletkező különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok begyűjtésére 
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala és az Ecomissio Kft. begyűjtési akciókat szervez. Az első 
akciót 2007. áprilisában bonyolították le, azóta évente két alkalommal szerveznek ilyen 
jellegű gyűjtőakciókat. 
A város célul tűzte ki a frakciók szerinti szelektív gyűjtést, melynek megvalósítására 2005. 
évben 12 db, 2007. január 31-ig további 6 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakított ki. A 
hulladékgazdálkodási terv szerint további 2 gyűjtősziget kialakítása szükséges a településen. 
A város a lakossági és intézményi zöldhulladék szelektív gyűjtésére „zsákos” rendszert 
vezetett be. A meghatározott színű és anyagú zsákban gyűjtött zöldhulladékot a 
közszolgáltató a kommunális hulladékkal együtt elszállítja. A rendszer azonban a további 
kezelést, valamint a feldolgozó (komposztáló) kapacitást illetően elmaradott, mert a zöld 
növényi hulladék a többi kommunális hulladékkal együtt ömlesztve a hulladéklerakó 
telepen kerül elhelyezésre. A város területén komposztálótelep létesítése indokolt.  
Tiszaújváros folyékony hulladék kezeléséről helyi szinten a többször módosított, a települési 
folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő 
tevékenységről; a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló Tiszaújváros 
önkormányzata képviselőtestületének 26/1996. (IX. l3.) rendelet  rendelkezik. 
A települési folyékony hulladék begyűjtője 2004. július 1-ig a Sajó Vízmű Szolgáltató Kft. 
volt, amelynek jogutódja a jelenlegi közszolgáltató, a Tiszaszolg 2004 Kft. A begyűjtött 
folyékony hulladékot a két biológiai fokozatú Tiszaújvárosi Szennyvíztisztító Telep veszi át. 
Tiszaújváros szennyvízkezelő rendszere korszerű, a csatornázottság és a rákötések aránya 
közel 100 %-os. Ennek megfelelően a feladat főként a meglévő rendszer (szennyvíz- és 
csapadékvíz-hálózat és műtárgyai) fenntartására, valamint a szennyvíztisztító technológia 
üzemeltetésére és hibaelhárítására, karbantartására, fejlesztésére korlátozódik, amit a 
közszolgáltató lát el. 

A KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK FEJLESZTÉSI POZÍCIONÁLÁSA 
A környezeti adottságok fejlesztési pozicionálását a jelenlegi környezetvédelmi 
irányvonalakat figyelembe véve végeztük el. Az egyes fejlesztési komponenseket a 2009–
2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló tervezet (NKP 
III.) és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában 2008-2025 (NÉS) megfogalmazottakkal 
összhangban határoztuk meg. 

Erősség Célfa Fejlesztési komponensek 
Kedvező településszerkezeti 
adottság, hogy az átmenő forgalmat 
lebonyolító 35 sz. főút a várostól 
délre halad. 

– településszerkezeti adottság 
megtartása, erősítése 

– kedvező településszerkezeti 
adottságok megőrzése, 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembe vétele 

Az ipari és vasúti területeket erdő 
választja el a lakóterületektől. 

– erdőterületek megőrzése 
– az ipar ne terjeszkedjen a 
lakóterületek felé  

– védelmi célú erdőterületek megőrzése, 
fejlesztése  

– termálvíz kincs – termálvíz kincs megőrzése, 
használatának fejlesztése 

– fenntartható vízhasználat (pl. víz-
visszasajtolás) megoldása  
– másodlagos hőhasznosítás, termálvíz 
megújuló energiaforrásként való 
használatának vizsgálata  

– a település árvízzel szemben 
védett 

– árvízi védvonalak karbantartása 
– ökológiai szempontú 
vízgazdálkodásra való áttérés (pl. 
vízvisszatartás növelése, vizenyős 
területek rehabilitációja, holtágak 
újbóli elárasztása) 

– új szemléletű vízkezelési, vízrendezési 
projektek kidolgozása  
– szemléletváltás, kommunikáció  
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Erősség Célfa Fejlesztési komponensek 
– a városban kiépült a szelektív 
hulladékgyűjtő rendszer 
– veszélyes hulladék gyűjtési 
akciókat szerveznek 

– hulladékok elválasztott rendszerű 
gyűjtésének népszerűsítése, 
rendszer hatékonyságának javítása 

– szemléletformálás  
– lerakásra kerülő hulladék 
mennyiségének csökkentése  
– szelektív gyűjtési rendszer 
hatékonyságának növelése  

– Tiszaújváros szennyvízkezelő 
rendszere korszerű, a 
csatornázottság és a rákötések 
aránya közel 100 %-os 

– szennyvízkezelő rendszer 
karbantartása, szennyvízkezelésben 
az elérhető legjobb technológiákra 
való áttérés 

– víztakarékosságot hirdető kampányok 
indítása  
– szemléletformálás  

– a településen üzemelő sérülékeny 
vízbázis található – vízbázis védelme, fejlesztése –vízbázis védelmét érintő beruházások 

támogatása  

 
 

Környezeti 
elemek Gyengeség Problémafa Fejlesztési komponensek 

Zaj 
– jelentős a településen 
belül a forgalom okozta 
zajterhelés 

– egyes lakóterületek határérték 
feletti zajterhelésűek 
– alternatív közlekedési lehetőségek 
nem népszerűek és nem 
hasznosítottak 

– közösségi közlekedés fejlesztése  
– szemléletformálás  
– közlekedési – főként gépjármű 
használati – igények csökkentése 
várostervezési, forgalomszervezési és 
szabályozási eszközök segítségével  
– gyalogos, babakocsis és kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javítása (járda- 
és kerékpárút-építés, karbantartás, a 
biztonságos használat feltételeinek 
javítása: közvilágítás, köztisztaság, 
közbiztonság)  
– aktív és passzív zajvédelmi technikák 
alkalmazása, zajvédelmi szempontokat 
figyelembe vevő forgalomszervezés 

Levegő 

A légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 
4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet 1. számú 
melléklete szerint a 
település a Sajó Völgye 
légszennyezettségi 
agglomerációhoz 
tartozik.  

– szennyezett (pollennel és szálló 
porral is terhelt) levegő 

– „településbarát” közlekedési formák 
fejlesztése és népszerűsítése 
– légszennyezettség szabályozása és 
ellenőrzése  
– szmogriadó tervek készítése és 
végrehajtása  
– mezőgazdasági művelésre nem 
gazdaságosan hasznosítható területek 
erdősítése, külterületek fásítása, 
mezővédő erdősávok telepítése 

– szikes mezőgazdasági 
területek  

– további használattal a talajok 
szikesedése fokozódik – szikes területek extenzív hasznosítása  

– illegális hulladék-
lerakások 
– ipari tevékenység 
okozta ökológiai 
konfliktusok 
(zagytárolók) 

– talaj- és vízszennyezés 
– szennyezett területek kárfelmérése, 
kármentesítési tervek készítése és 
végrehajtása  

– A Tisza és a Sajó 
vízminősége III. 
osztályú. 

– szennyezett vízfolyások 

– a befogadókba érkező tisztított 
szennyvíz minőségének javítása  
– az illegális, vagy határértéket 
meghaladó szennyvíz-bevezetések 
felderítése, szankcionálása  

Talaj és víz 

– Tiszaújváros a 27/2004. 
(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny területen 
fekvő település, továbbá 
kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízvédelmi terület.  

– a talaj és vízszennyezések 
veszélyeztetik az érzékeny felszín 
alatti vízvédelmi területet 

– vízvédelmi intézkedések támogatása, 
prioritása  
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– A település a 27/2006. 
(II. 7.) Kormányrendelet 
szerint nitrátérzékeny 
területen fekszik. 

– a használat során nem minden 
esetben veszik figyelembe a vizek 
nitrátérzékenységét 

– a település területén a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat betartatása, 
ismeretterjesztés, szemléletformálás  

– nyári aszály és 
vízhiány 

– csapadékvizek gyors levezetése, 
helybenntartás hiánya 
– aszályos időszakok megelőzése 
érdekében nem történtek lépések 

– új, víztakarékossági módszerek 
kidolgozása, régi módszerek 
alkalmazása: vízvisszatartás, tározás, 
ártéri tájgazdálkodás  
– víztakarékosságot hirdető kampányok 
indítása  
– vízhasználat hatékonyságának 
növelése technológia-váltással, és 
ismeretterjesztéssel  
– vízvisszatartás előmozdítása 
belvízrendszerek működésének komplex 
kezelésével (pl. altalajlazítás, elvezető- és 
csatornarendszerek felülvizsgálata, 
felújítása vagy felszámolása), vizes 
élőhelyek helyreállításával  
– csapadékvíz-tározás (pl. épületekben, 
kertekben való tárolása és felhasználása) 

– belvíz járta területek – beépítésük jelentős beavatkozást 
és ökológiai konfliktust jelent 

– belvízjárta területek ökológiai 
szemléletű kezelése  

Környezeti 
elemek Gyengeség Problémafa Fejlesztési komponensek 

– nincs települési 
komposztáló telep 

A települési zöldhulladék 
hasznosítása nem megoldott, 
jelenleg a kommunális hulladékkal 
együtt lerakásra kerül. 

– Zöldhulladék elkülönített kezelésének 
megoldása.  
(Házi, intézményi, ill. közösségi 
komposztálás szervezése, oktatása, települési 
komposztáló telep megvalósítása.) 

– jelentős kiterjedésű 
kopár, fátlan területek 
(erdősült területek 
találhatók a vízfolyások 
mentén, valamint az 
ipari és a lakóterületek 
között, viszont az 
iparterületektől nyugatra 
és délre fekvő területek 
és a zagyterek fátlanok, 
ill. csak 
„körbefásítottak”) 

– a növényzet kondicionáló, 
klímajavító hatása nem érvényesül 

– gazdaságos mezőgazdasági művelésre 
alkalmatlan területek meghatározása, az 
erdősítésre elsősorban számba vehető 
területek lehatárolása  
– magas biológiai aktivitású kiegyenlítő 
zöldfelületek, védő erdők telepítése  
– beépítésre szánt területek jelenlegi 
zöldfelületi arányának megtartása, 
biológiai aktivitás növelése  

Éghajlat 

– klímaváltozás várható 
hatásaira való 
felkészülés nem indult 
meg 

nincs települési klímapolitika 

–éghajlatváltozással kapcsolatos helyi 
program kidolgozása, elindítása (pl. 
klímabarát település mozgalomhoz való 
csatlakozás), települési klímareferens 
alkalmazása  
– környezeti nevelés támogatása civil 
szervezetek bevonásával  
– települési környezetvédelmi nap 
évenkénti megrendezése, bekapcsolódás 
az ökoiskola programba  
– klímapolitikához kapcsolódó 
intézkedések beépítése a fejlesztési és 
környezetvédelmi tervekbe, 
programokba, helyi szabályozásba  
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– megújuló 
energiaforrások 
kihasználtsága alacsony 

– energianyerés fosszilis 
energiahordozókból  
– magas CO2 kibocsátást és 
energiafüggést okoz  
– nem fenntartható 

– potenciális (nap-, szél-, termál-, 
geotermikus, biomassza) megújuló 
energiaforrások hasznosítása 
– a város MOL Nyrt.-vel való 
együttműködése a fenntarthatóságot 
szolgáló fejlesztések terén  

– zöldmezős 
beruházások gazdasági 
és lakáscélra 

– élőhelyek, biológiailag aktív, vagy 
potenciálisan aktívvá tehető 
területek leromlanak, ill. 
megsemmisülnek 
– a már igénybe vett területek 
racionalizálása elmarad 

– új beépítésre szánt területek kijelölése 
alacsony biológiai aktivitású területek 
(parlagok, gyenge minőségű 
szántóterületek, fátlan térségek) 
igénybevételével történjen 
– biológiai aktivitásérték növelése, ill. 
nem csak tervlapon történő szinten 
tartása  

– lakóterületek nyári 
felmelegedése, hűtési 
energiaigény növekedése 

– potenciális zöldfelületek, 
kihasználtsága, biológiai aktivitása 
alacsony  

– felszínborítottság és szén-dioxid 
megkötő képesség növelése  
– épületek energetikai teljesítményének 
javítására fordítható szakmai és anyagi 
támogatási források rendszeres 
biztosítása, passzív hővédelmi 
megoldások (pl. extenzív zöldtetők) 
prioritása 
– az épületek környezetvédelmi 
szempontokat integráló kialakítása 
épüljön be a HÉSZ-be 

  

Fejlesztési komponensek csoportosítása  

I. Klímapolitika – fenntarthatóság és zöldfelület kezelés 
− kedvező településszerkezeti adottságok megőrzése, környezetvédelmi szempontok 

figyelembe vétele 
− védelmi célú erdőterületek megőrzése, fejlesztése (külterületek fásítása, mezővédő 

erdősávok telepítése) 
− másodlagos hőhasznosítás, termálvíz megújuló energiaforrásként való használatának 

vizsgálata 
− víztakarékosságot hirdető kampányok indítása 
− szmogriadó tervek készítése és végrehajtása 
− gazdaságos mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területek meghatározása, 

erdősítése 
− szikes területek extenzív hasznosítása 
− a település területén a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartatása, ismeretterjesztés, 

szemléletformálás 
− zöldhulladék elkülönített kezelésének megoldása 
− beépítésre szánt területek jelenlegi zöldfelületi arányának megtartása, biológiai 

aktivitás növelése  
− éghajlatváltozással kapcsolatos helyi program kidolgozása, elindítása (pl. klímabarát 

település mozgalomhoz való csatlakozás), települési klímareferens alkalmazása 
− környezeti nevelés támogatása civil szervezetek bevonásával 
− települési környezetvédelmi nap évenkénti megrendezése, bekapcsolódás az 

ökoiskola programba 
− potenciális (nap-, szél-, termál-, geotermikus, biomassza) megújuló energiaforrások 

hasznosítása 
− a város MOL Nyrt.-vel való együttműködése a fenntarthatóságot szolgáló 

fejlesztések terén 
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− új beépítésre szánt területek kijelölése alacsony biológiai aktivitású területek 
(parlagok, gyenge minőségű szántóterületek, fátlan térségek) igénybevételével 
történjen 

− biológiai aktivitásérték növelése, ill. nem csak tervlapon történő szinten tartása, 
− felszínborítottság és szén-dioxid megkötő képesség növelése 
− épületek energetikai teljesítményének javítására fordítható szakmai és anyagi 

támogatási források rendszeres biztosítása, passzív hővédelmi megoldások (pl. 
extenzív zöldtetők) prioritása 

− az épületek környezetvédelmi szempontokat integráló kialakítása épüljön be a 
HÉSZ-be 

− klímapolitikához kapcsolódó intézkedések beépítése a fejlesztési és 
környezetvédelmi tervekbe, programokba, helyi szabályozásba 

II. „Településbarát” közlekedés 
− közösségi közlekedés fejlesztése (járművek cseréje, karbantartása menetrendek 

összehangolása, autóvezetők részére, a gépjármű forgalmijának felmutatásával 
ingyenes belvárosi zóna kijelölése,) 

− közlekedési – főként gépjármű használati – igények csökkentése forgalomszervezési 
eszközök segítségével  

− gyalogos, babakocsis és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása  
− „településbarát” közlekedési formák népszerűsítése 
− aktív és passzív zajvédelmi technikák alkalmazása, zajvédelmi szempontokat 

figyelembe vevő forgalomszervezés 

III. Fenntartható vízkezelés és vízvédelem 
− fenntartható termálvíz-használat (pl. víz-visszasajtolás) megoldása 
− új szemléletű vízrendezési projektek kidolgozása  
− vízbázis védelmét érintő beruházások, egyéb vízvédelmi intézkedések támogatása 
− új, víztakarékossági módszerek kidolgozása, régi módszerek alkalmazása: 

vízvisszatartás, tározás, ártéri tájgazdálkodás  
− víztakarékosságot hirdető kampányok indítása 
− vízhasználat hatékonyságának növelése technológia-váltással, ismeretterjesztéssel 
− vízvisszatartás előmozdítása belvízrendszerek működésének komplex kezelésével 

(pl. altalajlazítás, elvezető- és csatornarendszerek felülvizsgálata, felújítása vagy 
felszámolása), vizes élőhelyek helyreállításával 

− befogadókba érkező tisztított szennyvíz minőségének javítása 
− csapadékvíz-tározás (pl. épületekben, kertekben való tárolása és felhasználása) 
− belvízjárta területek ökológiai szemléletű kezelése 

IV. Hulladékpolitika 
− lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése  
− szelektív gyűjtési rendszer hatékonyságának növelése 

V. Kármentesítés 
− szennyezett területek kárfelmérése, kármentesítési tervek készítése és végrehajtása 

VI. Szabályozás és ellenőrzés 
− környezetvédelmi szabályozási előírások rendszeres felülvizsgálata, hatályos 

jogszabályok szerinti átdolgozása, betartás ellenőrzése 
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I.-VI. A fejlesztési programok  pozícionálása – térségi fejlesztési koncepciók, programok 
A környezetvédelmi fejlesztési programok pozicionálását az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) prioritásait alapul véve végezzük el, az 
első oszlopban szerepeltetve az egyes konstrukciók nevét. A konstrukciók számozása megegyezik az UMFT prioritási dokumentumaiban 
alkalmazott számozással. 

Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), 1. Egészséges, tiszta települések 
Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 

 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 
újrahasználati központok fejlesztése    X   
házi komposztálás fejlesztése    X   
szemléletformálás a megelőzés érdekében    X   

1.
 M
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őz

és
 

egyéb, a keletkező, ill. a begyűjtendő hulladék mennyiségének, 
veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység    X   
a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok begyűjtése     X   
lakossági eredetű papír-, biohulladék, valamint veszélyes hulladék 
elkülönített begyűjtése    X   2.

 
Sz
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gy
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té
s 

szelektíven begyűjtött hulladék válogatása    X   
a papír és a biohulladék elkülönített begyűjtése    X   
a szelektíven begyűjtött hulladék válogatása    X   
az elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő 
hasznosítása, különösen: házi komposztálás, komposztálás    X   
előkezelés különösen: mechanikai-biológiai előkezelés (MBH), mechanikai 
előkezelés    X   3.
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előkezelést követő energetikai célú hasznosítás    X   
hulladék átrakása    X   

1.1.1 Települési 
szilárdhulladék 

gazdálkodási rendszerek 

4.
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s A maradék hulladék és a másodlagos hulladék (a begyűjtés, válogatás, 
hasznosítás, előkezelés során keletkező , települési szilárdhulladék-
lerakóban ártalmatlanítható hulladék) lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő 
kapacitáskiépítésével. 

   X   

Veszély 
 szemléletváltást elősegítő kampányok elmaradása    X   

 civil és egyéb környezetvédelmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel való 
konszenzus hiánya    X   

 más országokban bevált rendszerek átvétele helyi adottságokhoz való igazításuk nélkül    X   
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Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program, 2. Prioritás: Vizeink jó kezelése 

Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 
 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 

Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és 
rekonstrukciója   X    

Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció, tájrehabilitáció   X    
Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés   X    
Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás   X    

2.2.1. Komplex vízvédelmi 
beruházások – felszíni víztestek 

A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (pl. 
nádvágó, tókasza, szivattyúk, stb.)   X    

Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése;   X    
Szennyező források feltárása furásokkal;   X    
Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;   X    
Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;   X    
Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;   X    
A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása;   X    
Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés;   X    
Modellezés, védőterület meghatározása;   X    
Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges 
dokumentáció összeállítása;   X    

2.2.3/A. Ivóvízbázis-védelem: 
üzemelő vízbázisok diagnosztikai 

fázisa 

Térinformatikai feldolgozások készítése   X    
2.2.3/B. Ivóvízbázis-védelem: 

biztonságba helyezés Valamennyi tevékenység, kivéve a karsztvízbázisra vonatkozó intézkedéseket    X    

Veszély 
 Pályázati lehetőségek elszalasztása   X    

 Környező településekkel, hatósági és civil szervezetekkel való együttműködés, 
közös cselekvés, összhang hiánya   X    

 A szederkényi városrésztől északra eső területet a VTT nem sorolta az ártéri 
tájgazdálkodás övezetébe   X    
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Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program, 2. Prioritás: Vizeink jó kezelése 
Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 

 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 
A helyszín biztosítása (bontás, a helyszín előkészítése, csak a beruházáshoz 
szükséges mértékben!), rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés, 
rekultivációs rétegrend kialakítása, vízelvezető rendszer kialakítása, depóniagáz 
gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése, passzív hidraulikus védelmi rendszerek 
kiépítése, hulladéklerakók felszámolása) 

    X  

A rekultivációhoz, utógondozáshoz szükséges tevékenységek (fúrások 
figyelőkutak kiépítéséhez), figyelőkutak kiépítése (amennyiben a felügyelőség 
előírja), növénytelepítés, tájba illesztés, a terület elkerítése, a támogatásból 
létrehozandó létesítmények védelméhez és használatbavételéhez 
elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása, tájékoztatási 
és nyilvánossági feladatok, projektmenedzsment a megvalósítás során, 

    X  

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek;     X  
Mérnök feladatok ellátása (FIDIC rendszerben);     X  
Tervezői művezetés;     X  
Könyvvizsgálat;     X  
A projekt főtevékenységéhez kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés (amennyiben 
vállalkozói feladat);     X  

2.3.0. A települési szilárd 
hulladéklerakókat érintő térségi 

szintű rekultivációs 
programok elvégzése 

A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák     X  
Veszély 

 Pályázati lehetőségek elszalasztása     X  

 Környező településekkel, hatósági és civil szervezetekkel való együttműködés, 
közös cselekvés, összhang hiánya     X  
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Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program, 2. Prioritás: Vizeink jó kezelése 
Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 

 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 
A kármentesítéshez szükséges bontási munkálatok, a bontás és a műszaki beavatkozás során 
keletkező hulladékok kezelése      X  

Építés jellegű munkák (Fúrások, termelő és/vagy ellenőrző kutak kialakítása, tárolótartályok, 
anyagvezetékek felépítése, közművezetékek kiépítése, egyéb műtárgyak kiépítése)     X  

Eszközbeszerzés (ingóságok, amelyek a projekt megvalósításához, működéséhez és fenntartásához 
szükségesek)     X  

Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése (talajtisztítás, felszín 
alatti víz tisztítás)     X  

Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok 
(mechanikai, fizikai, geofizikai mérések, analitikai vizsgálatok)     X  

Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak befejezését igazoló ellenőrző vizsgálatok, 
és hatósági eljárás lefolytatása (a műszaki beavatkozás befejezését követő utóellenőrzés költségei 
nem tartoznak a felsorolásba) 

    X  

Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek     X  
A műszaki beavatkozáshoz szükséges egyéb indokolt tevékenységek     X  
Projektmenedzsment; Nyilvánosság költségei; Közbeszerzési tevékenységek     X  
Mérnöki feladatok; Tervezés, engedélyeztetés; Tervezői művezetés     X  

2.4.0. Szennyezett 
területek 

kármentesítési 
feladatainak elvégzése 

Könyvvizsgálat     X  
A szennyezés lokalizációjához szükséges bontási munkálatok, a bontás és a műszaki 
beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése (tartályok, vezetékek, épületek bontása, a 
helyszín előkészítése) 

    X  

Építés jellegű munkák (2.4.0. prioritásnál leírtak szerint)     X  
Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése     X  
Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése (talajtisztítás, felszín 
alatti víz tisztítás) jelen támogatási időszak végéig     X  

A beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok (mechanikai, fizikai, geofizikai 
mérések, analitikai vizsgálatok, vizsgálati jelentések készítése)     X  

A beavatkozási munkáinak befejezését igazoló ellenőrző vizsgálatok, és hatósági eljárás 
lefolytatása (a műszaki beavatkozás befejezését követő utóellenőrzés költségei nem tartoznak a 
felsorolásba) 

    X  

2.4.0/B. Települési 
szilárd 

hulladéklerakók 
kármentesítése 

 

Egyezés: 2.4.0 prioritás utolsó négy táblázatsorában felsorolt tevékenységek      X  
Veszély 

 Pályázati lehetőségek elszalasztása     X  
 Hatósági és civil szervezetekkel való összhang hiánya     X  
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Új Magyarország Fejlesztési Terv – KEOP, 4. prioritás: Megújuló energiaforrás-felhasználás prioritási tengely 
Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 

 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 
napenergia hasznosítás X      
biomassza felhasználás X      

biogáz termelés, hasznosítás X      

geotermikus energia felhasználása X      

hőszivattyús rendszerek kiépítése X      

hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával X      

megújuló és alternatív energiaforrások kombinálása X      

4.2. Helyi hő- és hűtési 
energiaigény kielégítése megújuló 

energiaforrásokból 
 

megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi-, távfűtő rendszerek ki- és 
átalakítása, korszerűsítése (max. 1000 millió Ft támogatás mellett) X      

megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése (pl.: faforgács, erdészeti 
nyesedék feldolgozás) X      

helyi gazdálkodási tevékenység fő- illetve melléktermékének felhasználása 
megújuló alapú helyi energiaigények kielégítésére (pl.: állattenyésztési melléktermékek 
biogáz hasznosítása, biogáz telep kialakítás; kertgazdálkodási mezőgazdasági hulladék 
begyűjtés- kazán beszerzés; geotermikus melegház – fűtés) 

X      

hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés (kivéve hulladékégető művek) X      

hálózatba táplált biogáz termelés X      

4.3. Megújuló energia alapú 
térség-fejlesztés 

 

alternatív üzemanyag alapú helyi közlekedés X      

napenergia alapú villamosenergia termelés X      

biomassza alapú villamosenergia és hő- és villamosenergia termelés X      

szerves hulladék és folyékony biomassza alapú villamosenergia és hőtermelés X      

hulladék feldolgozáson alapuló energiatermelés (kivéve hulladékégető művek) X      

geotermikus energia felhasználása X      
több megújuló és/vagy energiaforrás intelligens együttműködése, hálózati 
kapcsolata (beleértve a szélenergiát is) X      

4.4. Megújuló energia alapú 
villamosenergia-, kapcsolt hő és 

villamosenergia-, 
valamint biometán termelés 

 

földgázhálózatba táplált biometán termelés X      

Veszély 

 Adottságok ismeretének hiánya, adottságokat feltáró vizsgálatok elmaradása, 
rossz pályázati konstrukció választása X      

 Szemléletváltás elmaradása, megújuló energiaforrásokra való áttérés 
fontosságának figyelmen kívül hagyása X      
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Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program, 

6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás 
Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 

 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 
Fenntartható életmód értékeit hatékonyan közvetítő tájbejárás sorozat szervezése 
és lebonyolítása; X      

Fenntartható életmódhoz szükséges ismereteket és gyakorlatot hatékonyan 
közvetítő ingyenes rendezvény szervezése és lebonyolítása (pl.: környezeti 
nevelési, oktatási és tehetséggondozási (Erdei iskola és óvoda, Zöld óvoda, 
Ökoiskola, Öko-klubok stb.) tevékenységek, programok, akciók, rendezvények); 

X      

6.1. Fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok 

(szemléletformálás, informálás, 
képzés) Megjelenés kulturális vagy közösségi rendezvényen a fenntartható életmód 

értékeit és módjait hatékonyan közvetítő tartalommal. X      

A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása X      
Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt X      
Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása X      
Lakásfelújítással és építéssel kapcsolatos fenntartható megoldásokat népszerűsítő 
demonstrációs központ fejlesztése X      

Kommunikációs projektelem (minden projektnél kötelező) X      
Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát 
(hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása X      

Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése X      
Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése X      

6.2. Fenntarthatóbb életmódot és 
fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 

Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy 
hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése X      

Veszély 

 Szemléletváltás elmaradása, életforma váltás fontosságának figyelmen kívül 
hagyása X      

 A fenntartható életforma meghatározásában nem alakul ki konszenzus a környező 
településekkel, ill. civil és hatóságim szervezetekkel X      

 Konkrét napi lépések megfogalmazásának hiánya, emiatt a lakosság inaktívvá, 
érdektelenné válása X      

 Településen belüli szervezés, irányítás hiánya, ill. hiányosságai X      
 Önkormányzat esetlegesen ellentétes, ill. nem példamutató magatartása X      
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Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja  

Operatív Program I. és IV. prioritás 
Konstrukció Támogatás célja/ Támogatható tevékenységek köre Fejlesztési komponensek 

 Lehetőség I. II. III. IV. V. VI. 
Mező– és településvédő erdősávok telepítése X      
Gyepesítés, erdősítés a deflációérzékeny területeken X      

I.1.3. Degradációra érzékeny 
talajokon földhasználat 

váltás Szikes, szikesedésre hajlamos talajú területek extenzifikációja X      
A vízszennyező anyagok kiszűrésére, a károsanyag szintjének csökkentésére 
alkalmas új technológiák telepítése vagy a meglévők korszerűsítése az érintett 
települések/településrészek vízkivételi műveibe. 
Vízkivétel, vízhasználat összehangolása, monitoringja 

  X    

Környezetbarát kármentesítési technológiák alkalmazása   X    

I.2.1. Stratégiai vízkészletek 
minőségi és mennyiségi 
megőrzése és bővítése 

 
A termálvíz-készletet környezetkímélő technológiával hasznosító beruházások 
elindítása és a feltárt, valamint a hasznosított vízkészlet védelme.   X    

Megújuló energiaforrás hasznosításán alapuló beruházások támogatása X      I.3.1. Decentralizált megújuló 
energiagazdálkodási 

önfenntartó rendszerek kiépítése 
Háztartások, intézmények, gazdasági létesítmények energetikai korszerűsítése 
megújuló energiaforrások felhasználásával, valamint energiacsökkentő 
technológiák alkalmazásával. 

X      

IV.1.1. Egyedi arculatú 
tradicionális vidékipar és 

környezetvédelmi ipar kialakítása 
Környezetvédelmi ipari üzemek létesítése X    X  

 
 
 
 

Irodalomjegyzék 
Tiszaújváros Környezetvédelmi Programja 2007. 
Észak-magyarországi KTVF, Intézkedési Program a „Sajó völgye” kijelölt zóna levegőminőségének javítására, 2004. 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja, 2005. január 
Dr. Marosi – Dr. Somogyi: Magyarország kistájainak katasztere, MTA 1990. 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 
Tervezet a 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Szakosztalyok/lzo.htm; www.tiszaujvaros.hu 
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1.2. SZOCIOLÓGIAI HELYZETFELTÁRÁS, A HUMÁN-SZFÉRA PARTNERSÉGE 
 NÉPEDÉS, DEMOGRÁFIA 
Magyarországon az 1980-as évektől új demográfiai folyamatok indultak el, amelyek alól 
Tiszaújváros sem kivétel. Jellemzővé vált, hogy a korábbi népességnövekedés természetes 
fogyássá fordult át. Napjainkban már jellemzően csökken a születések száma, nő a 
halálozások száma. A népesség összetételében bekövetkező változások közül 
legkiemelkedőbb a lakosság elöregedése. 2006. óta a 65 évesnél idősebbek aránya meghaladja 
a 14 éven aluliak arányát. 2007-ben már 100 gyermekkorú lakosra 109 időskorú jutott. 
Továbbra is kevesebb a férfiak aránya, és a korral még inkább emelkedik a nők aránya.  A 
korcsoportok eltolódása olyan társadalmi tény, amellyel mindenképpen számolni kell. 
Az 1950-es években született döntés a térségre vonatkozóan erőmű, kombinát, és 
hozzákapcsolódó lakóegység építésére. A legfőbb vonzerő, amely a ’60-as években ide 
csábította a város lakóit a LAKÁS volt. Igaz, hogy többségük kicsi, kényelmetlen, és csak 
80%-uk volt összkomfortos. Abban az időben a népességszám 6000 fő körül alakult, 
lakosainak egyharmada 14. év alatti, az átlagéletkor 25-26 év körül alakult. A település így 
érdemelte ki a „fiatalok városa” nevet. A település lakótelepből várossá kezdte szervezni 
magát. Elkezdte kiszolgálni lakóit úgy, hogy intézményeket, középiskolát, zeneiskolát 
épített, a szolgáltatások folyamatosan bővültek. A munkakörülmények, a bérek kedvezőek 
voltak, de a nők számára kezdetben szűkösek voltak a munkalehetőségek. A város tehát 
folyamatosan fejlődött, amit a gyár, és az akkori politikai akarat biztosított. Ennek ellenére a 
’70-es években az ideköltözöttek 1/3-a újra költözött. A családok zöme ekkorra kinőtte a 
lakást. Az itt felnövők szembe találták magukat a lakáshiánnyal, munkahelyhiánnyal, épp 
azzal, ami a szüleiket ide vonzotta, és ide kötötte. Ekkoriban alakult meg a Vöröskereszt 
helyi szervezete, amely megvalósította az idősek kedvezményes étkeztetését, szociális 
segélyben 16-20 embert részesítettek, 1974-től házi gondozás is működött. 1975-ben Öregek 
Napközi Otthona alakult, és hamar népszerűvé vált. A város fejlődése töretlen volt, ebben az 
időben sorra épültek a lakások, egészségügyi szolgáltatások alakultak.  
A ’80-as években új intézmények jöttek létre: iskolák, kisegítő iskola, Körzeti Nevelési 
Tanácsadó. Az egészségügy dolgozói ebben az időszakban azonban érdekes jelenségre 
hívták föl a figyelmet: a városban jellemzően magas volt a légzőszervi, az idegrendszeri 
eredetű megbetegedések, ill. a neurózisok száma. Mivel a bérek magasak voltak, az 
életszínvonal is viszonylag magas volt, az emberek biztonságban élhettek, ezért a jelenséget 
igyekeztek azzal magyarázni, hogy a városi életforma, a kötődéseiket hátrahagyó ideköltöző 
emberek számára az individulaizálódás pszichés terhelést jelent. A rendszerváltáskor a 
foglalkoztatási probléma az 1990-ben Tiszaújvárossá „keresztelkedő” városban még nem volt 
jelentős, 111 munkanélkülit tartottak nyilván. 1991-ben már 1181 főre emelkedett a számuk, 
és újabb egy év múlva már 3185 főre. A megjelenő társadalmi problémákra Tiszaújvárosnak 
is reagálnia kellett, így a megszületett szociális törvény alapján a helyi pénzbeli ellátások 
spektruma jelentősen szélesedett. A város szociális ellátórendszere is bővült Családsegítő 
Központtal, Hajléktalanok Átmeneti Szállásával, illetve egyesületek, alapítványok kezdték 
meg működésüket. A ’90-es években működő rendkívül széles szociális védőháló alapjai 
ekkor megteremtődtek. Az ezt követő évtizedben a részben finanszírozási, részben a 
jogszabályi változások miatt valamelyest szűkültek a lehetőségek, de hatására a mai napig 
jelentős társadalmi feszültségek nincsenek jelen a város életében, jellegzetes szegénykolóniák 
nem alakultak ki. 
Tiszaújváros állandó lakosainak száma 2007-ben: 18 039 fő, a lakónépesség: 16 719 fő volt. 
(forrás: KSH) A várost eredetileg 40.000 lélekszámúra tervezték, de ezt sosem érte el. 
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Lakosainak száma 20 000 fő körül mozgott, amellyel inkább a középvárosok közé sorolható. 
Az utóbbi évtizedben a város lakosainak száma folyamatosan csökkent. 
 
A korral jár… - Népesedési folyamatok  

Népesedési folyamatok Tiszaújvárosban 

Év Élve 
születés Halálozás 

Természetes 
szaporodás (+),ill. 

fogyás (-) 

Vándorlási 
különbözet 

Tényleges 
szaporodás 

1970–1979 2758 540 2218 5426 7644 
1980–1989 3065 936 2129 -2121 8 
1990–2001 2290 1288 1002 -2480 -1478 

(forrás:www.ksh.hu) 

Népesség változása 2003-2007. 

Év Élveszületések 
száma (fő) 

Halálozások 
száma (fő) 

Természetes 
szaporodás 

(+),fogyás (-) 

Állandó 
bevándorlások 

(eset) 

Állandó 
elvándorlások 

(eset) 

Vándorlási 
különbözet 

Tényleges 
szaporodás (+), 

fogyás (-) 

2003. 145 125 20 556 695 -139 -119 
2004. 161 122 39 480 658 -178 -139 
2005. 151 148 3 499 549 -50 -47 
2006. 171 125 46 619 674 -55 -9 
2007. 162 161 1 595 634 -39 -38 

(forrás: www.ksh.hu) 

Tiszaújváros demográfiai folyamatait tekintve mind az országos, mind a régiós, mind 
megyei értékek alakulásához hasonló. Az alacsony születésszáma mellett alacsony a 
halálozások száma is. Ez megfelelni látszik a demográfiai átmenet elméletének, amely azt 
feltételezi, hogy a társadalmak népesedés szempontjából egy magas stacioner állapotból 
(magas születésszám mellett magas halandóság van jelen, így a népesség alapvetően állandó) 
alacsony stacioner állapotba jutnak. A tényleges szaporodás mutatóit megvizsgálva azonban 
azt látjuk, hogy a lakosságszám folyamatosan csökken. A csökkenés hátterében valószínűleg 
a városkörnyéki agglomeráció kialakulását, szomszéd településekre való költözést kell 
sejtenünk. Ha az utolsó öt év adatait összevetjük a népszámlálási ciklusokkal, látható, hogy a 
’70-es években volt jelentős a városba való bevándorlás, és pozitív népszaporulat. Az ezt 
követő évtizedekben már az elvándorlás volt jellemző, a természetes szaporodás csak a ’90-
es években változott át népességcsökkenésbe. 
A városlakók nem feltétlenül észlelik a lakosságszám csökkenését, miután a jellemzően panel 
város magas népsűrűsége csökken a kertvárosba, városkörnyéki településekre való 
költözéssel.  

A népesség nemenkénti megoszlása 

 Év Állandó népesség száma (fő) férfiak összesen (fő) nők összesen (fő) 
2003 18 170 8 667 9 503 
2004 18 042 8 604 9 438 
2005 18 051 8 610 9 441 
2006 18 051 8 603 9 448 
2007           18039      8579               9460 

(forrás:www.ksh.hu) 
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A népesség korcsoportonkénti megoszlása 

  Állandó népesség 
 száma (fő) 

 0-14 évesek  
száma (fő) 

 15-17 évesek 
 száma (fő) 

 18-59 évesek 
 száma (fő) 

 60-x évesek  
száma (fő) 

      2003. év 18 170 3 026 714 12 074 2 356 
      2004. év 18 042 2 924 681 11 962 2 475 
      2005. év 18 051 2 886 650 11 941 2 574 
      2006. év 18 051 2 827 655 11 877 2 692 
      2007. év 18 039 2 783 663 11 825 2 768 
 (forrás:www.ksh.hu) 

A fenti táblázatokból látható, hogy Tiszaújvárosban többségben vannak a nők, és magas a 60 
év fölöttiek aránya. A korosztályok aránya átrendeződést mutat. Öt évvel ezelőtt 128 fő volt 
a vitalitási index, azaz a 100 időskorú személyre jutó gyerekek száma. Ez az érték 2007-re 101 
főre csökkent. (Országos átlag 2008. évben: 109 fő) A fenti táblázatból egyértelműen látható, 
hogy az elmúlt években a gyermekkorúak száma folyamatosan csökkent, az idős népesség 
száma pedig  folyamatosan növekedett, így a lakosság elöregedését kell feltételeznünk. A 
trendet tovább növeli, hogy a most még a felnőtt korosztály csoportjába tartozó egykori 
Ratkó-gyermekek, nagy számban, egyszerre fognak kilépni a munkaerőpiacról 
nyugdíjasként. Tiszaújváros sajátos korszerkezetét jellemzi, hogy az aktív korúak száma 
magas, így ez a csoport is egyszerre nagy tömegben fog ráterhelődni nyugdíjazásakor az 
ellátórendszerre. Az elöregedési folyamat folytatódásával jelentős problémák 
jelentkezhetnek többek között a munkaerőpiacon, a szűkülő források elosztása generációk 
közötti feszültségekhez vezethet, valamint az idősellátás, szociális ellátás feladatai, 
kapacitás- és forrásigénye növekedni fog. A nyugdíjas kort, illetve az öregkort, mint 
szegénységi kockázatot tartjuk számon. Az idős népességen belül magasabb a nők aránya, 
köztük is az egyedül élő nőké, akiknek általában alacsonyabb a nyugdíjuk a férfiakéhoz 
viszonyítottan, aminek oka, hogy korábbi munka jövedelmük is alacsonyabb volt. Ezért 
kialakulhat az egyedül álló, alacsony jövedelmű idős nők csoportja, amelynek tagjait 
létfenntartásukban segíteni kell. Talán a korral jár, mármint a város korával, hogy a népesség 
átrendeződött, a korcsoportok eltolódtak, több generáció él a városban. Az egykori fiatalok 
városának mára szembe kell nézni – ahogyan más régi, nagy múltú városoknak is – az 
időskorú lakosaiért vállalt közösségi felelősség kihívásaival. 
 
 
FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKANÉLKÜLISÉG 
Jó pozícióban… 

Tiszaújvárosban sajátos története folytán a munkanélküliek száma mindig elmaradt mind a 
megyei, mind az országos adatoktól. A Regionális Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi 
Kirendeltségének adatai alapján az elmúlt öt évben is jobb foglalkoztatási mutatókkal 
rendelkezett, mint a környező települések, vagy mint a régióra jellemző átlag. 2007. évben 
országosan 7,4 % volt a munkanélküliek aránya, a megyében 14 %, a városban 5 % körüli. 
Érdekesség képen említhető meg, hogy nemzetközileg elfogadottan alacsonynak számít a 
munkanélküliek aránya, ha a munkanélküliségi ráta 10% alatt van. 
 A város munkanélküliségi folyamatait leginkább a regisztrált álláskeresők számának és 
összetételének alakulásával lehet jellemezni. (Az adatok elemzése előtt le kívánjuk szögezni, 
hogy az „álláskereső” és „munkanélküli” fogalmakat nem a Foglalkoztatási törvény, vagy a 
KSH definíciója szerint használjuk, hanem a köznyelvben kialakult szinonim 
kifejezéssekként.) Meg kell említeni, hogy a Regionális Munkaügyi Központ helyi 
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kirendeltsége folyamatosan tájékoztatja az önkormányzatot a munkanélküliség és 
munkaerőpiac alakulásáról a városban és az ellátási körzetéhez tartozó 14 településen. 
 

Regisztrált munkanélküliek/álláskeresők száma és aránya júliusban: 

Év 2005. 2006. 2007. 2008. 

álláskeresők száma (Fő) 616 517 720 569 

Arány lakosság számához (%) 5 4 6 4 
 (forrás: Regionális Munkaügyi Központ) 

Munkaképes korú népesség száma és aránya júliusban: 

Év 2005. 2006. 2007. 2008. 
Munkaképes korúak (Fő) 12.792 12.733 12.843 12.843 

Arány lakosság számához (%) 71 70 71 71 
 (forrás: Regionális Munkaügyi Központ) 

A fenti táblázatból látható, hogy a lakosság nagy része a munkaképes lakosság csoportjába 
tartozik. A város jó foglalkoztatási pozícióját, munkaerő-megtartó képességét támasztják alá 
az adatok.  
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy az ellátási struktúrában két legfontosabb és 
leggyakoribb pénzbeli ellátási formára jogosultak száma hogyan változott. Látható, hogy 
2006. évben mindkét ellátási formában részesülők száma csökkent, 250 fővel kevesebb 
regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, mint az előző év ugyanazon időszakában. Ezek egy 
része bizonyára a munkanélküli ellátások szigorításának, más része azonban a Mecénás 
Alapítvány működésének is köszönhető. Az Alapítvány abban az évben rendkívül sikeresen 
valósította meg - pályázati és önkormányzati forrásból - a leghátrányosabb helyzetű tartós 
munkanélküliek munkaerőpiaci integrációját személyre szabott segítséggel.  
 

Pénzbeli ellátásra jogosultak száma júliusban 

Év Álláskeresési járadékra 
jogosultak (fő) 

Rendszeres szociális segélyre 
jogosultak (fő) 

2005. 205 132 

2006. 132 99 

2007. 189 147 

2008. 112 169 
(forrás: Regionális Munkaügyi Központ) 

A regisztrált munkanélküliek nemenkénti eloszlását tekintve elmondható, hogy a nők aránya 
magasabb. Különösen a 45-55 év közötti nők aránya magas. A munkaerőpiacon 
leghátrányosabb helyzetben vannak a középkorú, szakképzetlen, alacsony iskolai 
végzettségű munkavállalók. Tiszaújvárosban a még alapfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya 35%. Számukra csak a szezonális, gyakran nem legális munkaalkalmak, ill. az 
önkormányzat által másodlagos munakerőpiacon teremtett lehetőségek jelenthetnek időleges 
kiutat hátrányos helyzetükből. Tiszaújvárosban a regisztrált munkanélküliek közül 2008. 
évben 208 fő volt férfi, és 361 fő volt nő. Iskolai végzettség tekintetében a megoszlás az 
alábbi: 
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Iskolai végzettséggel nem rendelkezők: 20 fő 
Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők: 149 fő 
Középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők: 358 fő 
Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők: 42 fő 
 
Az alábbi táblák megmutatják a Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi Kirendeltségének életkor 
és nem szerinti megoszlási adatait a regisztrált munkanélküliek körében.  
 

A regisztrált munkanélküliek életkora nemenként 2006, 2008 év 

2006 2008 
   Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

17 év alatt 11 4 15 5 1 6 

17-20 éves 71 43 114 67 56 123 

21-25 éves 106 104 210 112 134 246 

26-35 éves 180 198 378 217 226 443 

36-45 éves 133 189 322 188 221 409 

46-50 éves 69 111 180 75 105 180 

51-55 éves 82 85 167 88 113 201 

56-60 éves 43 51 94 63 53 116 

60 év fölött 2 0 2 1 2 3 

ÖSSZESEN: 697 785 1482 816 911 1727 
 forrás: Regionális Munkaügyi Központ) 

A munkanélküliek elhelyezkedési esélyeire utal a tartós munkanélküliek arányának 
vizsgálata, mivel a felmérések alapján 6 hónap után jelentősen visszaesik az újbóli munkába 
állás esélye. Minél hosszabb idő telik el, a munkanélküli szaktudása elavul, készségei, 
képességei megkopnak, kapcsolatai leépülnek, egyre kevesebb kapacitást tud mozgósítani 
elhelyezkedése érdekében. A munkanélküli napirendje, értékrendje, életszemlélete 
megváltozik. A sorozatos kudarcok, a pszichés, mentális megterhelés apátiává alakul, 
nemegyszer depresszióba, valamely organikus, vagy pszichoszomatikus megbetegedésbe 
torkollik. A Munkaügyi Központ adatai alapján az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult a 
nyilvántartásban töltött idő: 
 

Regisztráció hossza (hó) 12 hónapnál 
rövidebb 13-24 hónap 25-36 hónap 37 hónapnál 

hosszabb 
Regisztráltak száma (fő) 379 113 40 37 

 
A fenti adatok kapcsán azt is meg kell említeni, hogy a múlt évben az ellátásra nem jogosult 
regisztrált álláskeresők száma 237 fő volt, ami megközelítőleg 40%-ot tesz ki. 
 

Régi - új megoldások… 

A munkanélküli ellátórendszer kritikájaként szokták emlegetni, hogy a munkanélkülire úgy 
tekint, mintha bármikor képes lenne munkába állni, a felkínált álláshelyet elfogadni. Az 
álláskeresők számára hiányzik a munkahelykeresés technikáinak ismerete, kudarcok 
kezelése, álláshely megtartásának képessége. Az ellátó rendszer ezeket kezelni nem tudja, 
ehelyett a rászorultság tényét elismerve egy alacsony szintű ellátást nyújt, helyzetüket 
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konzerválva. A források csökkenésével a középosztály jóléti redisztribúcióból való 
részesülésének lehetősége beszűkül, a lecsúszó középosztálynak kell eltartania a nála 
szegényebbeket, akik gyakran látszanak érdemtelennek, így komoly feszültség generálódik a 
társadalomban. Deklarált szándék, hogy az ellátásokból csak a valóban rászorulók 
részesüljenek. Ennek eszköze a segélyezés. Azért tartottuk célszerűnek ezt megemlíteni, 
mivel az elmúlt év során éppen ennek lehettünk tanúi az országban. A rendszeres szociális 
segély 2006-ban bevezetett struktúra-szerű megváltoztatása számos olyan elemet 
tartalmazott, amely a fenti folyamatok ellen hatott volna. (meglévő jövedelem kiegészítése, 
elhelyezkedés utáni támogatás) Azonban kissé megkésett a társadalmi, gazdasági 
folyamatokat tekintve, így a társadalmi elfogadottsága sosem volt meg, a meglévő feszültség 
egyre eszkalálódott, általános véleménnyé vált, hogy a segély nem ösztönöz 
munkavállalásra, sok a potyautas, morális problémákat generál. Az új megoldás az „út a 
munkához” program, amely tulajdonképpen a közfoglalkoztatás újragondolása. 
 
A program célja, hogy a munkanélküli ellátások passzív eszközei helyett az aktív eszközök 
felé történjen elmozdulás, azaz a pénzbeli ellátásokról a hangsúly a közfoglalkoztatásra, a 
munkaerő-piaci programokra, a képzésekre helyeződjön. Ennek érdekében a munkára képes 
tartós munkanélküliek fokozottabb mértékben vegyenek részt közfoglalkozatásban, és 
ezáltal munkajövedelemhez jussanak. Azok a személyek, akik életkorukból, egészségi 
állapotukból, egyéni élethelyzetükből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra is 
rendszeres szociális segélyben részesülhetnek. A helyi önkormányzatoknak gondoskodniuk 
kell közcélú munka szervezéséről. 
 
Tiszaújváros a jogszabályoknak megfelelően elkészítette közfoglalkoztatási tervét. Ennek 
alapján a foglalkoztatás szervezett keretek között történik, abban az önkormányzat 
intézményei vesznek részt. A Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájának 
nyilvántartása alapján a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2007. évben 180 fő, 
2008. évben 218 fő volt. A tartós munkanélküliek között az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező 79 fő volt, szakképesítéssel 111 fő rendelkezett. Valószínűleg a szakképzett 
munkanélküliek a munkaerőpiacon nem keresett szakmával, elavult szaktudással 
rendelkeznek, ezért elhelyezkedési esélyeik alacsonyak. Tiszaújváros Közfoglalkoztatási 
Terve alapján 2009. évre 90 napig, teljes munkaidőben 107 fő foglalkoztatását tervezik, 
vagyis a korábbi segélyezettek közel felének teremt az önkormányzat munkaalkalmat. A 
Hivatal nyilvántartása szerint 35 év alatti alapfokú végzettséggel nem rendelkező 
munkanélküli jelenleg nincs az ellátottak között, a Munkaügyi Központ pedig nem indít 
szakképzettség megszerzéséhez felkészítő, felzárkóztató képzést. A Hivatal adatai alapján a 
korábbi segélyezettekből rendelkezésre állási támogatásra 191 fő szerzett jogosultságot, és 27 
fő maradt rendszeres szociális segélyezett. 
 
Természetesen Tiszaújváros a korábbi években is élt a jogszabály adata lehetőséggel, és a 
rendszeres szociális segélyezettek számára szervezett közfoglalkoztatást a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. segítségével. 2006. évben 45 fő, 2007. évben 22 fő, és 2008. évben 
25 fő közcélú foglalkoztatására került sor. A munka leginkább kommunális feladatokat 
jelentett: parkgondozás, kertészeti munkák, zöldterület fenntartás, zöld környezet 
karbantartás. 
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A rendszeres szociális segélyben részesítettek közül foglalkoztatásban résztvettek száma (fő) 

2003. év 131 84 
2004. év 314 256 
2005. év 371 255 
2006. év 58 18 
2007. év 56 16 

(forrás: KSH) 

Az új rendszer előnye, hogy a korábbiakhoz képest komplexebben kezeli a problémakört, a 
foglalkoztatás és a képzés végre nem csak elkülönült elemek, így megnyílhat a strukturális 
munkanélküliség kezelésének lehetősége. A foglalkoztatás szervezésében, a munkanélküliek 
érdekében az önkormányzat és intézmények szorosan együttműködnek, illetve a 
foglalkoztatási szolgálat és önkormányzat folyamatos együttműködése mellett közös 
adatbázis létrehozására is szükség van, illetve közösen értékelik majd az eredményeket. A 
munkanélküliek számára értelmes, a település számára hasznos munkák megszervezése az 
álláskeresőket olyan gyakorlathoz, készségekhez, képességekhez juttathatja, amelyeket az 
elsődleges munkaerőpiacon is kamatoztathatnak majd.  
A gazdasági válság hatására országosan jelenleg megközelítőleg 400 000 fő munkanélküliről 
beszélnek. A munkanélküliek nagy tömege megterheli az ellátórendszert, a finanszírozás is 
nehezen teljesíthetővé válhat. Megoldása előreláthatóan az ellátásokban való visszalépés, az 
ellátások szigorítása, vagy még inkább az önkormányzatokra való terhelése lesz. A 
munkanélküli ellátásokból kiszoruló társadalmi rétegek meg fognak jelenni a szociális 
ellátórendszerben. Amennyiben a szociális ellátórendszer nem lesz képes kezelni a leszakadó 
rétegek problémáit, tömegesen fognak ellátás nélkül maradni, amely jelentős társadalmi 
feszültséghez vezethet helyi szinten is. Tiszaújváros számára nagy kihívás, hogy a jövőben 
meg tudja-e tartani jó foglalkoztatási helyzetét.  
 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG – A JÓ ALAP… 
Miután kezdetben a létesített gyárnak szüksége volt szakképzett, illetve magasan képzett 
munkavállalókra, a városban az iskolai végzettségi mutatók viszonylag magasak voltak. 
Talán ennek hatására alakult ki az a települési attitűd, amely alapján a képzettségnek, 
szaktudásnak, kompetenciának abszolút értéke van. Az értelmiség letelepedésének 
ösztönzése, és megtartása mindig fontos célként deklarálódott. 
A népszámlálási adatok mutatják a végzettségek szerinti megoszlást. Nyilván ezek az adatok 
nem a legfrissebbek, de az arányokat jól mutatják. A népességben a középiskolát végzettek 
vannak többségben, de magas a felsőoktatásban végzettek száma is. A gyakorlati 
tapasztalatok alapján a súlypont a népszámlálás óta eltelt időben a felsőfokú végzettség 
irányába tolódott el. 

Év 

0 osztályt 
végzettek 

száma 
(fő) 

általános 
iskola 8. 
osztályát 
végzettek 
száma (fő) 

egyetemi, 
főiskolai 

végzettségű 
oklevél nélkül 

(fő) 

egyetemi, 
főiskolai 

végzettségű 
oklevéllel 

(fő) 

középiskolai 
végzettségű 

középiskolai 
érettségi nélkül 

(fő) 

végzettségű 
középiskolai 
érettségivel 

(fő) 

1980.  186 3 825 104 1 093 3 274 3 330 

1990.  299 4 605 .  1 516 2 818 3 766 
(forrás: KSH népszámlálási adatok) 
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Ez azt is jelenti, hogy a munkaerőpiacon magas számban képviseltetik magukat a jól képzett 
személyek, kiszorítva ezzel az alacsony iskolai végzettségűeket. Jellemzően a műszaki, 
gazdasági végzettségek túlsúlya jellemzi a várost. Az önkormányzati intézményekben, 
szolgáltatásokban, valamint az egészségügyi ellátásban magas a diplomával rendelkezők 
aránya, a szakképesítési mutatók nemcsak a jogszabályi követelményeknek felelnek meg, 
hanem magasnak mondhatók.  
Tiszaújvárosban felsőoktatási intézmény nincs, de a közoktatás intézmény rendszere jól 
kiépített. Személyi, tárgyi, szakmai feltételek vonatkozásában jónak mondható. A képzési 
helyek számítógéppel, internettel való ellátása megfelelő. 
Az oktatáspolitika fő irányainak meghatározása érdekében a település rendelkezik Oktatási 
Minőségirányítási Programmal, Közoktatási Intézkedési Tervvel, Testnevelés és 
Sportfejlesztési Koncepcióval. 
A nevelési, oktatási feladatokat a városlakók számára tulajdonképpen három intézmény 
biztosítja: a Napközi Otthonos Óvoda (4 óvodai intézményegységgel), az Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (7 intézményegységgel) valamint az Eötvös József 
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (2 intézményegységgel). 
Az alábbi táblázatok mutatják a KSH adatai alapján óvodai, általános iskolai és gimnáziumi 
tanulói létszámok alakulását. Látható, hogy a létszámokban enyhe csökkenés figyelhető meg, 
ami csökkenő születendő gyermekszámnak tudható be. 
 

Év 
Az általános iskolai 
osztályok száma a 

nappali oktatásban 

Általános iskolai tanulók 
száma a nappali 

oktatásban 

Általános iskolai főállású 
pedagógusok száma (fő) 

2001 95 2 112 220 

2002 93 2 105 209 

2003 91 2 035 203 

2004 90 1 951 188 

2005 88 1 910 186 

2006 87 1 854 186 

2007 83 1 854  
 
 

Év 

Középiskolai 
osztályok száma 

nappali oktatásban 
(db) 

Gimnáziumi 
tanulók száma a 

nappali 
oktatásban  (fő) 

Kollégiumban lakó 
középiskolai 

tanulók száma a 
nappali oktatásban 

(fő) 

9. évfolyamos szakiskolai 
és speciális szakiskolai 

tanulók száma a nappali 
oktatásban (fő) 

2001 45 538 87 105 
2002 42 544 103 92 
2003 40 564 90 106 
2004 40 582 64 107 
2005 40 576 72 104 
2006 40 560 59 115 
2007 40 559 51 103 
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Év 
Óvodai 

férőhelyek 
száma (fő) 

Óvodába beírt 
gyermekek 
száma (fő) 

Az óvodai 
gyermekcsoportok 

száma (db) 

Óvodapedagógusok 
száma (fő) 

2001 805 751 33 76 
2002 770 687 32 75 
2003 705 651 29 71 
2004 715 651 29 69 
2005 715 625 29 66 
2006 715 606 29 66 
2007 715 592 28 68 

 
Az intézmények szakmai programjaikban különös figyelmet fordítanak a tanulók 
képességeinek, adottságainak megfelelő képzés, fejlesztés biztosítására. Az intézmények 
sokrétű speciális képzési forma igénybevételét teszik lehetővé. Szem előtt tartják az 
egészségtudatos életmódra nevelést, a művészeti oktatást, amelyek biztosítása érdekében 
pályázati forrásokból igyekeznek lehetőségeiket szélesíteni. 
 
LAKÁSÁLLOMÁNY-LAKÁSPOLITIKA – TARTALOMHOZ A FORMA… 
Tiszaújváros lakásállománya szintén sajátos, ami szintén mesterségesen létrehozott jellegéből 
adódik.  Építésekor egy középvárost álmodtak meg, amelyet az alacsony tömbházak 
építésével is szimbolizálni szerettek volna. Később az állami lakásépítési terv kívánalmainak, 
ill. a helyi lakás iránti igényeknek megfelelően épültek a magas és összkomfortos 
panellakások. A ’80-as évek legvégén kezdett csak formálódni, épülni a kertvárosi, családi 
házas övezet. A település magas népsűrűséget - 380,47 fő/km2 -, azaz nagyfokú 
városiasodottságot mutat. 
A város építésekor sokan a környező falvakból költöztek be, kötődéseiket hátrahagyva. Az 
itt élők többsége, azonban megtartotta kapcsolatait, ezért gyakori volt, hogy később 
elöregedett szüleiket is „ideköltöztették”. Sokszor a csendes kisfalusi környezethez, nagy 
kerthez szokott családok zsúfolódtak össze az összkomfortos, de kis alapterületű lakásban. 
Egyetlen lakásosztály létezett: a tömblakás, így mobilitás nem létezett. Igaz ugyan, hogy a 
város három elkülönült városrészre tagolódott: város, Erőmű Lakótelep, és Szederkény 
városrész. Az elkülönült városrészek különböző életformákat jelentettek, ami nem segítette a 
mobilitást. A rendszerváltás környékén a kertvárosi övezet kialakítása kínált végre 
alternatívát a városlakók egy részének. A magas telekárak és építtetési költségek miatt 
jellemzően nem vált a városlakók nagy tömege számára elérhetővé a kertváros, ezért 
megindult egy sajátos, de gyakorlatias agglomerálódási folyamat. Nem a nagyvárosi 
életformától szabadulni igyekvő tömegek csendesebb, kevésbé forgalmas helyre való 
kiköltözéséről volt szó. Ezt a fajta mobilitást az indokolta, hogy még mindig szűkös volt a 
lakásosztályok kínálta lehetőség – tömbház vagy drága új építésű családi ház. Megindult a 
kiköltözés a megfizethetőség okán. Sajátos volt azért is, mert a kiköltözők identitásukat 
tekintve továbbra is városiak maradtak, a városhoz kötötte őket a munkájuk, a gyermekek 
iskoláztatása, a kulturális lehetőségek, programok. Kialakult a „csak aludni járunk haza” 
jellegű életforma az agglomerátumban. Időközben megkezdődött az új építésű társasházak, 
sorházak építése is. Ezáltal végre differenciálódott Tiszaújváros lakásállománya. A folyamat 
azt is jelentette, hogy a lakások száma nőtt, de miután a lakosság száma csökken, kevesebben 
nagyobb alapterületeken, kényelmesebben élnek. 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

77

 
Év Lakásállomány (db) Épített lakások száma (db) 

1997 6 475 12 
1998 6 518 43 
1999. 6 561 43 
2000 - - 
2001 6 761 100 
2002 6 783 22 
2003 6 810 32 
2004 6 857 47 
2005 6 914 57 
2006 6 964 50 
2007 7 010 46 

  (forrás: www.ksh.hu) 

 
A rendszerváltást követően Tiszaújváros is igyekezett az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakásingatlanokat értékesíteni. Tíz évvel a rendszerváltás után, már csak közel 50 szociális 
bérlakás és 15 szolgálati lakás, illetve férőhely volt önkormányzati tulajdonban. Az alábbi 
táblázat mutatja a 2008. évi önkormányzati lakásállomány alakulását. 
 

lakások típusa lakások száma (db) értékesítésre kijelölt (db) 

szociális bérlakás 35 2 

szolgálati lakás 19 1 

szolgálati férőhely 6 - 

összesen 60 3 
 
A szociális bérlakások jellemzője az ország valamennyi településén az, hogy a benne élők 
halmozottan hátrányos helyzetűek, lakhatásukat másként nem tudják megoldani, de 
többnyire még az alacsony bérleti díjat sem tudják fizetni. Tiszaújvárosban is a bérlakásban 
élők – változó szegénységi kockázat okán - régi ügyfelei a Szociális és Egészségügyi 
Irodának. A szociális bérlakások a városban nem egy helyre koncentráltan helyezkednek el, 
így gettósodási folyamattól nem kell tartani. A bérlakások tekintetében az önkormányzat 
álláspontja még mindig az értékesítés, de említésre méltó, hogy csak a humánus elvek 
megtartása mellett keresi ennek módját.   
 
A lakáspolitikát alakító önkormányzat által deklarált fontos kívánalom, hogy Tiszaújváros a 
fiatalok számára vonzó, élhető város legyen.  A fiatal értelmiség számára vonzerőt jelentsen, 
ne költözzenek el a munkahelyet, karriert, kultúrát szélesebb spektrumban kínáló 
nagyvárosokba. Ennek érdekében a város hosszú ideje összehangoltan cselekszik: fiatalok 
számára vonzó programokat, sportolási lehetőségeket, létesítményeket kínál, és 
mindemellett támogatja az első lakás megvásárlását. Az első lakáshoz jutók támogatása 
folyamatosan változott az évek során, hogy a fiatalok újonnan felmerült igényeit is 
figyelembe tudja venni. Pl.: respektálta a kiköltözők gyermekeinek visszatérési szándékát, 
megengedte a lakáscserét – segítve ezzel a mobilitást-, a futamidő lejáratát megelőző 
visszafizetést, de a lakásvásárlási hitelek tömeges megjelenésére is tekintettel volt. A 
támogatás folyamatosan népszerű volt a fiatalok körében. Az elmúlt öt évben a támogatottak 
számát és a felhasznált összeget az alábbi táblázat mutatja: 
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Év Támogatásban részesülők 
száma (fő) Támogatásra felhasznált összeg (eFt) 

2004 40 22.450 
2005 72 37.406 
2006 101 140.750 
2007 80 93.850 
2008 87 102.200 

 
Tiszaújvárosban három kisebbségi önkormányzat működik: a cigány, a ruszin és a lengyel.  
Lakáspolitikai sajátosság, hogy a kisebbségekhez tartozók nem élnek elkülönülten adott 
városrészben. Igaz ugyan, hogy a cigány kisebbség a szederkényi városrészben néhány 
utcában koncentráltabban megtalálható, de nem jellemző a teljes szegregálódás.  
A városra jellemző még, hogy szlöm sehol sem alakult ki.  A város történeti jellemzője, hogy 
a városközpont áthelyeződött, lakások elhelyezkedés miatt értéke természetszerűleg 
változott.  Mára csökkent a panel eladhatósága, a lakásosztályban való bennszorulás 
jelensége ismét előtérbe került, egyelőre azonban szlömösödéstől nem kell tartani. 
A jellemzően sok panellakás másik nagy hátránya a kicsi alapterület, amely a generációk 
együttélésére nem alkalmas. Gyakori probléma a városlakók életében az idős, beteg 
hozzátartozók ellátása. Az időskorúak gondozóháza nyújt ugyan átmeneti megoldást az 
elhelyezésre, de ápolási részlege az intézmény létrehozása óta folyamatosan 100%-ban 
kihasznált. A kényszer-megoldás, amikor az emberek az idős hozzátartozójuknak vásárolnak 
külön lakást, így a részben vagy egészben önellátásra képtelen idős ember tulajdonképpen 
egyedül marad a nap nagy részében. A szociális szolgáltatások kiépítettsége tudja csak ezt a 
problémát valamelyest orvosolni.  
A panellakások kapcsán szólni kell a gazdasági válság hatásairól. Egyfelől a megnövekedett 
közüzemi szolgáltatási díjak – távhő díj, gázáremelés – a panel fenntartási költségeit 
jelentősen emelik, másfelől a deviza hitelek drágulása nagy terhet jelent a háztartásoknak. A 
családok nagy részének, főként az egyedülállóknak, a nyugdíjasoknak, vagy a munkanélküli 
családtaggal rendelkező háztartásoknak ez akár létfenntartási problémát is jelenthet. A 
családok nehéz időszakokban jellemzően először fogyasztásukat fogják vissza, nem fizetik 
közüzemi-díj számláikat. Amennyiben a drágulást nem követi állami vagy önkormányzati 
kompenzáció, a ’90-es évek elejéhez hasonlóan égető problémává fog válni a díjhátralékosság 
kérdése. A szociális ellátórendszernek fel kell készülnie az adósságkezelési támogatás 
kiszélesítésére. 
Összefoglalva elmondható, hogy mára már sokféle lakásosztály jött létre a városban, éppen 
úgy, ahogy egy természetesen formálódó településen, de épített jellegét azért még nem 
vetkőzte le teljesen. 
 
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT - EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS – HOGY VAGYUNK? 
A lakosság egészségi állapotára jellemző Tiszaújvárosban is az ország egészéhez hasonlóan, 
hogy elöregedő társadalmi szerkezettel jellemezhető, így a jelenlegi trendek alapján egyre 
nagyobb szerep hárul majd a jövőben az egészségügyi ellátórendszerre. A fokozatosan 
növekvő fizikai és mentális környezeti terhelés és a jellemzően egészségtelen életmód miatt 
tartósan magas szintű az ún. civilizációs betegségek aránya a lakosok körében. Az országos 
átlaghoz hasonlóan a vezető halálokok között a szív- és érrendszeri megbetegedések, 
daganatos megbetegedések szerepelnek.  
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A Városi Rendelőintézet beszámolója alapján a háziorvosi adatok alapján a legtöbben magas 
vérnyomás betegséggel kerültek gondozásba. A gondozottak körében a számuk átlagosan 
25% . Ezt követően a leggyakoribb megbetegedés az ischaemiás szívbetegség, melynek 
száma a gondozottak körében 12% körüli. 
A városban a vezető halálokok között az első öt helyen a kardiovascularis, a daganatos 
betegség okozta halálozás, az emésztőrendszer, légzőrendszer megbetegedései, balesetek 
okozta halálozás áll. Ez tulajdonképpen megfelel az országosan jellemző vezető 
halálokoknak, azonban számszerűen alatta maradnak az átlagnak. 
 
Haláloki struktúra B.A.Z. megyében, férfi 2005 ..........    Haláloki struktúra B.A.Z. megyében, nők, 2005 

(Forrás: www.ksh.hu) 
A város a morbiditási, mortalitási mutatókat figyelemmel követi, annak érdekében, hogy 
lakosai számára a legmegfelelőbb ellátást tudja nyújtani. 2006. évben elkészült a város 
Egészségterve, melyhez évente a Képviselő-testület által elfogadott Cselekvési terv, stratégia 
kapcsolódik. Az egészségfejlesztés, egészség megőrzés területén együttműködnek az érintett 
intézmények, szakemberek. Ennek fontos fóruma a Városi Egészségfejlesztési 
Munkacsoport, amely közösen dolgozza ki a fejlesztés főbb irányait, célkitűzéseit, a konkrét 
programokat, cselekvéseket, és együttesen vesznek részt a programok megvalósításában. A 
munkacsoport munkájának nagy eredménye, hogy integrálja az egészségfejlesztés területén 
dolgozókat, elkerülhetővé válnak a párhuzamos programok, ezáltal költségkímélő 
megoldást jelent az együttműködés. Ugyanakkor összeadódnak, kiegészülnek a szellemi, 
anyagi, szakmai erőforrások, kapacitások. A Munkacsoport működése példaértékű. 
Tevékenységéhez kapcsolódik a már hagyománnyá vált városi egészségnap rendezvény 
szervezése. Ezen a rendezvényen a városlakók szűrőprogramokban vehetnek részt, 
különböző mozgásformákkal ismerkedhetnek, valamint táplálkozási, életvezetési, életmód-
tanácsadásokon vehetnek részt. A preventív tevékenységben a Városi Rendelőintézet is részt 
vesz, az elmúlt évben nagyszabású program indult a 40-64 év közöttiek karcivascularis 
preventív szűrésére. 
A város integrált ellátást nyújtó egészségügyi intézménye a Városi Rendelőintézet 
folyamatosan figyelemmel kíséri a morbiditási és mortalitási adatokat annak érdekében, 
hogy a szakmai struktúrát mindenkor az igényeknek megfelelően tudja biztosítani vagy 
átalakítani. Szervezetileg a Rendelőintézet összefogja az alapellátási, a szakellátási orvosi 
szolgálatokat, a Védőnői Szolgálatot, szorosan együttműködik a háziorvosi és fogászati 
ügyelettel, a Házi Betegápolási Szolgálattal, az Országos Mentőszolgálat helyi csoportjával, 
valamint tagja a Dél-borsodi Egészségügyi Klaszternek. 
 
Az alapellátási feladatokat 8 felnőtt és 4 gyermekorvosi szolgálat látja el. Területi ellátással 
működik 7 fogorvosi szolgálat, az alapellátási központi ügyelet. A gyermek-, és fiatalkorúak 
ellátásában a házi gyermekorvosokkal együttműködve részt vesznek az iskola orvosi és 
védőnői szolgálatok. Utóbbiak fő feladata a prevenció megvalósítása, amelynek érdekében 
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felvilágosító tevékenységet, ill. szűréseket végeznek. A területi védőnők száma 8, az ifjúsági 
védőnőké 3. 
A Városi Rendelőintézetet, a szakrendelések széles spektrumát a környező településekről is 
igénybe veszik. A szakellátások megfelelően szakképzett szakorvosi, és szakdolgozói 
kollektívával működnek. Az ellátások nagy része az OEP által finanszírozott, a házi orvosi 
szolgálatok működését azonban az önkormányzat finanszírozza teljes mértékben. A 
Rendelőintézet egészségügyi ellátást is működtet, saját működési bevételeiből. A fogászati 
ügyeleti ellátást Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása finanszírozza. A Rendelőintézet 
ezen túl komplex fiziko- és balneoterápiás ellátást nyújt a gyógyfürdőhöz kapcsolódva, 
mivel a termálfürdő kútjának vize gyógyvízminősítést kapott. Ebben az évben tovább bővült 
a szolgáltatások köre a hospice ellátással, amely már egy régóta jelen lévő kielégítetlen 
szükséglet megoldását vállalta föl. A Rendelőintézet gyakran ad helyet, és segíti munkáját a 
különböző betegségtípusok köré szerveződő önsegítő csoportoknak, civil szervezeteknek. 
 
Az önkormányzat a fentieken túl forrást biztosít meghatározott feladatokhoz, amelyek 
leginkább felújításhoz, beruházáshoz, bérköltségekhez, tárgyi feltételek biztosításához 
kapcsolódnak. A kiadások több mint 50%-át a bérjellegű ráfordítások jelentik, 45%-os arányt 
képviselnek a dologi kiadások. A Rendelőintézet bevételeit igyekszik növelni pályázati 
forrásokból, helyiség bérbeadásából, gyógyfürdőkezelések díjából, ill. térítés ellenében 
végzett vizsgálatokból származó jövedelmekkel. 
 
Az intézmény 1998. óta rendelkezik ISO 9000 minőségügyi rendszerrel, melyet folyamatosan 
működtet és tanúsíttat. A szabványnak megfelelően a Rendelőintézet betegelégedettségi 
felmérést végez évente, folyamatosan kivizsgálja a betegpanaszokat. A vizsgálatok 
eredményeinek értékelése kiemelt fontossággal bír, mivel az intézmény alapvető célkitűzése 
a szolgáltatást igénybe vevők számának növelése és megelégedettségük fokozása. A 
betegelégedettségi vizsgálatok alapján a legproblémásabb területek: várakozási idő hossza, 
előjegyzési rendszer. Alapvetően azonban a városlakók az ellátással nagyon is elégedettek, a 
szakellátások spektrumát megfelelően széleskörűnek találják. A dolgozói elégedettség is 
magas szintű mind a kollegiális kapcsolatok, a vezetés, és mind a munkakörülmények, 
feltételek tekintetében. 

Betegvárakozási idő alakulása 2000-2007 között: 

Év 1 óránál kevesebbet 1-2 órát 2-3 órát 

2000 75,24 20,8 5,22 
2001 62,9 28,28 5,88 
2002 58,76 34,5 4,85 
2003 55,32 36,17 6,91 
2004 50,9 38,71 8,6 
2005 55,69 34,09 8,71 
2006 55,41 28,38 10,14 
2007 67,14 24,88 5,63 
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Betegpanaszok alakulása 

Év Elfogadási kritérium 
szerinti maximum Valós betegpanasz Írásos betegpanasz az 

elfogadási kritérium %-ában 

2002 17 6 35,29% 

2003 19 3 15,78% 

2004 16 8 50% 

2005 19 5 26,73% 

2006 19 9 47,37 

2007 18 6 33,33 
 (forrás: Városi Rendelőintézet beszámolója) 

A Rendelőintézetben az elmúlt években kialakult egy olyan szakmai struktúra, amely 
megfelelően tud reagálni a változó körülményekre, a betegek igényeire, és megfelelő alapját 
jelentik a további fejlesztéseknek. 
Rendelőintézet szakrendelői épületegyüttese Uniós pályázati forrásból felújításra kerül az 
elkövetkező időszakban. Ez hozzájárul majd a szakmai munka színvonalának további 
javulásához, mivel ennek keretén belül egynapos sebészeti és kúraszerű ellátás 
feltételrendszerének kialakítása szerepel a tervek között, amely ilyen komplex módon még 
az egész Észak-Magyarországi régióban sem áll rendelkezésre.  
Látható, hogy a Rendelőintézet folyamatosan igyekszik ellátásait bővíteni, szolgáltatásait a 
városlakók igényeihez közelíteni, sokszor elébe menve azoknak. Az elégedettségi vizsgálat 
tanúsága szerint a városlakók számára elérhetők a számukra fontos egészségügyi ellátások, 
nem szenvednek hátrányt abból, hogy kisvárosban élnek.  
 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK – BEHÁLÓZVA… 
A város önkormányzata az elmúlt évek során is törekedett arra, hogy lakosainak szociális 
biztonságát megteremtse, ennek érdekében a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét 
átgondoltan, probléma-specifikusan; a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat 
integrált módon, a helyi szükségleteknek megfelelően alakította ki. A folyamat azonban nem 
állhat meg. A folyton változó helyi társadalom mindig új kihívások elé állítja a helyi 
döntéshozókat. Ennek érdekében a pénzbeli és a természetbeni ellátások, és szociális 
szolgáltatások fokozatosan differenciált rendszerét építették ki, integrált intézményi bázissal, 
a folyamatos személyes gondoskodás megvalósítása érdekében.  

Ellátási kötelezettségek a szociális törvény alapján 

Szociális rászorultságtól függő szociális ellátások 

Pénzbeli ellátások Természetbeni ellátásként is 
nyújtható pénzbeli ellátások Természetben nyújtott ellátások 

időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás köztemetés 
aktív korúak ellátása átmeneti segély közgyógyellátás 

lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság 

ápolási díj temetési segély adósságkezelési szolgáltatás 
átmeneti segély   
temetési segély   
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 

Minden település 

• étkeztetés  
• házisegítségnyújtás 
• a szociális szolgáltatásokhoz – különös 

tekintettel a családsegítéshez való 
hozzáférést 

2000 fő feletti  lakosú település • előzőek +  
• családsegítés 

3000 fő feletti  lakosú település • előzőek +    
• idősek nappali ellátása 

10000 fő feletti lakosú település 

• előzőek +   
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
• szenvedélybetegek-, pszichiátriai betegek-, 

fogyatékos személyek nappali intézménye  
 

 A törvényi kötelezettségek teljesítése Tiszaújvárosban 
A város a törvényi kötelezettségek teljesítésének érdekében, valamint nem kötelező szociális 
ellátások lokális szabályainak megteremtése érdekében rendeletet alkotott a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatokról, 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, az adósságkezelési szolgáltatásról, valamint 
az első lakáshoz jutók támogatásáról. 
A rendeletek felölelik a széles spektrumú ellátásokat, azok eljárási szabályait, igénybevételre, 
jogosultságra vonatkozó feltételeit, az ellátások egyes formáit, az ellátást nyújtó 
intézményrendszert, az ellátó és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, az önkormányzat 
intézménnyel kapcsolatos főbb feladat- és jogköreit. 
A jogszabályi kötelezettségek teljesítésén túl az önkormányzat saját bevételi forrásból 
finanszírozott egyéb támogatást nyújt az arra rászorulóknak, szemétdíj-kompenzációval és 
kommunális adó-kedvezménnyel segíti az időskorúakat. A fiatalok életkezdését, a városban 
történő letelepedését első lakáshoz jutók támogatásával igyekszik segíteni.  
Az önkormányzat 2006. évtől rendelkezik szociális szolgáltatás tervezési koncepcióval, 
amely elemzi a város szociális ellátórendszerét, kijelöli a fejlesztési irányvonalakat. 2005. 
évben lakáspolitikai koncepció is készült, amely jól kiegészíti a szolgáltatási tervezési 
koncepciót. 
Az önkormányzat idős lakosaiért vállalt felelősségének, ellátások kiépítésének, szakmai 
színvonalának elismeréseként elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat” Díjat. 
A városban 2001. óta Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendszeres és aktív tevékenységet 
végez a szenvedélybetegségek primer prevenciója terén. Folyamatosan együttműködik 
ennek érdekében az érintett intézményekkel, igyekszik megszólítani nem csak a fiatalokat, 
szülőket, hanem a város teljes lakosságát. Programjain nagy a résztvevők száma, 
tevékenysége a fiatalok körében ismert és elfogadott. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 
A szociális törvény alapján Tiszaújváros önkormányzata az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 
 
Alapszolgáltatások: 

– étkeztetés 
– házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
– idősek nappali ellátása 
– családsegítés szolgáltatás 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

83

– gyermekjóléti szolgáltatás 
– bölcsőde 

Szakosított ellátások: 
– Időskorúak gondozóháza 
– Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

  
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított 
ellátást, valamint a gyermekjóléti alapellátást a Tiszújvárosi Humánszolgáltató Központ, 
mint integrált intézmény biztosítja. 
A városban létrehozott szociális szolgáltatások mindegyike rendelkezik érvényes működési 
engedéllyel. Két ellátásnak azonban határozott idejű működési engedélye van, mivel a 
jogszabály által előírt személyi feltételek maradéktalanul nem teljesülnek. A jogszabályok 
lehetőséget adnak ezek 2012-ig történő rendezésére.  
Az integrált intézményen belül további szervezeti egységek jöttek létre ellátás-típusonként, 
amelyek élén a szakmai vezetők állnak. 
 
Szakmai intézményegységek: 

– Gondozási Központ 
– Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
– Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
– „Ezüsthíd” Gondozóház 
– „Napsugár” Bölcsőde 

 
A Gondozási Központ intézményegységként megőrizte régi nevét, mivel a lakosság így 
ismeri. Feladatait tekintve a házi segítségnyújtás, étkeztetés és nappali ellátás - idősek 
klubjai- működtetése tartozik ide.  
A házi segítségnyújtás volt Tiszaújvárosban az egyik legkorábban megszervezett ellátás. A 
házi segítségnyújtás mindkét formája kötelező alapellátási feladat az önkormányzat számára. 
Az ellátottak számában jelentős változás az elmúlt néhány évben nem volt.  

Kimutatás az igénybevevők számának alakulásáról 2005 - 2007. 

Adott év december 31-én 
Ellátási forma 

2005 2006 2007 2008 

Étkeztetés 708 715 712 792 

Házi segítségnyújtás 82 60 64 63 

Idősek Klubja 99 101 95 86 
                 (forrás: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ éves beszámolói) 

A gondozónők ellátási körzetekben látják el feladatukat, amely azzal a gyakorlati 
tapasztalattal szolgál, hogy szociális problémák tekintetében jól ismerik gondozási 
körzetüket, mint egy kis mikrotársadalmat. A gondozónők száma a jogszabályi feltételeknek 
nem felel meg, de a jelenlegi létszám mellett a szakmaiság nem sérül, az ellátás 
biztonságosan nyújtható, a gondozónők távolléte esetén a helyettesítés megoldott. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az intézmény a Tiszaújváros Kistérség Többcélú 
Társulással kötött megállapodás alapján nemcsak Tiszaújvárosban, hanem a Társulás 
településein is biztosítja, összesen 140 készülékkel 2006. június 1. napjától két szakmai 
körzetben (Tiszaújváros és a kistérség többi települése). Szinte folyamatos a készülékek iránti 
igény, a készülékek folyamatosan kihelyezésre kerülnek. Az ellátás az igénybevevők 
számára térítésmentes. A készülékek zárt rendszerben működnek, a jogszabályok által 
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támasztott technikai, műszaki, tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítottak. Az ágazati 
jogszabályok változása okán azonban a készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és 
cseppállónak kell lennie. A készülékek védőtokkal történő ellátása biztosítaná a 
követelményeknek való megfelelést. A segélyhívások száma változó, a szolgáltatás jellegéből 
adódóan következtetést erre vonatkozóan levonni nem lehet. A jelzésekre vonatkozó adatok 
az alábbiak: 

Év Segélyhívások száma (db) 

2006 350 
2007 315 
2008 441 

 

Az ellátás kezdetétől fogva 25 fő tiszteletdíjas gondozó látja el a szolgálatot. Az elmúlt 
időszakban azonban a jogszabályi feltételek változtak, így tiszteletdíjas gondozónő 
foglalkoztatására már nincs lehetőség. A későbbiek során a kötelező főállású gondozónők 
alkalmazásával járó személyi jellegű ráfordítások jelentősen meg fogják terhelni az 
intézmény költségvetését. Megfontolandónak tartom azt a megoldást, hogy a szakképesítési 
követelményeknek való megfelelés mellett, közfoglalkozás keretében történjen a gondozónő 
alkalmazása. Ez a megoldás a tartós munkanélküliek számára lehetőséget teremt a  
munkaerőpiacra történő integrációra, ugyanakkor az intézmény szempontjából az állami 
támogatás mellett költség-hatékony megoldást kínál. A tartós munkanélküli személyek 
között vélhetően vannak megfelelő szakképesítéssel rendelkező, elhelyezkedni szándékozók, 
mivel a Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége gyakran indít szociális gondozó képzést a 
tartós munkanélküliek számára. 
 
Az étkeztetés ellátás kötelező alapellátási feladat, melyet több főzőhelyről, több kiosztó 
helyen biztosított az ellátottak számára. Régóta működő, ismert szolgáltatás a városlakók 
számára. A konyhák üzemeltetését, az étkeztetést, a térítési díjak szedését a Városi 
Intézményellátó Szervezet látja el. A szolgáltatást igénybe vevők száma viszonylag állandó, a 
szolgáltatásért az igénybevevők térítési díjat fizetnek.  
 
Az idősek klubja ellátási forma kötelező alapellátási feladat, melyet az intézmény három 
klubban 85 férőhelyen biztosít az igénybevevőknek. Az idősek klubja, mint ellátási forma 
nagy múltra tekint vissza, mára már hagyományokkal rendelkezik, komoly 
közösségszervező erővel bír a nyugdíjas lakosok körében. A szociális ellátás fontos eleme a 
szabadidő hasznos eltöltése, ennek köszönhetően a nyugdíjasok aktív, tartalmas életet 
élhetnek. A nyugdíjas klubok köré részben az ellátásban részesülő, részben nem részesülő 
tagokból civil szervezetként nyugdíjas körök szerveződtek már a ’90-es évek végén, 
létszámuk szinte állandó, megközelítőleg 250 – 300 fő. Mindez azt mutatja, hogy az idős 
emberek hasznos szabadidő-eltöltése, közösségben betöltött szerepe hozzájárul aktivitásuk 
megőrzéséhez, társadalmi hasznosságuk tudatának építéséhez, az öregkor méltó 
megéléséhez.  
Az Erőmű-lakótelepen a „Tisza-parti” Szabadidő Ház 1998. óta működik, ugyan nem lát el 
klub feladatot, de feladata, hogy szervezze, tevékenységével ösztönözze, koordinálja az ott 
élők életét, szabadidős tevékenységét. Helyet, teret biztosít a városrész fiatal és idős 
korosztálya számára kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz, lehetőséget társas kapcsolatok 
építéséhez. A városrészben megszűnt a postai szolgáltatás, de az idős emberek részére a 
Szabadidő Ház vállalta küldeményeik összegyűjtését és postára adását, jelentős segítséget 
nyújtva ezzel az idős személyeknek. 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A családsegítés célja a krízishelyzetek megelőzése, illetve megszüntetése, életvezetési 
képességek megőrzése a szociális munka különböző eszközeivel. Az ellátás igénybevétele 
önkéntes. Alapfeladatán túl több speciális szolgáltatást is nyújt az intézményegység: 
adósságkezelési szolgáltatás, fiatalok nyári munkájának szervezése, Baba-Mama klub. Az 
elmúlt évek során a családsegítő szolgálat igyekezett pályázati programokat megvalósítani, 
illetve pályázati forrásokat találni, hogy a rászoruló családokat valamilyen formában 
támogatni tudja. 
A családsegítő szolgáltatás jellegéből adódóan széles körű segítséget nyújt. A forgalmi 
mutatókat az alábbi táblázat szemlélteti. Az adatok alapján leginkább valamilyen ügyintézési 
segítség, információ érdekében keresik fel a kliensek, valamint emellett magas a valamilyen 
családi, kapcsolati probléma okán, illetve lelki, mentális gondokkal az intézményhez 
fordulók aránya. Ez trend jellegűnek tűnik, amelyet a jövőben a szolgáltatások szervezésénél 
figyelembe kell venni. Az intézményegységben részmunkaidőben foglalkoztatnak 
pszichológust, aki közösen látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálatnál jelentkező 
igényeket is.  Egyrészt a klientúra számára nyújt szolgáltatást, másrészt a 
családgondozóknak biztosít szupervíziót, és esetmegbeszélő csoportot vezet. Az intézmény 
elmúlt évi beszámolójában szerepel, hogy az igények a pszichológiai tanácsadásra, terápiára 
az ügyfelek részéről annyira megnövekedtek, hogy a szupervíziós órakeret terhére tudta 
csak biztosítani az intézmény. A problémára megoldás lehet a jövőben főállású pszichológus 
alkalmazása, illetve olyan új szolgáltatások bevezetése, amelyek fókuszában a lelki egészség 
megőrzés, önismeret, személyiségfejlesztés, asszertivitás fejlesztése áll. Ezek biztosítása 
történhet csoportos munkamódszerrel, valamint elképzelhető ezen a területen működő civil 
szervezettel történő együttműködés keretében történő megvalósítás, esetlegesen pályázati 
források bevonása a szolgáltatás biztosításához.  

Probléma típusa 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

életviteli 7 13 18 21 

családi – kapcsolati 20 27 57 43 

lelki – mentális 26 49 48 53 

gyermeknevelési 15 22 6 5 

anyagi 44 16 30 31 

foglalkoztatással kapcsolatos 92 5 0 26 

egészségkárosodás következménye 12 21 3 3 

ügyintézéshez segítségkérés 84 91 107 81 

információkérés 121 123 89 23 

egyéb 49 238 375 316 
(forrás: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ beszámolói) 

A feladatokat két családgondozó látja el, amely a jogszabályi előírástól 3 fővel elmarad. A 
létszámfejlesztést az intézménynek 2012. december 31. napjáig kell végrehajtania. További 
nehézséget okoz, hogy egy családgondozó munkaidejét szinte teljes egészében kitölti az 
adósságkezelési szolgáltatásban végzett tanácsadás. 
A gyermekjóléti szolgáltatás kötelező alapellátási feladat. Alapvető célja a családban 
nevelkedő gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a gyermek testi, lelki egészséges 
fejlődését veszélyeztető körülmények rendezése, illetve veszélyeztetettség megszűntetése. 
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Gyermekek érintettsége a kezelt problémák szerint 2005. év 2006. év 2007. év 
anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő) 115 104 154 
gyermeknevelési 118 75 121 
családi konfliktus 56 41 28 
magatartás-, teljesítmény-, kapcsolati zavar 76 62 80 
szülők vagy család nem megfelelő életvitele 81 41 63 
Szenvedélybetegség 33 16 67 
gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 33 29 26 
szülői elhanyagolás 52 42 20 
családon belüli bántalmazás 11 30 8 
fogyatékosság, retardáció 16 9 24 

Összesen 591 449 591 
(forrás: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ) 

A gyermekjóléti szolgálat jellegéből adódóan szorosan együttműködik a társintézményekkel, 
kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, és működteti a Veszélyeztetettséget Észlelő és 
Jelzőrendszert, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A jelzőrendszer fontos eleme a városi 
gyermekvédelmi rendszernek, gyakran észlel problémát, és küld megkeresést, jelzést az 
intézmény felé.  
A gyermekjóléti szolgálat forgalmi mutatói alapján a gondozott gyermekek száma 
viszonylag állandó. Az adatokból egyértelműen látszik a jelzőrendszer probléma 
érzékenysége, az esetek közel felét a jelzőrendszer jelezte. 
 

Nyilvántartott gyermekek létszáma kapcsolatfelvétel módja szerint 2005. év 2006. év 2007. év 
gyermek által kezdeményezett 0 3 4 

szülő által küldött 23 35 30 

saját intézmény által küldött 96 48 28 

jelzőrendszer által küldött 33 109 110 

hatóság által jelzett 20 11 19 

együttműködésre kötelezett 15 5 5 

Összesen 187 211 196 
 
A veszélyeztetettség fő okai között szerepelnek az anyagi, lakhatási problémák, 
gyermeknevelési, magatartási gondok, iskolai teljesítmény zavarok. 
A szolgálat az alapellátási tevékenységen kívül egyéb ellátásokat is nyújt, pl.: ingyenes 
jogsegély szolgálat, pszichológiai tanácsadás, „kapcsolat ügyelet”, „titokszoba”, fiatalok 
számára a nyári szünidőben szórakozási lehetőségek biztosítása 
A szolgálatot gyakran keresik fel az ügyfelek információ nyújtásért, hivatalos ügyek 
intézésében való segítségért, szolgáltatások közvetésének igényével. 
A szolgáltatásokat négy szakképzett családgondozó, és egy fő adminisztrátor – ellátva a 
gyermekvédelmi asszisztensi feladatokat – biztosítja. A személyi feltételek megfelelnek a 
jogszabályi követelményeknek. 
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Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

Az intézményegység 1990. óta működik, jelenleg egy modern épületben, 17 férőhellyel, 
melyből két férőhelyen nők elhelyezésére van lehetőség. Az ellátás az önkormányzat 
számára nem kötelező feladat. A hajléktalan személyek számára biztosított a tisztálkodás, az 
éjszakai pihenés, étkezés, közösségi élet, betegek elkülönítésének feltételei. A szálló 
kihasználtsága általában 60%-os. A lakók számára egyéni és csoportos foglalkozásokat nyújt 
a motiváció, cselekvései képesség, alkalmazkodási képesség fokozása érdekében. A lakók 
szociális, mentális gondozását egy fő szociális munkás végzi. Az intézmény gondot fordít 
arra is, hogy folyamatosan kapcsolatot tartson a külterületen élő hajléktalanokkal, és 
folyamatosan próbálja közelíteni őket az ellátások felé.   
Az intézmény tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak. A 
szolgáltatás színvonalának növelése érdekében az intézmény igyekszik pályázati forrásokat 
is bevonni. 
 
„Ezüsthíd” Gondozóház 

Az időskorúak gondozóháza 1998-ban nyitotta meg kapuit. Az ellátás biztosítása nem 
kötelező feladat az önkormányzat számára. Az intézmény azok számára nyújt teljes körű, 
akik otthonukban betegség, vagy más ok miatt önmagukat időlegesen nem képesek ellátni. A 
gondozóház férőhelyeinek száma 44, kihasználtsága folyamatosan 90% körüli. Az 
úgynevezett ápolási szinten – amely ilyen jellegű intézménynek nem profilja –, a 
kihasználtság az év folyamán szinte 100%-os volt. Ide a folyamatos felügyeletre, ápolásra 
szoruló, fekvő betegek kerülnek. Látható tehát, hogy a településen komoly igény mutatkozna 
ilyen jellegű szolgáltatásra. Az intézmény igyekszik hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget, 
szociális és mentális segítséget nyújtani lakói számára. 

Év (fő) 
Ellátási forma 2005 2006 2007 2008 

Idősek átmeneti elhelyezése 86 86 92 74 
Összesen 86 86 92 74 

(forrás: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ beszámolói) 
 
Az „Ezüsthíd” Gondozóház személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi 
előírásoknak. Az épület tíz évvel ezelőtt erre célra került kialakításra, ezáltal alkalmas a 
hosszú távú működésre, ugyanakkor idővel a felújítási munkálatokat ütemezni szükséges. 
 
„Napsugár” Bölcsőde 

A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei szolgáltatás nyújtásával kötelező alapellátási 
feladat. A bölcsőde feladata, hogy biztosítsa a gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi 
fejlődését, a gyermek életkorának megfelelős elfoglaltságot, étkezést, állandó felügyeletet, 
szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól három éves korig.  
 A gyermekek ellátására három pavilonban, hat bölcsődei csoport került kialakításra. A 
csoportszobák megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, felszereltségük magas színvonalú. Az 
intézmény személyi feltételei, szakképzettségi mutatói szintén a jogszabályi 
követelményeknek megfelelőek. 
 A bölcsőde kihasználtsága a 2006. évben átlagosan 62% volt, ami 2008-ra 85%-ra emelkedett. 
Az ellátás jellemzője, hogy az óvodai beiratkozások okán ősszel lecsökken a gyermekek 
száma, majd folyamatosan eléri az intézményi kapacitást. Előfordul, hogy a beíratott 
gyermekek száma meghaladja a férőhelyek számát.  



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

88

ÖSSZEFOGLALÁS, KONZEKVENCIÁK, JAVASLATOK, PRIORITÁSOK 
A város szociálpolitikájának folyamatos fejlesztésére van szükség azért, mert egyrészt az új 
társadalmi, gazdasági jelenségekhez alkalmazkodni kell, másrészt a város demográfiai 
szerkezete várhatóan módosulni fog az elkövetkező években. Az eddig jellemzőbb inkább 
fiatalosabb korszerkezet egyre jobban hasonlítani fog az országos trendhez, ez pedig az 
ellátások módosításának szükségességét is maga után vonja. 
 
Összefoglalva a szociális ellátások rendszerét elmondható, hogy az ellátások valamennyi 
társadalmi probléma, szegénységi kockázat tekintetében kínálnak támogatási, szolgáltatási 
formát, Tiszaújváros erős szociális hálót hozott létre. Az ellátások differenciáltak, de kellő 
mértékben egymásra épülnek, biztosítva a szakmai komplexitást. Az önkormányzat lakói 
jólétéért érzett felelőssége megmutatkozik a szociális ellátások megszervezésében. A 
támogatási rendszerét az önkormányzat évente akár többször is felülvizsgálja, ezért sikerült 
kialakítani egy lakossági igényeknek, helyi társadalom szükségleteinek megfelelő lokális 
szubszidiaritást. Az önkormányzat sokat fordít költségvetéséből az ellátórendszerre, ezért 
szem előtt tartja, hogy az ellátások célzottak és hatásosak legyenek. Ezen a területen hosszú 
távra rendkívül nehéz tervezni, mivel a társadalom gyorsan változó jelen ciklusában, így a 
szociális terület jogszabályai is gyakran változnak, ami a kiszámítható, biztonságos ellátás-
szervezést megnehezíti. Tiszaújvárosban nincsenek jelentős feszültséget okozó társadalmi 
problémák, amelyek megoldása rendkívül sürgető lennek. Ugyanakkor a városra jellemző 
trendeket figyelembe véve azonban néhány fejlesztési irány kijelölhető.  
 
A lakosság elöregedéséből fakadó problémák megelőzése érdekében célszerű az idősek 
számára nyújtott ellátásokat átgondolni. Az idősek számára a szabadidő hasznos eltöltése 
rendkívül fontos, ezért akár civil szervezetek bevonásával növelni kell ezen szolgáltatások 
számát. Annak érdekében, hogy az idős személy ellátása lehetőleg saját otthonában 
történjen, a házi segítségnyújtás, étkeztetés és főként a nappali ellátás kiszélesítése lehet 
megoldás.  Az idős korú lakosság egészségi állapotából eredően érdemes megfontolni a 
szakosított ellátási formák megszervezését ápolási otthon, tartós elhelyezést nyújtó idősek 
otthona formájában.  
 

SWOT analízis 

Erősségek   Gyengeségek 
- jól szervezett, kiépített komplex ellátó 
rendszer  
- minőségi szolgáltatások iránti 
elkötelezettség szociális és egészségügyi 
területen 

  

- civil szervezetek alacsony részvétele a szociális   
  szolgáltatásokban 
- demográfiai változások, elöregedés 
- fiatalok elköltözése 

- professzionális szakemberek az ellátó  
  rendszerben 
- magas szintű szakember ellátottság 

  - ellátórendszer gyenge és rendszertelen kapcsolata 
civil szervezetekkel 

- szolgáltatások ismertsége 
- egységes szakmai elvek   

- kisebbségi önkormányzatok alacsony 
szerepvállalása a szociális problémák 
megoldásában 

- jó munkaerőpiaci pozíció 
- magas iskolai végzettség, nagyszámú 
értelmiségi 

  - önkéntesek hiánya 
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Lehetőségek   Veszélyek 

- foglalkoztatás bővítése iránti 
elkötelezettség 
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési 
lehetőségek 

  - gazdasági válság, növekvő munkanélküliség 
- demográfiai változások, elöregedés 

- közoktatási és szociális ellátórendszer 
harmonizációja   

- magas betegségi kockázatok, lakosság 
egészségtudatos magatartásának hiánya 
 

- kormányzati és EU-s programokban 
megmutatkozó szociális és esélyegyenlőségi 
érzékenység, elkötelezettség 

  
- gyorsan változó jogszabályi előírások 
- normatívák csökkenése 
- finanszírozások csökkenése 

- fejlesztésekhez kapcsolódó humán 
fejlesztés   

- ellátásból kikerülők helyzetének megoldatlansága, 
ellátatlanság 
- romló megyei, térségi foglalkoztatási mutatók  

- pályázati források kihasználása    

 
SWOT analízis alapján megfogalmazható stratégia 3 pillérre épül: 

1. Partnerség, koordináció, integráció megerősítése  
Az ágazatok közötti együttműködés továbbra is szempont kell, hogy legyen. A társadalmi 
problémák összetettek, ezért megoldásuk a különböző intézmények összefogásával, együttes 
munkájával oldható meg. Kívánatos az egységes szakmai szemléletmód, folyamatos 
kommunikáció megvalósítása - különösen a munkanélküli ellátások területén - a 
társhatóságok, intézmények között. A lakossággal kialakított partneri rendszer elveit, elemeit 
továbbra is meg kell őrizni. Az intézmények munkájának további integrálása, különösen az 
egymásra épülő stratégiák és programok terén. Az intézmény hálózat kölcsönös 
együttműködése szükséges ahhoz, hogy megelőzhetővé váljon a családok szociális 
problémáinak elmélyülése, vagy tömegessé válása. A helyi társadalom integrációja 
szükséges ahhoz, hogy ne legyenek nagy számban leszakadó rétegek. 
 
2. Szociális szolgáltatások szintjének fenntartása, fejlesztése 
A lakosság elöregedéséből fakadó problémák megelőzése érdekében célszerű az idősek 
számára nyújtott ellátásokat átgondolni. Az idős lakosságnak a szabadidő hasznos eltöltése 
rendkívül fontos, ezért – akár civil szervezetek bevonásával – bővíteni kell ezen 
szolgáltatásokat. Annak érdekében, hogy az idős személy ellátása lehetőleg saját otthonában 
történjen, a házi segítségnyújtás, étkeztetés és főként a nappali ellátás kiszélesítése lehet 
megoldás.  Az idős korú lakosság egészségi állapotából eredően érdemes megfontolni a 
szakosított ellátási formák megszervezését ápolási otthon, tartós elhelyezést nyújtó idősek 
otthona formájában.  
A trendek alapján, és a családtámogatási rendszer tervezett változtatása miatt várhatóan 
növekedni fog a bölcsődei férőhelyek iránti igény, fel kell készülni a bölcsődei férőhelyszám 
növelésére. Fontos abból a szempontból is, hogy a város fiatal munkavállalóit meg tudja 
tartani, ne hagyják el a várost a szolgáltatási hiányosságok miatt. 
A forgalmi mutatókra támaszkodva a szociális intézményben gondot kell fordítani a lelki, 
mentális, pszichés problémák kezelésére, akár csoportos formában is, illetve ezen a területen 
tevékenykedő civil szervezetekkel együttműködve. 
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3. Helyi közösség fejlesztése 
A szociális ellátórendszer gyenge pontja, hogy nem tart rendszeres kapcsolatot a civil 
szervezetekkel, annak ellenére, hogy az együttműködés nagyban segíthetné az ellátó 
rendszer tehermentesítését, a problémák komplex megoldását, a közösségfejlesztés alapjait 
teremthetné meg. A civil szervezetek, egyházak, piaci szereplők részvétele a társadalmi 
problémákban a lakosság cselekvési készségét jelentős mértékben tudja formálni. Az 
önkéntesek szerepe rendkívül nagy bizonyos probléma-csoportokban. A cél természetesen 
nemcsak az ellátórendszer tehermentesítése, hanem az ellátások szükségletek közelében 
tartása, a helyi közösség, a helyi társadalom formálása, identitásának, a lakosság 
öngondoskodásának növelése. A helyi társadalom megerősödését szolgálja, ha nő a 
társadalmi részvétel, a lakosok az adott témában tájékozottak, tudják, hogy ahol élnek, 
dolgoznak, mire van szükség, milyen új kezdeményezések vannak. A helyi társadalom 
valamennyi szereplője ezáltal válik érdekeltté a problémák megoldásában, tudatára 
ébrednek saját felelősségüknek a város életében, történetében. 
 
 
 
Felhasznált források 

– Városi Rendelőintézet beszámolói 
– Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ beszámolói 
– Beszámolók az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
– Oktatási intézmények beszámolói 
– Népegészségügyi jelentés 2005, 2008 
– Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi Kirendeltségének 

tájékoztatói 
– www.ksh.hu 
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1.3. GAZDASÁGI HELYZETÉRTÉKELÉS  
SZOCIALISTA IPARVÁROSBÓL VONZÓ, ÉLHETŐ, VERSENYKÉPES KISVÁROS? 
Tiszaújváros létrejöttét és átlagosnál kedvezőbb gazdasági helyzetét a szocialista 
ipartelepítésnek köszönheti, múltja, jelene és jövője szervesen kapcsolódik három nagy 
gyárkomplexum történetéhez, fejlődési lehetőségeihez. Az ipari bázis megteremtése 1953-
ban a Tiszai Hőerőmű építésével kezdődött, teljesítménye 1959. végére érte el a tervezett 200 
MW-os termelési szintet. 1971. és 1978. között felépült a Tiszai Hőerőmű újabb üzeme (Tisza 
II. Hőerőmű), a vállalat évi termelése mintegy 4,6 milliárd kWh-ra nőtt, foglalkoztatottainak 
létszáma elérte az 1200 főt.  
A villamosenergia-termelés megindulása után a II. ötéves terv egyik legnagyobb vegyipari 
beruházásaként megkezdődött a Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) építése. A telephely 
kiválasztását a nyersanyagforrás közelsége, a villamos energia, a gőz és a vízellátás terén 
meglévő igen kedvező lehetőségek, a szállítási, valamint a munkaerő-feltételek határozták 
meg. A TVK első termelőegysége, a Festékgyár 1961 januárjában kezdett üzemelni. 
Kapacitása évi 6000 tonna volt, termelése időközben a többszörösére emelkedett. A második 
üzemegység, a Műtrágyagyár 1964-ben kezdte meg működését (1995-ben zárták be). A TVK 
fő profilját képező petrolkémiai tevékenység kezdete 1970-re tehető, amikor üzembe 
helyezték az első polietiléngyárat. A jelentősebb petrolkémiai fejlesztések alapját az 1975-ben 
beindított korszerű Olefingyár teremtette meg, az előállított etilénre és polipropilénre 
alapozva újabb polipropilén- és polietilénkapacitások létesültek. A TVK a rendszerváltást 
megelőzően mintegy 7000 fő számára biztosított munkalehetőséget. Az évente 3 millió tonna 
kőolaj feldolgozására képes Tiszai Finomító (TIFO) 1973. januárjában alakult meg 
mindössze 40 szakemberrel és adminisztratív dolgozóval, 1977-ben az első termelőegység 
üzembe lépésekor viszont már 800 dolgozót foglalkoztatott. Az ipari létesítmények 
építéséhez szükség volt munkaerőre, a dolgozóknak pedig lakásra, így az üzemek 
létesítésével párhuzamosan a város építése is rohamos ütemben haladt.       A lakosság 
átlagéletkora a betelepülő fiatal munkaerő hatására rendkívül kedvezően alakult, a hajdani 
Leninváros „fiatalos kisváros” benyomását keltette.  A 70-es évtized az ipar nagyarányú 
fejlesztése mellett a város fejlődésének is leggyorsabb szakasza volt, rohamosan bővült az 
infrastruktúra és a lakossági szolgáltatások köre. 1976-ban átadásra került a Rendelőintézet 
új épülete. A kereskedelmi ellátást a Tisza ABC (1974.), a Sajó Áruház (1977.) és a Bükk ABC 
(1979.), valamint több kisebb szakbolt átadása segítette. A szolgáltatások fejlődését az új 
Gelka, Patyolat átadása és a Posta építése fémjelezte. A 80-as években a város fejlődésének 
üteme lelassult, jelentősen csökkent a városban az állami lakásépítések száma. Az évtized 
második felében megindult a családi házas építkezés is, amely új színfolttal gazdagította az 
addig kizárólag házgyári építésű többszintes panelépületekkel „zsúfolt” várost[1.]. 
A rendszerváltást követően a település dinamikus fejlődésnek indult. Jelentős, a város mai 
arculatát meghatározó építkezések, beruházások kezdődtek: felépült a település három 
temploma, megkezdődött a városközpont átalakítása, megtörtént a 4. szomszédsági egység 
közművesítése és az új városrészben családi és sorházak, társasházak épültek, elkészült a 
Sportcentrum, a Termálfürdő és kialakításra került az Ipari Park. A más települések lakói 
által már akkoriban is gyakran „Dél-Borsod ékszere”-ként emlegetett tiszta, rendezett 
városban vonzó lakó- és infrastrukturális feltételek teremtődtek a tradicionális iparágakat 
(vegy- és energiaipar) képviselő prosperáló cégek jelentős helyi adó befizetéseinek 
köszönhetően. A nagy ívű fejlesztésekhez stabil pénzügyi hátteret teremtett az a mintegy 12 
mrd. Ft. is, amelyet a város a belterületbe vont földek után kapott.  A privatizáció jelentősen 
átrajzolta az addig 100%-ban állami tulajdonban lévő nagyvállalatok tulajdonosi szerkezetét. 
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A TVK és a TIFO a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a Tiszai Hőerőmű az AES 
Corporation amerikai villamosenergia-ipari társaság érdekeltségébe került. A TVK bizonyos 
üzemegységei „kiszerveződtek”, számos életképes mikro- és kisvállalkozás kezdte meg 
működését a gyáróriás egykor homogén területén. A vállalatoknál bekövetkezett 
tulajdonosváltások nyomán életbe lépett költséghatékonyságot növelő törekvések nem 
hagyták érintetlenül a dolgozói létszámot sem. A tömeges munkanélküliséggel, drasztikus 
elbocsátásokkal járó, a városok életét, fejlődési lehetőségeit béklyóba szorító krízist – amely a 
hajdani szocialista iparvárosok nagy részét utolérte – Tiszaújvárosnak sikerült elkerülnie. 
Ebben szerepet játszott a minőségi vegyipari termékek, műanyagipari alapanyagok iránti 
folyamatos kereslet, ami biztosította, hogy a város és vegyipara ne jusson a többi nehézipari 
ágazat, a hazai kohászat, acélipar, bányászat fellegvárainak hanyatló sorsára. A város Ipari 
Parkjába betelepülő vállalkozások jelentős munkaerő-keresletet támasztottak, valamelyest 
ellensúlyozva az időszakos leépítések negatív társadalmi hatásait. A ’70-es, ’80-as évek 
koncentrált, 3 pólusú állami vállalati struktúráját többszereplős piacgazdasági modell 
váltotta fel. Az utóbbi évek beruházásai közül a legnagyobb a Tiszai Vegyi Kombinát 2002-
2005. között futó Petrolkémiai Fejlesztési Projektje volt, amely „csak” a munkaerő 
megtartását szolgálta és nem teremtett új keresletet. Manapság – különösen 
válságidőszakban – nagyon fontos cél azonban a munkahelyek megőrzése is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. sz. ábra: szocialista nagyipari múltú városok gazdasági fejlettségbeli különbségei jövedelemtermelő 

képességük alapján Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Tiszaújváros jövedelemtermelő képessége – az egy főre jutó személyi jövedelemadó alapot 
képező jövedelem adatok összevetése alapján – az egykori szocialista iparvárosok szinte 
mindegyikéhez (kivéve Százhalombatta) viszonyítva lényegesen magasabb (2007-ben 
1.121.250 Ft), ami jól mutatja a hasonló múltú települések közötti életszínvonalbeli és 
egyúttal gazdasági fejlettségbeli különbségeket is (1. sz. ábra). Az adatok településenkénti 
összehasonlítása egyértelműen igazolja, hogy a város stabil ipari hátterének köszönhetően jó 
gazdasági helyzetben van, ami a vonzó települési környezettel együtt magában hordozhatná 
az élhetőbb, versenyképesebb városhoz vezető fejlődés lehetőségét, ha ehhez kedvező 
demográfiai folyamatok is társulnának. A lakosság korösszetételének időbeni alakulását 
vizsgálva viszont szembetűnő, hogy miközben 1997. és 2007. között a 15-60 év közötti 
korosztályhoz tartozók száma 5%-kal csökkent, a 60 év feletti idősek létszáma 64%-kal (!) 
nőtt (KSH népességstatisztikai adatai alapján végzett saját számítás). A város nem képes 
megtartani a felsőfokú végzettségű fiatalokat, egyrészt a betöltetlen diplomás álláshelyek 
alacsony száma, másrészt a fizetésekben mutatkozó régiós különbségek miatt. Az átlagbérek 
tekintetében a térség 2-4%-kal marad el az országos átlagtól, annak ellenére, hogy a 

SZJA-alapot képező jövedelem egy főre vetített értékei
(2007)
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vegyipari ágazat bérviszonyai kiemelkedően kedvezőnek mondhatóak. Tiszaújváros 
társadalma a folyamatosan romló demográfiai helyzet következményeként az elöregedés 
jeleit mutatja, a negatív tendencia megfékezése nélkül hosszú távon csorbát szenved a 
„versenyképes kisváros” jövőkép. A fiatalok megtartása érdekében a város vezetése több 
előremutató intézkedést (babakötvény, ösztöndíj program, fiatalok lakáshoz jutásának 
támogatása) is életbe léptetett.  
 
A VÁROS GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, ADOTTSÁGOK. A 
HELYI GAZDASÁG, MUNKAERŐPIAC SZERKEZETI JELLEMZŐI. 
Egy város gazdasági versenyképességét általánosságban az határozza meg, hogy 
rendelkezik-e munkahelyteremtő beruházások számára vonzó befektetési környezettel, 
olyan telepítési tényezőkkel, amelyek megléte esetén a befektetők szívesen választják 
telephelyül az adott várost. Mindent figyelembe véve kijelenthető, hogy Tiszaújváros 
gazdasági versenyképesség szempontjából jó helyzetben van. A jelentős ipari hagyományok, 
az évtizedek alatt kialakult ipari struktúra már önmagában is fontos vonzerőként szolgál. A 
város közlekedés-földrajzi elhelyezkedése különösen előnyös, az M3-as autópálya 
megépülésével az ország gazdasági pólusai közelebb kerültek és a keleti piacokba való 
hálózati bekapcsolódás lehetősége óriási mértékben megnőtt. Az elmúlt időszak befektetés-
szervezési sikerei elsősorban a közművesített Ipari Parkhoz kötődnek, ahol biztosítottak a 
gazdasági, a tudományos és a műszaki fejlesztés infrastrukturális feltételei, szakértői 
támogatás vehető igénybe a vállalkozások működtetéséhez, valamint korszerű információs 
rendszer és szolgáltatási háttér áll rendelkezésre. A letelepedni szándékozó, magasabb 
hozzáadott értékű termelést és szolgáltatást nyújtó vállalkozások a szakképzett munkaerő 
iránti igényüket a képzett, magasan kvalifikált szakemberek köréből, valamint a dél-borsodi 
régió szabad munkaerő-kínálatából meríthetik. Utóbbiak jelentős része azonban alacsony 
iskolázottsága és szakképzetlensége miatt esélytelen a munkába állásra, mivel egyre inkább a 
több szakmához értő, komplex tudással rendelkező munkaerő iránt nő meg a kereslet. 
Jellemzően azoknak a fiataloknak van nagyobb esélyük az elhelyezkedésre, akik gyártósori 
összeszerelői – monotóniát tűrő munkakört – is elvállalnak vagy lakatos, villanyszerelő, 
CNC gépkezelő, hegesztő szakmával rendelkeznek. A múlt év végén kirobbant pénzügyi 
világválság Tiszaújváros gazdaságát és munkaerőpiacát sem hagyta érintetlenül, a 
munkanélküliségi ráta 2000-ben volt utoljára ilyen magas szinten (2. sz. ábra).  

A munkanélküliségi ráta alakulása 
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2. sz. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Tiszaújvárosban 2000-2009 között 

Forrás: ÁFSZ adatai alapján saját szerkesztés 

A piaci kereslet szűkülése elsősorban az autóipar beszállítóiként működő elektronikai és 
műanyag alkatrészek gyártóinál váltott ki kényszerű elbocsátásokat. A kistelepülések 80%-
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áról a helyi munkalehetőségek teljes hiánya miatt napi rendszerességgel ingázik a 
gazdaságilag aktív népesség jelentős része – jellemzően Tiszaújvárosba – így az esetleges 
leépítések a kistérség egészére nézve is érzékenyen hathatnak.  A regisztrált álláskeresők 
között a nők majdnem kétszer annyian vannak, mint a férfiak. A nyilvántartott állástalanok 
mintegy harmada nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel. Jelentős, 40%-ot 
meghaladó a 20-34 év közötti fiatal munkanélküliek részaránya.  A tartósan, 1 éven túl állás 
nélkül lévők aránya 50%-os, közöttük 40% körül van azoknak a hányada, akik több mint 2 
éve kerültek először nyilvántartásba. Többségük rövidebb-hosszabb ideig bekapcsolódik a 
közhasznú foglalkoztatásba, de stabilan, tartósan nem képes visszakerülni az elsődleges 
munkaerőpiacra [2.]. Évente átlagosan 100-150 fő vesz részt közmunka programokban.    Az 
önkormányzat az általa fenntartott intézményekben foglalkoztatottak számát tekintve (közel 
1000 fő) a város egyik legnagyobb munkáltatója. A KSH adatai alapján 2006-ban 1111 
vállalkozás működött Tiszaújvárosban, ezek túlnyomó része (77%-a) a szolgáltatási 
ágazatban folytatta tevékenységét, 22% az ipari és mindössze 1% a mezőgazdasági 
vállalkozások részaránya (3. sz. ábra).  

Vállalkozások szektoronkénti megoszlása (2006)
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3. sz. ábra: Tiszaújváros működő vállalkozásainak gazdasági ágazatonkénti megoszlása 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés  

A vállalkozások számának szektoronkénti részesedése évekre visszamenőleg is ezeket az 
arányokat tükrözi. A megoszlási viszonyszámok alátámasztják, hogy az agrárium szerepe 
elhanyagolható a település gazdasági struktúrájában. A foglalkoztatás bázisát a mikro-, kis- 
és középvállalkozások képezik, az 1111 cég 99%-a tartozik ebbe a kategóriába (92% az 1-9 főt 
foglalkoztató mikrovállalkozások részaránya!). Összesen 7 cég foglalkoztat több mint 250 főt 
(1. sz. táblázat). 

1. sz. táblázat 

Tiszaújváros 10 legnagyobb foglalkoztatója (2007) 

 Vállalkozás megnevezése Fő tevékenységi kör Foglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

1. JABIL CIRCUIT Kft. elektronikai alkatrészek gyártása 4445 
2. TVK Nyrt. műanyag-alapanyag gyártása 1399 
3. TISZATEXTIL Kft. műanyag késztermék gyártása 336 
4. ARRK HUNGARY Kft. közúti gépjármű, 

gépjárműmotorok műanyag 
alkatrészeinek gyártása 

313 

5. AES-TISZA ERŐMŰ Kft. villamos- és hőenergia termelés 310 
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 Vállalkozás megnevezése Fő tevékenységi kör Foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

6. AKZO NOBEL Zrt. festék-, bevonóanyag gyártása 257 
7. TMK-AUTOMATIKA Kft. mérőműszer gyártása 253 
8. TISZASZOLG 2004 Kft. víztermelés, -kezelés, -elosztás 223 
9. RADICI FILM Kft. műanyag csomagolóeszköz 208 

10. GEO-TIPPTEX Kft. polipropilén szálak, geotextil 122 

Forrás: TOP 100 kiadvány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2008) 

A táblázat adatai a 2007-es foglalkoztatotti létszámokat mutatják, nyilvánvalóan 2009-re ezek 
az értékek némileg módosul(hat)tak a gazdasági válság által okozott létszámleépítések 
hatására, de ez összességében nem érinti a cégek táblázatban feltüntetett, a foglalkoztatás 
mértékét tükröző sorrendjét. A legnagyobb foglalkoztató továbbra is a JABIL CIRCUIT Kft., 
alkalmazottainak száma jelenleg kb. 3.500 fő. A kimutatásban szereplő 10 vállalatból 7 
tevékenységét a tradicionális vegy-, műanyag- és energiaipari ágazatban végzi és a város kis- 
és középvállalkozásainak jelentős része is műanyag-feldolgozásból realizálja bevételeit. 
Néhány, a hagyományostól eltérő profilú cég jelenlététől eltekintve mind a mai napig 
meglehetősen homogén képet mutat a tiszaújvárosi kis és közepes méretű cégek 
tevékenységi palettája. A Tiszaújvárosi kistérségben összesen 1607 cég működött 2006-ban, 
ezek 69%-a a kistérség központjában koncentrálódott. A gazdasági teljesítményeket 
legkomplexebben kifejező hozzáadott érték mutató szerint az egy lakosra jutó hozzáadott 
érték 3627 ezer Ft/fő volt 2006-ban a Tiszaújvárosi kistérségben, mely érték kiemelkedően 
magas Borsod-Abaúj-Zemplén megye többi kistérségével összehasonlítva (2. sz. táblázat). A 
vállalkozások erős térbeni koncentrációjából adódóan a kistérségi adat lényegében a dél-
borsodi térség gazdasági motorjának szerepét betöltő Tiszaújváros kiemelkedő 
értékteremtését jellemzi. 

2. sz. táblázat 

Kistérségek hozzáadott érték teremtő képessége (2006) 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

kistérségei 

Lakosságszám (fő) Hozzáadott érték 
(millió Ft) 

Egy lakosra jutó 
hozzáadott érték 

(ezer Ft/fő) 
Miskolci 273 205 173 008 633 

Tiszaújvárosi 33 401 121 154 3 627 
Kazincbarcikai 63 515 66 279 1 044 
Sátoraljaújhelyi 24 229 22 699 937 

Ózdi 73 291 16 363 223 
Sárospataki 26 770 8 376 313 

Mezőkövesdi 44 156 19 434 440 
Szerencsi 44 735 8 519 190 

Encsi 24 228 2 844 117 
Edelényi 35 893 5 425 151 
Szikszói 19 421 1 992 103 

Abaúj-Hegyközi 15 370 2 235 145 
Bodrogközi 18 180 699 38 
Mezőcsáti 14 966 2 385 159 

Tokaji 14 419 6 809 472 

Forrás: TOP 100 kiadvány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2008) 
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A működő vállalkozások összességéhez hasonlóan a kiskereskedelmi üzletek, a 
szállásférőhelyek – és az idegenforgalom – kistérségen belüli térbeli eloszlása is rendkívül 
koncentrált. A KSH 2007-es adatai alapján a Tiszaújvárosi kistérségben működő 
kiskereskedelmi üzletek 72%-a a centrumtelepülésen folytatja tevékenységét. A 2002. – 2006. 
közötti időszakban felépített üzletházak (TESCO, SPAR) beüzemelésének köszönhetően a 
kereskedelmi ellátás a kistérség településeire kiterjedően is kiszélesedett, a városban 
gyakorlatilag minden árucikk megtalálhatóvá vált és nem mellékesen a helyi adó bevételek 
is növekedtek. A kistérségben működő kereskedelmi és magánszállások férőhelyeinek 99%-a 
Tiszaújvárosban található és a város részesül a kistérségi vendégforgalom 99%-ából is. Az 
adatok alapján elmondható, hogy a kistérség települései közül egyedül Tiszaújváros 
rendelkezik számottevő turisztikai vonzerővel, a kistelepüléseken, községekben 
gyakorlatilag nincs érzékelhető idegenforgalom. A város önkormányzata gazdasági 
társaságain keresztül látja el az idegenforgalom céljait szolgáló feltételek biztosítását, 
fenntartását és fejlesztését.  A versenyképes turizmus alapját több városi nagyberuházás 
(termálfürdő, kemping, sportpark) teremtette meg. Az önkormányzati beruházások hatására 
az idegenforgalom terén kialakult előnyös regionális pozíció további erősítése 
kulcsfontosságú feladat. A termál-, strand- és gyógyturizmus területén a rekreációs 
szolgáltatások kínálatának, a strandfürdő infrastruktúrájának, kiszolgáló létesítményeinek 
bővítése, gyógyüdülő programok szervezése, az egészségügyi háttér továbbfejlesztése 
jelenthet előrelépést. A rendezvényturizmusban egyre erősebben érzékelhető a már 
hagyományosnak nevezhető színvonalas rendezvények (Tavaszi Fesztivál, Triatlon Nagyhét, 
Városnapok) vendégcsalogató, -marasztaló hatása. Jelenleg teljesen kihasználatlan a város 
fekvésére, az élővilág gazdagságára, vadászati, horgászati, lovaglási lehetőségekre, 
környékbeli látnivalókra építő kínálat. A természeti környezet meghatározó eleme a Tisza, a 
vízi turizmus szempontjából szintén sok, jelenleg teljesen kiaknázatlan lehetőség hordozója. 
A Tiszaújvárost Miskolccal illetve a Tisza-tóval összekötő EuroVelo kerékpárút-hálózat 
meglévő szakaszai jelentős természetturisztikai potenciált képviselnek, amelyek jobb 
kihasználása nagymértékben függ a kerékpáros turizmus népszerűsítését célzó országos 
kampányoktól. A helyi nevezetességek, szabadidős és kulturális események egységes 
programcsomagba foglalása és közös kiajánlása, a környező kistérségek idegenforgalmi 
szempontú együttműködésének javítása nagymértékben növelné a dél-borsodi térség és 
benne Tiszaújváros idegenforgalmi vonzerejét. Tiszaújváros gazdaságát a „több lábon állás”-
t biztosító fejlődési irány teheti hosszú távon versenyképessé. A vegy- és műanyagipar, az 
energiaipar gazdasági struktúrában betöltött hagyományos domináns szerepét elsősorban az 
idegenforgalmi ágazat hangsúlyosabb megjelenése oldhatja, új megélhetési formákat, 
jövedelemszerzési forrásokat teremtve a városban és a környező településeken élők számára. 
Másrészt a város és térsége fejlődése szempontjából elengedhetetlen az innovatív 
tevékenységeket megvalósító beruházások ösztönzése [3.]. 
 
HELYZETKÉP AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSRÓL, ALKALMAZOTT BEFEKTETÉS 
ÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZÖK, TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 
Az utóbbi években Tiszaújváros önkormányzatának költségvetése lehetővé tette a kötelező 
és önként vállalt feladatok ellátását, az infrastruktúra színvonalának, a feladatellátás tárgyi 
feltételeinek javítását. A gazdálkodás legfontosabb pillére a helyi adóbevétel, amely négyféle 
adó behajtásán keresztül biztosított:  

– vállalkozások kommunális adója – a vállalkozásokat terhelő, az általuk 
foglalkoztatottak korrigált éves átlagos statisztikai létszámára vetített adó; 

– iparűzési adó – a vállalkozások adóalapjának (a belföldi nettó árbevétel csökkentve az 
eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az 
anyagköltséggel) 2%-a, amely a maximális adómérték; 
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– idegenforgalmi adó – kizárólag magánszemélyeket terhelő adó; mértéke 250 Ft 
fejenként és az eltöltött vendégéjszakák száma szerint; 

– építményadó – nem lakáscélú épületek, épületrészek után fizetendő, mértéke 650 
Ft/m2 [3.]. 

A helyi adóbevételek mértékét illetően a 2008. évi tervezett (várható) adathoz képest a 2009-
re tervezett előirányzat 11%-os csökkenéssel számol, amely döntően az iparűzési adóból 
származó bevétel jelentős, 12,5%-kal tervezett visszaesésére vezethető vissza, a gazdasági 
válság helyi vállalkozások nyereségességére gyakorolt negatív hatásainak tulajdoníthatóan. 
A helyi adóbevétel szerkezetében az összes adónem közül a legnagyobb, 85% körüli 
részarányt az iparűzési adó képviseli. A nagyvállalatok (JABIL CIRCUIT Kft., TVK Nyrt., 
AES-Tisza Erőmű Kft. stb.) befizetései kb. 80 – 85%-ban járulnak hozzá  a teljes iparűzési 
adóbevételhez. Az állami támogatásból származó bevételek fokozatosan csökkenő tendenciát 
mutatnak, miközben a helyi adóztatásból származó forrás egyre jelentősebb súlyt képvisel a 
folyó bevételekben. A költségvetés kiadási oldalának szerkezetét vizsgálva szembetűnő, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye kistérségi központjai közül a KSH 2007-es adatai 
alapján Tiszaújváros önkormányzata költ a legkevesebbet rendszeres szociális segélyezésre, 
összefüggésben a város átlagosnál lényegesen jobb gazdasági, foglalkoztatási helyzetével (3. 
sz. táblázat). 

3. sz. táblázat 
Rendszeres szociális segélyezés a kistérségi központokban 

Kistérségi 
központok 

Rendszeres szociális 
segélyre fordított 

összeg (Ft) 
2007 

Lakónépesség 
száma az év végén 

(fő) 
2007 

1 lakosra jutó 
rendszeres szociális 

segélyre fordított 
összeg (Ft) 

2007 
Abaújszántó 75 405 000 3 202 23 549 

Edelény 202 861 000 10 598 19 141 
Encs 106 796 000 6 441 16 581 

Kazincbarcika 438 943 000 30 185 14 542 
Mezőcsát 144 806 000 6 305 22 967 

Mezőkövesd 87 095 000 17 009 5 120 
Miskolc 1 566 106 000 171 096 9 153 

Ózd 716 525 000 36 377 19 697 
Ricse 50 404 000 1 786 28 222 

Sárospatak 125 812 000 13 477 9 335 
Sátoraljaújhely 275 103 000 16 518 16 656 

Szerencs 60 297 000 9 587 6 289 
Szikszó 88 145 000 5 729 15 386 

Tiszaújváros 54 380 000 16 719 3 253 
Tokaj 69 961 000 4 644 15 065 

Forrás: www.terport.hu adatai alapján saját számítás 
Az önkormányzat gazdálkodásának célja a helyi közszolgáltatások biztosítása és 
színvonalának javítása mellett a helyi gazdaság működési feltételeinek javítása, befektetések 
ösztönzése, valamint önkormányzati fejlesztési programok megvalósítása. A kijelölt 
vállalkozási telkek értékesítésével biztosítható, hogy a város ellátása javuljon, a 
szolgáltatások színvonala növekedjen, illetve a költségvetés számára minél nagyobb bevétel 
teremtődjön. A Termálfürdő és Tiszaszederkény között üdülési telkek kialakítása szolgálja 
az idegenforgalom fejlesztését. Adókedvezmény igénybevételére 2003. december 31-ig volt 
lehetősége a városba betelepülő cégeknek és ezt követően 5 évig, 2007. december 31-ével 
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bezárólag élhettek vele. A jelenleg működő önkormányzati adópreferencia szerint az az 
adóalany, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ft-ot, mentesül 
az iparűzési adó megfizetése alól [4.]. Ez a rendelkezés pillanatnyilag mintegy 800 
vállalkozás számára jelent kedvezményt. Telephelyül szolgáló ingatlan vásárlásánál célzott 
kedvezmény ugyan nincs, de a jobb alkupozícióval rendelkező befektető a meghirdetett 
árnál olcsóbban juthat hozzá a beruházási telekhez. A befektetés ösztönzés legfontosabb 
eszköze az Ipari Park. Tiszaújváros Önkormányzata 1997-ben az Ipari Park létrehozásával 
vonzó telephelyi infrastrukturális feltételeket teremtett a térségben jelenlévő és újonnan 
alakuló kis és közepes vállalkozások fejlesztéséhez, versenyképességük elősegítéséhez, a 
multinacionális társaságok és beszállítók munkahelyteremtő beruházásaihoz. A területen a 
befektetői igényekhez való rugalmas alkalmazkodás jegyében kisebb (2.000 – 10.000 m2), 
közepes (10.000 – 20.000 m2) és nagyobb ipari telephely kialakítására is lehetőség van. 
Logisztikai szempontból igen kedvező a park fekvése, kiépítettsége. Az M3-as autópálya 
lecsatlakozása a 140 hektáros Ipari Parkot érinti, illetve a Park előtt vezet el a Miskolcot, 
Debrecent és Nyíregyházát összekötő 35. sz. főútvonal is. Az Ipari Park központjában egy 9,2 
hektár nagyságú területen logisztikai központ kerülne kialakításra. A terület mellett 
közvetlenül egy ipari vasúti vágány van kiépítve, 1 fő és 2 mellékvágánnyal. Az Ipari Parkot 
az M3-as autópálya köti össze Budapesttel, ill. a környező nagyvárosokkal (Miskolc, 
Debrecen, Nyíregyháza)[5.]. Az Ipari Parkban ma több mint 3.800 munkavállaló 
foglalkoztatása valósul meg a 28 betelepült cég szervezeti keretei között. Az eredményes 
befektetés ösztönzés növeli az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát, emelve az 
életminőséget javító közberuházásokra fordítható összegeket. Az önkormányzat által 
tervezett fejlesztési programok négy csoportba sorolhatók: 
 
1. Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások: 

- építési telkek kialakítása az Örösi út melletti területen; 
- a Tisza-parti városrész fejlesztése (kerékpárút a városközpontból 

Tiszaszederkényen át a Tisza-parti városrészbe, a Tisza folyó megközelítési 
lehetőségének kialakítása); 

- a közterületek ütemezett rendbetétele a Közterület Rehabilitációs Program 
alapján. 

2. Pályázati források bevonásával megvalósuló önkormányzati beruházások: 
- Térségi Integrált Egészségügyi Centrum létrehozása: diagnosztikai centrum 

kialakítása, a Rendelőintézet épületének teljes rekonstrukciója, gép, műszer 
beszerzés; 

- Hospice szolgáltatás bevezetése a Nikodemus Idősek Otthona bővítésével; 
- Kistérségi Művelődési Központ létrehozása: a Derkovits Gyula Művelődési 

Központ és Városi Könyvtár épületének teljes rekonstrukciója; 
- Kistérségi települések elérhetőségének javítása: Tiszaújváros – Sajóörös – 

Sajószöged településeket összekötő út létesítése; 
- Tiszaújvárosi hulladéklerakó rekultivációja. 

3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által elvégzendő beruházások: 
- Termálfürdő fejlesztése; 
- Tiszaújvárosi hulladéklerakó rekultivációja; 
- Zagytér kármentesítése; 
- Szennyvíztelep korszerűsítése; 
- Az Ipari Park logisztikai szolgáltatásainak fejlesztése; 
- Szennyvíz- és távfűtéshálózat rekonstrukciója. 
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4. Külső tőke segítségével létrejövő fejlesztések, melyek megvalósulását elősegíti  
    az önkormányzat: 

- Szállodaépítés, szálláshelybővülés; 
- Építési telkek kialakítása az Örösi út melletti területen; 
- Olcsóbb árfekvésű kereskedelmi szolgáltatás letelepítése (LIDL, ALDI, PROFI 

stb.); 
- Panel felújítási program támogatásának további folytatása; 
- Vállalkozási telkeken további fejlesztések[3.]. 

 
 
HELYI VÁLLALKOZÁSOK RÉSZVÉTELE UNIÓS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKON, 
FORRÁSABSZORPCIÓS KÉPESSÉGÜK JELLEMZÉSE 
Magyarország uniós csatlakozásával a hazai vállalkozások számára is elérhetővé váltak a 
Strukturális Alapok gazdaságfejlesztési forrásai. A helyi gazdaság fejlődése, új munkahelyek 
teremtése szempontjából fontos, hogy a város vállalkozásai közül minél többen éljenek a 
forrásszerzés lehetőségével és eredményesen szerepeljenek az uniós pályázatokon, lehetőség 
szerint minél több forrást „lekötve”, mozgósítva a város és a térség gazdaságának 
fellendítése érdekében.  A 2007-2013-ig tartó időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) Gazdaságfejlesztési Operatív Programja (GOP) keretében igényelhetnek a gazdasági 
szervezetek uniós forrásokat fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Tiszaújvárosból az 
ÚMFT pályázatainak 2007-es meghirdetése óta összesen 22 vállalkozás nyújtott be sikeres 
pályázatot a GOP különböző támogatási konstrukcióira összesen 722 millió Ft értékben. A 
legnépszerűbb konstrukció a GOP-2.1.1/A kódszámú „Mikro-, kis- és középvállalkozások 
technológiai fejlesztése” jogcím, amelyben eddig 13 nyertes tiszaújvárosi pályázat született 
121 millió Ft támogatási összeggel (4. sz. táblázat).       A legmagasabb összértékű támogatást 
(398 millió Ft-ot) a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. kapacitásbővítésére ítélték meg. 
Jelentősnek tekinthető az ARRK Hungary Műanyagfeldolgozó Kft. (94 millió Ft) és a 
BanKonzult Energy Kft. (50 millió Ft) technológiafejlesztésére elnyert támogatás is. Az 5. sz 
táblázatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye kistérségi központjaiban működő vállalkozások 
számára megítélt GOP támogatások 1000 lakosra vetített értéke, mint forrásabszorpciós 
képességet jellemző mutató került meghatározásra. A 15 centrumtelepülés közül 
Tiszaújváros a 43 millió Ft/1000 fő-s értékkel az 5. helyet foglalja el Mezőkövesd, Szikszó, 
Sárospatak és Miskolc mögött. A vállalkozások egy része ódzkodik attól, hogy pályázatok 
útján teremtse elő a fejlesztéséhez hiányzó forrást, látva a pályázati eljárások helyenként 
túlbürokratizáltan működő és utófinanszírozásos rendszerét. A kistérségi szerepkör javítása 
szempontjából a lényegesen kisebb keretösszegben rendelkezésre álló, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében a Tiszaújvárosi kistérség községeiben működő 
vállalkozások által lehívható fejlesztési források is említést érdemelnek. 
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 4. sz. táblázat 

Tiszaújvárosi vállalkozások támogatott GOP pályázatainak megoszlása 

Támogatási konstrukció Nyertes pályázatok 
száma (db) 

Elnyert támogatás 
(millió Ft) 

GOP-1.3.1  
Vállalati innováció támogatása 1 36 

GOP-2.1.1/A 
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai 
fejlesztése 

13 121 

GOP-2.1.1/B 
Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, 
kis és középvállalkozások számára 

3 72 

GOP-2.1.1/C 
Komplex vállalati technológiafejlesztés 2 490 

GOP-2.2.2 
Minőség-, környezet és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása 

3 3 

Összesen 22 722 

Forrás: Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer (www.nfu.hu) adatai alapján saját összesítés (2009. 
május 17-i állapot szerint) 

5. sz. táblázat 

Kistérségi központok forrásabszorpciós képessége 

 
Kistérségi 
központok 

Megítélt GOP 
támogatás (millió Ft) 

 
Lélekszám (fő) 

1000 lakosra jutó 
megítélt támogatás 
(millió Ft/1000 fő) 

Abaújszántó 20 3 281 6 
Edelény 334 10 771 31 

Encs 105 6 502 16 
Kazincbarcika 356 30 709 12 

Mezőcsát 246 6 394 38 
Mezőkövesd 1 665 17 216 97 

Miskolc 8 982 172 637 52 
Ózd 264 37 040 7 

Sárospatak 862 13 663 63 
Sátoraljaújhely 308 16 882 18 

Szerencs 92 9 675 9 
Szikszó 550 5 868 94 

Tiszaújváros 722 16 927 43 
Tokaj 1 4 757 0,2 

Forrás: Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer (www.nfu.hu) adatai alapján saját 
számítás (2009. május 17-i állapot szerint) 
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A HELYI GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ, EGYÜTTMŰKÖDŐ, KOMPETENCIÁKRA ÉPÍTŐ 
VÁROSHÁLÓZAT TÉRSÉGI KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 
A nagyobb térség által kínált komparatív előnyök kihasználását szem előtt tartva érdemes 
foglalkozni a környező városokkal való együttműködés lehetőségeivel. A településenkénti 
projektmegvalósítások csak kisléptékű, lokális eredményekkel járhatnak, térségi 
szemléletben a partnertelepülések hálózati munkamegosztásán alapuló együttműködési 
formák lehetnek eredményesek. Tiszaújváros a szomszédos Polgár, Mezőcsát és Mezőkövesd 
városokkal alkothat egy olyan versenyképes városhálózatot, amely nemcsak a benne részt 
vevő városok 50.000 lakosa számára kínál előnyöket, hanem a vonzáskörzetük által lefedett 
mintegy 100.000 fős térség ellátásában, jövedelemszerzési lehetőségeinek kibővítésében is 
fontos szerepet játszhat. Valamennyi város rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek 
együttműködés keretében jobban kihasználhatóak és mozgósíthatóak lennének az általuk 
körülbástyázott térség gazdaságának fejlődése érdekében. Az érintett városok 
önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek kooperációjából 
megfogalmazhatóak közös fejlesztési igények, amelyek megvalósulásából a kisrégió egésze 
profitálhat. Tiszaújváros szempontjából a Polgárral való kapcsolat sarkalatos pontja a 
turizmus összehangolt fejlesztése. A két várost összekötő Tisza idegenforgalmi potenciálja 
szinte teljes mértékben kiaknázatlan, ezen a helyzeten sokat javíthat majd az a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment szervezet, amelynek mindkét település tagja. Partnerségben 
építhető ki a két várost összekötő kerékpárút, amely turisztikai jelentősége mellett azért is 
lényeges projekt, mert Polgár jelentős számban ingázó lakosai számára megkönnyítené a 
tiszaújvárosi munkahelyekre való bejárást. A kistelepüléseken működő vállalkozói övezetek 
(Sajószöged, Tiszapalkonya, Hejőkürt) sem elhanyagolhatóak, ezek fejlesztése akár közös 
érdek is lehet tiszaújvárosi és polgári cégeknek beszállító kisebb vállalkozások 
telephelyeinek kialakítása érdekében. A befektetők orientálását segítheti kínálati 
ajánlatcsomagok közös készítése, amely magában foglalja a befektetési előnyök 
népszerűsítését, kiadványok potenciális partnerekhez történő eljuttatását, konferenciák 
rendezését. Mezőcsát mai állapotában kevésbé iparosodott, inkább vidékies hangulatú város, 
magán hordozza a mezővárosi múlt sajátságos jegyeit. A Borsodi Mezőség kiváló 
talajadottságaira alapozva egészséges élelmiszerek, helyi termékek termelhetőek, Mezőcsát 
és térsége elsősorban az élelmiszerellátás terén lehet képes előnyökhöz juttatni a 
városhálózat többi tagjait és az általuk képviselt térséget. Mezőkövesddel és a Mezőkövesdi 
kistérséggel a közös gondolkodás a turisztikai kínálat alakítására terjedhet ki, melyben a 
kapcsolódási pontot a gyógyfürdők jelentik. A térségek közötti együttműködés egyik 
lényeges formáját az 51.000 lakost magában foglaló Dél-borsodi LEADER Akciócsoport 
testesíti meg, amelyben a Tiszaújvárosi, a Mezőcsáti és részben a Mezőkövesdi és a Miskolci 
kistérség 10.000 fő alatti lélekszámú településeinek önkormányzatai, vállalkozói és civil 
szervezetei karöltve közösen határozták meg azokat a fő fejlesztési irányvonalakat, amelyek 
mentén lehívhatóvá vált a dél-borsodi térség számára megítélt mintegy 1,7 mrd. Ft 
vidékfejlesztési forrás.  
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ÖSSZEGZÉS 
A helyzetelemzés fontosabb megállapításait rendszerezett formában az alábbi, a helyi 
gazdaság fejlődése szempontjából meghatározó tényezőkből összeállított SWOT tábla 
foglalja össze.  

6. sz. táblázat 

Tiszaújváros gazdasági szempontú SWOT elemzése 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
 Kiváló közlekedés-földrajzi, logisztikai 
elhelyezkedés 

 Magas jövedelemtermelő képességű város – 
nagy vásárlóerő 

 Tradicionális, stabil lábakon álló vegy- és 
energiaipar 

 Jelentős hozzáadott értéket teremtő, korszerű 
technológiákat alkalmazó vállalatok 

 Szakképzett munkaerő bázis 
 Közművesített, nagyszámú munkavállalót 
foglalkoztató Ipari Park 

 Vonzó, tiszta, rendezett, fejlett 
infrastruktúrával ellátott lakókörnyezet 

 Idegenforgalmi vonzerővel bíró városi 
rendezvények, infrastrukturális adottságok, 
Termál- és gyógyfürdő 

 Stabil önkormányzati gazdálkodás, stratégiai 
szemlélet, világos helyi fejlesztéspolitika 

 Alacsony mértékű rendszeres szociális 
segélyezés 

 Szakképzett, illetve diplomás fiatalok 
elvándorlása 

 Kevés szabad, felsőfokú végzettséget igénylő 
munkahely 

 Turisztikai szezon időszakában a kereslethez 
nem igazodó szálláshelykínálat  

 Tartósan állástalanok magas részaránya a 
regisztrált álláskeresők között 

 Tradicionális iparágak dominanciája 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
 Uniós források növekvő mértékű beáramlása a 
vállalati szférába 

 Új vállalkozások fogadására, további 
munkahelyek teremtésére nyitott Ipari Park 

 Együttműködő városhálózat 
 Több lábon álló gazdasági szerkezet teremtése 
az idegenforgalom szerepének növelésével, 
innovatív tevékenységek meghonosodásával 

 A Tiszában rejlő gazdasági potenciál 
kiaknázása  

 Fiatalok fokozódó elvándorlása, elöregedő 
helyi társadalom 

 Elhúzódó gazdasági válság, csökkenő 
önkormányzati bevételek, kulcsprojektek 
megvalósításának elhalasztása 

 Vállalatok csökkenő jövedelmezősége, 
munkahelyek megszűnése, növekvő 
munkanélküliség 

 Iparűzési adó megszűntetése 
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1.4. TELEPÜLÉSI ADOTTSÁGOK  

1.4.1  Településszerkezet, a város születése 
Tiszaszederkény az ötvenes években még szegény község volt a Tisza borsodi partján, és 
csupán kedvező közlekedési adottságai jelentettek viszonylagos előnyt az ott élők számára, 
akik helyi foglalkoztatás híján Polgárra és Miskolcra jártak dolgozni. Ám a hatvanas években 
minden megváltozott. 
A város jövőjét születése pillanatától a központi akarat álmodta, tervezte és valósította meg. 
 „Tiszaszerkény-Újvárost a magyar vegyipar szülte”. A város születését, egyedül és 
kizárólag a Tiszapalkonyai hőerőműnek és a TVK létrejöttének köszönheti, megépítését a 
TVK létesítésével egyidejűleg döntötték el. 
A döntés 1952-ben született. Az Országos Városrendezési és Helykijelölő Bizottság 
közigazgatási eljárás keretében jelölte ki a leendő TVK és a város helyét Tiszaszederkény és 
Tiszapalkonya községekhez tartozó földeken. 
Az erőműnek Tiszapalkonya, illetve a Tisza mellé telepítését a tervprogram többek között a 
következőkkel indokolta: 

o A Tisza közelsége egyszerű és olcsó lehetőséget biztosít a kondenzátorok friss 
vízzel történő hűtéséhez. 

o A Sajó csatorna megépítésével olcsó szénszállítási lehetőséget kívántak 
biztosítani az erőmű és a borsodi szénbányák között. 

o Az erőmű feladatául jelölték meg a létesítendő vegyikombinát hő-és 
energiaszükségletének biztosítását. 

 
Akkoriban nagyarányú erőmű építési program indult az országban a dunántúli és az észak-
magyarországi ismert és feltárásra váró barnaszén készletekre alapozva. Ekkor épült a 
Berentei Erőmű, a Mátravidéki Erőmű, az Inotai Erőmű, s mindezek között a Tiszapalkonyai 
Erőmű. 
A kezdet a Tiszapalkonyai Erőmű volt. Ekkor még csak készenléti lakótelepnél tartottak. Az 
erőmű azonban odavonzotta az első nagyobb kooperációképes beruházást: a Tiszavidéki 
Vegyi Kombinátot. Így a több mint 3000 dolgozót igénylő ipari agglomerációvá bővült, de a 
beruházó szerv még ekkor nem gondolt városra. Feltételezte, hogy a környező falvak 
munkaerő-tartaléka ingázással fogja fedezni az igényeket. A magyar területrendezés még 
csak akkoriban kezdett kicsírázni. 
A település építése ekkor még csupán lakótelepi és nem városi szempontok, illetve 
követelmények szerint zajlott. A településen található funkciók csupán alapfokú ellátást 
biztosítottak a lakosságnak. 
Eredetileg Tiszapalkonya község határába tervezték a telepítést. A lakótelep véglegesen 
azonban Tiszaszederkény község közigazgatási határán belül épül, sőt Tiszaszederkény 
határához tartozó területen épül a Tiszavidéki Vegyi Kombinát és itt terül el a Hőerőmű 
nagy része is. 

A városépítés I. üteme 

A beruházás 1951-52-ben erdőtelepítéssel kezdődött, ezután a konkrét helyszínen megjelent 
az Erőmű Beruházási Vállalat. Először munkásszállásokat építettek, melyek kezdetekben kis 
fabódékból álltak, majd megkezdődött az erőmű építése. 
Az erőmű nagy telepítési vonzóerőt jelentett. A Vegyi Kombinát telepítésének is ez volt az 
egyik fő indoka. Jelentős kapcsolódó létesítmény az 1952-ben kötött román – magyar 
államközi szerződés alapján lefektetett gáztávvezeték, amely az erdélyi Sármásról juttatja el 
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a földgázt, Csengeren keresztül, Tiszapalkonyára. A román földgáz bevezetése tette lehetővé 
az ipartelepítés legfontosabb létesítményének, a műtrágyagyárnak a létrehozását. 
 
Az új erőmű üzemeltetéséhez az Erőmű közvetlen szomszédságában készenléti lakótelep 
létesült, míg a többi dolgozó a környező településről járt be. 
 

 
Felvonulási lakótelep 

 
(A készenléti lakótelep semmiképpen nem tekinthető a későbbi város csírájának, amivel tulajdonképpen 
ma sincs szerves kapcsolatban, csak jogi kötelék fűzi hozzá.) 
 
Az első tervprogram szerint az erőműhöz több beruházás kapcsolódását tervezték. Később, 
mivel az ipar munkaerő igényeit nem lehetett kizárólag a környező községekből ellátni, 
elhatározásra került egy 10.000 lakosú város építése. Ennek rendezési tervét a VÁTERV 1956-
ban készítette el. 
A lakóházak építése részletes beépítési terv figyelembevételével történt. A lakótelep részletes 
rendezési tervét a Megyei Tanács VB határozatában hagyták jóvá. Szerencsés helyzetben 
voltak az építtetők, mivel egy teljesen új város építéséről volt szó, melyet mezőgazdasági 
művelés alatt álló területen jelöltek ki, így az épületek kivitelezése szanálásmentesen volt 
megoldható. 
 
A város építése nagy erővel megkezdődik. A tervezetből az alábbiak derülnek ki: 
„Az új gyár dolgozói részére külön kis város épül, mintegy 10.000-14.000 lakos befogadására. A 
város-csak úgy, mint a gyár, Tiszapalkonya, Tiszaszederkény, Sajószöged és Sajóörös térségében épül. 
Az emeletes épületeken kívül családi házakat is építenek. A lakásokat az erőmű látja el gőzzel és 
melegvízzel, a gázt pedig a kombinát szolgáltatja majd. A város és a gyár közt autóbuszok bonyolítják 
le a forgalmat. A legfontosabb intézmények a város főterén kapnak helyet. Sportpályák is készülnek, s a 
városból szép sétány vezet majd a Tisza partjára, az ott felépülő strandhoz, csónakházhoz, 
vendéglőhöz.” 
 
A város első 12 lakásos házát (az első kétemeletes, lapostetős épületet, ami a mai Szederkényi 
úton található) 1956. augusztus 20-án adták át rendeltetésének. Ezzel kezdetét vették a terv 
szerinti lakótelep kialakításának. 
Az "első ütem" épületei már a modern, szocialista város születését jelképezik. 
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Az első házak 

 

  
 

 
Városépítés az 50-es években 
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Az Erőmű készenléti lakótelepe 1960. 

 

 
Lakóépület építése 1960-ban 

 
A lakótömbökben fűszer, hús és tejboltot, valamint vendéglőt is berendeztek. Új mozgalmat 
indítottak, egy-egy emeletet tíz nap alatt építettek fel. Mérnökök és geodéták reggeltől-estig 
bolyongtak az új város "peremén". 
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Kezdetekben a térképen még nem volt feltűntetve, csak Tiszaszederkény óváros látszódott, 
ez azonban nem volt azonos a miskolc-debreceni műút mellett épülő új várossal, amit 
hivatalosan Tiszaszederkény-Újvárosnak hívtak.” 
 
A házhelyek kijelöléséhez és parcellázásához rendezési tervre volt szükség, melyet 1961-ben 
el is készítettek. A terv egyéni lakásépítési lehetőséggel nem számolt, csakis kizárólag 
telepszerű beépítést tett lehetővé, mely többlakásos társasházaknak adott helyet. A Beruházó 
a lakásépítéssel egyidejűleg a közterületek megépítésével is foglalkozott, melynek során 
megépültek az utak és a házakat keretező közparkok, zöldterületek. Az utakat eleinte 
ideiglenes jelleggel makadám burkolattal látták el, majd később aszfalt burkolatot kaptak. 
Az új város lakossága igen gyorsan nőtt, és a lakásépítés üteme is ehhez igazodott. A könnyű 
lakáshoz jutás lehetősége igen sokat csalt ide abban az időben. A formálódó város is 
emberszabásúbb volt, mint a városi lakótelepek általában. 
 
A folyton növekvő iparterületek munkaerő igényeire alapozva a város lélekszámát eleinte 
10.000 főben (1956. VÁTERV), majd 40.000 főben (1962. - Országos településhálózat-
fejlesztési terv) határozták meg.  
A vegyipar gyors fejlődése, és az akkori Szederkény térségében való továbbfejlesztése 
következtében, az 1960-as évek elején felvetődött az a gondolat, hogy módosítani kell a 
várostervet, vagyis egy optimális város építését kell napirendre tűzni, illetve megtervezni. 
Ha város, hát legyen város! – és tervpályázatot írtak ki egy 40.000 lakosú központi 
település megtervezésére, amely a maga viszonylag visszamaradt körzetében a korszerű 
szervező centrum szerepét is be tudja tölteni. A tervpályázatot 1963. tavaszán az Építésügyi 
Minisztérium és Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsa írta ki Tiszaszederkény 
felépítésének tervére. 
A pályázati kiírás fő követelményként megfogalmazta, hogy a város korszerű 
életkörülményeket biztosítson a lakosságnak; a terv tegye lehetővég a gazdaságos építkezést, 
közművesítést és vegye figyelembe a forgalom korszerű követelményeit. A gyorsabb 
építkezés lehetőségét az állami bérlakások építésében látták. 
A város fiatal kora már lehetővé tette, hogy kezdeményezői és megvalósítói hasznosítsák az 
idősebb testvérek: Dunaújváros, Kazincbarcika, Komló építésével szerzett jó és rossz 
tapasztalatokat. 
Füle Lajost az 1963-as pályázatra beérkezett 21 terv hét legjobbjának "összegyúrására" kértek 
fel, melynek végeredménye, hogy beérkező tervekből egyet megjutalmaztak és további 6 
tervet pedig megvásároltak. "E tervek a további tervezés számára eszmei és konkrét 
gondolatokat szolgáltattak". Az első díjat nyert tervet a VÁTI készítette, s ez időtől kezdve, a 
város építésének a mai napig is, az alapján képezi. 
A 40.000 lakosra méretezett város terve hagyományos, tehát közép- és nagytelkes családiház-
övezetet nem tartalmaz. Ez nem volt véletlen, hiszen a családiház-építések szétterjednek, 
mint az olajfolt, és ez az elv ellenáll a tervszerű és gazdaságos városépítésnek. Mivel a város 
egy jelentős vonzáskörzet központi elemének tekinthető, a közép- és nagytelkes családi ház 
övezetek természetes helye a környező községekben lehet. 
 
Az általános rendezési terv a várost funkcionális egységekre bontotta: 

– négy 10.000 – 10.000 lakosú, ún. szomszédsági egységekre, melyek a távlati fejlődésnek 
megfelelően biztosíthatják az önálló szerkezeti egységet; 

– a városközpontra, mely É-D-i elhelyezkedésű, fejlődését tekintve elkülöníthető a 
szomszédsági egységektől; 

– helyi és kiszolgáló iparterületre, mely önálló egységet képez. 
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A városszerkezet kialakításának elvei: 

≈ A léptékváltás (10 000-esről 40 000-es nagyságrendre való áttérés) olyan szerkezetet igényel, 
amelynek a korábban tervezett település, főként annak már kiépített út- és közműhálózata, 
szerves része lehet. 

≈ Az új város racionálisan bővíthető, nyitott szerkezetet kíván, így fel kellett készülni 
többrendbeli és nagyságrendi arányváltásra. 

≈ A bázismunkahelyek a főközlekedési úttól és a vasútállomástól délre, önálló szerkezeti 
egységként kezelendők a lakóterületektől az OÉSZ-ben előírt 1 km védőtávolságon túl. A 
munka- és lakóhelyeket sávokban telepített erdősávok szigeteljék. 

≈ A lakóváros gazdaságos, folyamatos építésének lehetősége olyan tömör szerkezetet igények, 
amelynek minden eleme legalább egy irányban szakaszosan fejleszthető. 

≈ Szerkezet, funkciók és városépítészeti kompozíció egységére kell törekedni. 
≈ A város rangjának, karakterének kifejezése érdekében toronyházak, középmagas házak 

mértéktartó alkalmazása számításba vehető. Csak különböző magasságú elemekkel lehet látképi 
feszültséget teremteni, dinamikus hatású városképet létrehozni. 

A lakóváros területi szervezésének alapja a szomszédsági egységek (lakókörzetek) elve volt. 
Az egység alapintézménye az általános iskola, amelyhez egyéb alapfokú intézmények, 
elsősorban óvoda és bölcsőde kapcsolódnak. Elhelyezésüket és csoportosításukat a 
szomszédsági egységek nagyságrendjével összhangban ahhoz a szigorú funkcionális 
feltételhez kötötték, hogy a gépjárműforgalom által igénybe vett utak keresztezése nélkül 
legyenek elérhetőek. 
A lakóvárosrészben négy, egyenként 10-10.000 lakost befogadó egységet terveztek, 
amelyeket az észak-déli irányú, orsó alakú területsávban elhelyezett városközpont választ el 
egymástól, illetve parksáv tagol, így mindegyik egység önálló életet élhet és önálló karaktert 
kaphat, anélkül, hogy ez az önállósítás a szerkezet gazdaságtalan széthúzását eredményezné. 
 
A közlekedési rendszer kialakításának elvei 

„A XX. század végén nem lesz városkép gépkocsi nélkül és városi útvonal balesetveszély nélkül, a 
gyalogos- és járműforgalom szerkezet elkülönítése tehát a korszerű várostervezés lényeges feladataként 
jelentkezik.” 

≈ Új funkcionális és városképi elemek jelentkeznek: többszintes garázsok, utak, terek 
autószőnyege, valóságos "parkoló pályaudvarok". A nagy tömegben mozgó kocsik városképi, 
az álló kocsik városképi és városszerkezeti problémát jelentenek. 

≈ A tervben nemcsak a városközpont, hanem az egész település gyalogos és sétaúton való 
bejárását lehetővé kell tenni. 

≈ A lakóhely - és munkahely - a település között kerülőmentes, reprezentatív út kialakításának 
lehetőségét kell biztosítani, amely külön szintben keresztezi a főközlekedési utat és a 
vasútállomást. 

≈ A gépjárműforgalom fő ütőerei a munkahelyi forgalom főirányának megfelelően észak-déli, a 
gyalogosforgalom fő gyűjtőútjai kelet-nyugati irányúak legyenek. 

≈ A forgalmat a teljes telítettségre kell méretezni. 
≈ A területigényes nagygarázsokat a lakóterületi egységekből lehetőleg ki kell emelni és a várost 

övező erdő szélén, a lakóegységeket határoló utak ellentétes oldalán kell elhelyezni. Így értékes 
közművesített területet nem foglalnak el már ma is, és megépítésük esetleges elmaradása esetén 
sem keltenek városképi hiányérzetet. 

Az általános rendezési terv a lakóegységek köré, a véderdőbe ágyazva tervezte a 
garázsházak telepítését. Ezek műszaki és gazdasági okokból nem valósultak meg, helyette 
kisgarázs telepek épültek. 
Módosítva lett a városközpont déli területére tervezett autóbusz pályaudvar telepítése is. Az 
eredetileg fenntartott terület sem közlekedési szempontból, sem a terület nagyságát tekintve 
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nem volt megfelelő. Az új terület a 2. szomszédsági egység déli oldalán, forgalmi 
szempontból előnyös helyen lett kijelölve, biztosítva a pályaudvar bővítésének lehetőségét. 
Ma, összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a 15 évvel ezelőtti célkitűzések helyesek voltak. 
 
A városközpont szervezésének és formálásának elvei 

Az újváros tervezett 150 – 200 m széles területsávban szervezett központi intézmény-együttese 
homogén, azaz lakóépületeket nem tartalmaz. A központot keretező lakókörzetek közelsége, a központi 
tércsoport összképében vizuálisan közelről jelentkező középmagas és magasházak helye, helyzete 
homogén központ tervezésére hatalmazta fel a tervezőt. 
A központi intézményegyüttes szervezése és elhelyezése során figyelemmel kellett lenni a szakaszos 
kiépítés lehetőségére és az intézmények, funkciók szerinti csoportosítására. A város jövendő 
„egyéniségét"”kifejező központot kívántak szervezni, ahol a gyalogos az úr, s ahol a belső parkterületek 
át, meg átszövik az intézmények együttesét. A terven az igazgatási központ a városközpont déli 
oldalán helyezkedik el és a kereskedelmi létesítményekkel közös teret alkot. 
A kereskedelmi központ észak felé parkoló tér köré szervezett együttesben folytatódik, alkotó elemei az 
áruház, a posta és a szálloda. A kultúrközpont már a tavakat övező kultúrparkba ágyazódik. 
A városközpont területsávjának súlypontjába kerül a rendelőintézet, amely regionális jelentőségénél 
fogva a főközlekedési úthoz közeli elhelyezkedést igényel.  
A központi intézményeket zöldterületek övezik. 
A városközpontot toronyházak keretezik. A vertikális felmagasítás nem a központ területén történik, de 
a központot hangsúlyozzák. A várossziluett döntő fontosságú. 
A tervezett központot az erős kontrasztot képező tömegek vizuális együtthatása egyedivé, jellegzetessé 
teszi. A városlakók tudatában a tervezett toronyházakkal keretezett, parkokkal, vízfelületekkel átszőtt 
központ éppen olyan városhoz kötő, közösséget formáló erő lehet, mint a régi városok lakóiban a 
történetiség. 
 
A zöldterületek kialakításának elvei 

≈ Minél közelebb kerülni a természethez. 
≈ Helyes megoldás erdőbe ágyazott városban, ahol 5-6 perces séta árán bármelyik lakásból a 

környező erdőparkokba érkezhet az ember. 
≈ A zöldterületi rendszer a városszerkezet szerves része mind funkcionális, mind 

kompozicionális vonatkozásban. 
≈ A várost körülvevő erdőparkok, haszonerdők jelentősége megnő, a körzeti parkok funkciói egy 

részét (10-14) éves gyerekek játszóterei, felnőttek kis sportpályái a környező erdőknek, erdei 
tisztásoknak adják át. 

≈ A város zöldterület-hálózata a már meglevő védőerdőkhöz és a folyók ártéri erdőihez 
kapcsolódva a környező táj nagyobb léptékű zöldterületi rendszerébe illeszkedjék. 

≈ A városközpont zöldbe ágyazott intézménycsoportjaival a zöldterületi kompozíció természetes 
tengelye is, ahol a tervezett térrendszer a parkokkal egyenértékű biológiai és esztétikai hatást 
fejt ki. 

≈ Valamennyi lakókörzet-központ a körzeti park területéhez kapcsolódjék. 
≈ A nagy térigényű zöldterületi intézmények: termális strandfürdő, sporttelepek, a várost 

körülvevő erdősávban nyerhetnek elhelyezést, hogy jelentős méreteikkel ne feszítsék szét az 
intenzíven közművesített és költséges forgalmi utakkal feltárt területet, ugyanakkor azonban 
mind a gyalogos, mind a járműközlekedési úthálózathoz megfelelően kapcsolódjanak. 

≈ A városnak a főközlekedési út felőli feltárulása érdekében ligetes, tájjellegű fásítás kívánatos az 
építészeti kompozíció által megkívánt módon és mértékben. 

≈ Mind a körzeti parkok, mind a lakóház-csoportokhoz tartozó szabad területeknek a szokásosnál 
nagyobb méretű fásítására kell törekedni. Az intenzív és változatos fásítás a beépítés 
geometrikus rendjének, merev formáinak feloldása céljából is szükséges. 
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≈ A közparkokban nagy, töretlen gyepfelületek kialakítását és sok fa kiültetését javasoljuk „fűre 
lépni tilos” táblák nélkül. „Fűre lépni szabad!” 

≈ Minél több 10-15 éves fa kiültetését kell biztosítani. A szükséges faanyag a véderdők 
ritkításával kis szállítási távolságból biztosítható. 

≈ Az újváros környezetében a lakosság egészségvédelme érdekében nagy kiterjedésű erdőket kell 
telepíteni. Hálósan ültethető elegyes erdő gyorsan nő, s később tetszés szerint ritkítható a 
funkcionális igényeknek megfelelően. Főként északról, északkeletről és délnyugatról van erős 
szélnek kitéve a város. 

≈ A várostól északnyugatra, a Sajó töltése mellett tervezett erdősáv nagy, összefüggő 
gyümölcsös lehet. 

≈ Mivel a város a környező ipari üzemek által ki van téve a levegőszennyezés hatásának, füsttűrő 
fafajták alkalmazásával kielégítő szűrőhatású véderdőket kell telepíteni az üzemek és a város 
körül. 
 

Az 1.-2. szomszédsági egység részletes rendezési terve, az általános rendezési tervvel 
együtt készült el. Ugyancsak ekkor készült el a városközpont beépítési terve is. A 
szomszédsági egységek A-B tömbre oszlanak meg. Kialakulásuk elve az, hogy az általános 
iskola, óvoda, bölcsőde – mint alapellátás – köré telepített lakóházak és közintézmények, 
önálló egységként funkcionáljanak, közúti átmenő forgalomtól mentesen. 

 
Bár a város telepítése nem szerencsés (rossz talaj, magas talajvíz, megközelítési nehézségek 
miatt a Tisza és a Sajó közelsége nem használható ki, erősen ki van téve az erőmű 
pernyéjének, a zagytér porának és a vegyipar gázainak), a városépítők minden lehetségest 
elkövetnek, hogy a település a legnagyobb mértékben képes legyen betölteni társadalmi, 
humánus szerepét. 
A talaj- és talajvíz-viszonyok miatt szükséges feltöltés és drága közművesítés a lehető 
legtömörebb beépítést teszi szükségessé. Az ebből eredő túlzott sűrűség helyett viszonylag 
magas épületekkel érik el a levegősség és a térhatás szempontjából megkívánt lazaságot. 
Biztosítják, hogy a környező erdőket 5-6 perces gyalogsétával a város központjából is el 
lehessen érni. A belterületen a parkokat, játszótereket a legnagyobb mértékben fásítják; a 
gyors eredmény érdekében 10-15 éves fákat telepítenek át.  
A várható nagy személygépkocsi-forgalom és a gyalogosok zavartalan közlekedése 
érdekében megoldották a kétfajta forgalom pályáinak elkülönítését. 

 
Közművesítési okokból az építési terület túlnyomó részét 80-100 cm-nyire fel kellett tölteni. 
A feltöltő anyagot korábban a mályi és nyékládházai meddők anyagából - 18 km-ről - 
szállították Tiszaszederkénybe. 
A terv új anyaglelőhely kijelölésére tett javaslatot az építkezés súlypontjában, a tervezett 
központ szomszédságában, a rombolásra ítélt területet pedig mesterséges tórendszer 
formájában illesztette be a város területfelhasználási rendszerébe. A tórendszer biológiai és 
városképi szempontból is nyeresége lett a városnak. Mesterséges úton állítja elő azt a festői 
táji hatást és hangulatot, amit a topográfiai adottságok a folyók partjára település 
tekintetében nem tettek lehetővé. 
 
A tömör, geometrikus városszerkezet, a magas átlag-szintszám új léptéket adott a 
nagytelekes családi házak léptékhez szokott vidéknek. 
Hátrányként jelentkezett, hogy a telepítési területen nem voltak olyan táji adottságok, 
amelyek az új város szerkezetének csuklópontjai lehettek volna, viszont előnyös volt, olyan 
szempontból, hogy az építkezésekhez nem egy meglévő települést kellett átalakítani, hanem 
mezőgazdasági művelés alatt álló területen történhetett az építkezés, így az épületek 
kivitelezése szanálásmentesen volt megoldható. 
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A városépítés II. üteme: (1960-65.) 

A második ötéves terv (1962- ) további fejlődést írt elő az ifjú városnak. 
Ekkor már közel 3500 lakosú a város. Eddig közel 600 lakás készült el, de a tervek szerint, 
további ezer lakást építenek. Bevezetik a távfűtést is, mely a Tiszapalkonyai Hőerőmű 
hulladékenergiáját használja fel a lakások melegítésére. 
Ekkor kezdték meg a város modern vonalú, bordázott falú, felfelé szélesedő, 50 m magas 
víztornyának építését is.  

 
 
A házakban korszerű üzletek nyíltak, de továbbra is nagy gondot fordítottak az üzlethálózat 
fejlesztésére, az ellátás jobbá tételére. Piacot építenek, árusító pavilonokat készítenek, melyre 
meghívják a környező tiszaszederkényi, tiszapalkonyai és sajószögedi 
termelőszövetkezeteket. Felépült tiszaszederkényi új kenyérgyára is, melyben naponta 
csaknem 80 mázsa kenyeret sütöttek. A kenyérgyár a környező falvak ellátásra is elegendő 
kapacitással rendelkezett. Városban újszerűen építkeztek. Először megépítették a 
közműveket, majd az utakat, azután fogtak a lakásépítéshez. 
 

 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

112

 

 
Építkezések a 60-as években 

 
A megyei tanács később úgy határozott, hogy az új városba bevezeti a gázszolgáltatást. 
A város területén 17 ha véderdősáv lett telepítve és 5,8 ha terület lett (belterjesen) parkosítva. 
Város-egészségügyi és szélvédelmi okok miatt 1968-ig további 40 ha terület külterjes fásítását 
tervezték. További fontos feladatként jelentkezett az Erőmű zagytér északi oldalára 36 ha 
védőerdősáv telepítése. 
 
1964-ben elkészült Leninváros Általános Rendezési Terve 
A város általános rendezési tervét a VÁTI készítette el, melyet a Városi Tanács 1964-ben 
hagyott jóvá. A rendezési terv alapján készült el a városközpont és a két szomszédsági 
egység beépítési terve. 
Ebben az időben Tiszaújváros távlati fejlesztési tervében szerepeltek a követezőek: 
„Tíz-tizenkét perc alatt a város bármelyik pontjáról elérhető az orsó alakú belváros, ahol mesterséges 
tavat, presszót, szállodát találhat majd az érdeklődő. Az épületek öt szintnél kezdődnek, s 16-ig 
emelkednek.” 
A hőn áhított vágy, hogy Tiszaszederkény-Újvárost hivatalosan is várossá nyilvánítsák, 1966 
áprilisában valóban bekövetkezik. 
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A városépítés III. üteme (1966-70.) 

A beruházás harmadik üteme a harmadik ötéves terv időszakára esik. A Beruházó a Megyei 
Tanács Végrehajtó Bizottsága, a kivitelező a Borsod Abaúj Zemplén megyei Építőipari 
Vállalat. Az ötéves terv első két évi programját és tervét a Megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottsága Tervosztály, az elkövetkezendő 3 évre pedig a Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága szakigazgatási szervei készítették.  
A III. ütemben is, hasonlóan az I. és II. ütemhez, a városrendezési tervnek megfelelően 
határozták meg a városépítéssel kapcsolatos tennivalókat, természetesen módosítással. 
 
A szakemberek javasolták a városrendezési terv felülvizsgálatát, a következő szempontok 
szerint: 

≈ a jelentősebb középületek a városközpontban nyerjenek elhelyezést, a városközpontot kell 
tervszerűen kitölteni. 

≈ Az üzletsor előtti téren csak a kultúrház toldalékos bővítésére lehet gondolni. 
≈ Biztosítsák új kulturális intézmény, főtér, kultúrpark elhelyezését. 
≈ „A családi ház építést tudomásul kell venni, hogy nem megy, az építési költség is magas.” 

Javasolták a terület tartalékolását, és a jelentkező igény Sajószögeden való biztosítását. 
≈ A mesterséges tó megépítése előtt szükségesnek tartják egy talajvíz-szint mérő kútnak a 

létesítését. 
 
A III. ötéves terv első két évi programjai terv szerint megvalósultak. 
 

 
 

 
Városképek 1967-ből 

1966. december 16-ai ülésén döntöttek a város utcáinak elnevezéseiről. 
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A környékrendezési terv feladatai 

≈ A város közigazgatási határának célszerű vonalvezetése és kiterjedése. 
≈ A családi ház építés mértéke és lehetősége. 
≈ A Tiszai partfürdő pontos helye és megközelítése. A város üdülő területeinek elhelyezése. 
≈ Az új vízmű-telep helye és megközelítése. 
≈ Anyagkitermelő helyek kijelölése, a zagytér földdel való takarásának megoldása érdekében. 
≈ Az új erdősítési program meghatározása. 
≈ A Sajó hullámterének és árterének rendezése, a szúnyog tenyészhelye felszámolása céljából. 
≈ A város ellátó övezet helye, kialakításának lehetősége. 
≈ Gyümölcsösök létesítésének helye és lehetősége a Sajómenti véderdő keretében. 

 
1968. január 1-től a tanács lesz a gazdája a városberuházásnak, és a városfejlesztésnek.  
„Január 1-től nem szólnak bele a felsőbb hatóságok, hogy hogyan alakítsuk ki városunkat. A tanács 
feladata a fejlesztés. A városfejlesztés függvénye az iparfejlesztésnek. A helyzet parancsolja meg, hogy 
mennyi bölcsődét és mennyi óvodát építsünk.” 

 
A város és annak intézményei idővel már nemcsak az itt letelepült dolgozók igényeit elégíti 
ki, hanem a város fejlesztésével párhuzamosan – növekszik a város vonzási körzete is. A 
város kereskedelmi, szolgáltató hálózata és közintézményei a város vonzáskörzetéhez 
tartozó községek igényeit is ellátja. 

 
Városkép 1970. 
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Az 1970-es esztendő kiemelkedő év Tiszaszederkény város történetében. Lenin születésének 
100. évfordulóján, a szovjet-magyar barátság és gazdasági együttműködés jelképeként 
Tiszaszederkény járási jogú város elnevezését 1970. április 22-vel Leninváros névre 
változtatták. 

     
Lenin szobor a város főterén  

 
Várostábla-csere 

 
Lassan megkezdik a kettes szomszédsági egység kialakítását, nyolc-tízszintes lakások 
építésével, melynek földszintjein üzleteket alakítanak ki. 
 

A városépítés IV. üteme: (1970-1975.) 

A 70-es évtized, az ipar nagyarányú fejlesztése mellett a város fejlesztésének is leggyorsabb 
szakasza volt. A IV. ötéves tervben a város lakossága meghaladta a 15.000 főt, a vándorlási 
különbözet az előző tervidőszak közel 3.000-es pozitív egyenlegét túlszárnyalva, 
megközelítette az 5.000 főt. A IV. ötéves terv területi és tanácsi tervjavaslatának kiinduló 
pontja a lakásépítés meggyorsítása. 
Az addigi blokkos építést a házgyári technológia váltotta fel. Ez szükségesség tette az új 
technológiának megfelelő – városszerkezeti kérdéseket nem érintő – módosított beépítési 
terv kiépítését a 2. szomszédsági egységre és a városközpontra. 
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Paneles technológia 

A városépítés szintarány számainak szabályozására megjelent kormányrendelet alapján, 
módosult a 2. szomszédsági egység, „A” tömb beépítési terve. Ez a módosítás azonban 
nemcsak az épületek szintszámait érintette, hanem az ezáltal csökkenő lakásszám, egyúttal a 
tömbbelső szerkezeti átalakítását is maga után vonta. Az eredetileg tervezett 11 szintes 
épületek helyett, ötszintes lakóházak épültek. 
A rendezési terveket érintették az OT. és az ÉRM. által kiadott irányelvek, melyek a 
magépült lakásszámokhoz kötötték a közintézmények építését. A Tiszai Vegyi Kombinát a 
IV. ötéves terv végére, dolgozóinak létszámát 4.226 főről 6.624 főre emelte, ebből a más 
településekről bejáró dolgozók száma 1.585 fő, vagyis 37 % volt. Alapvető feladatként 
jelentkezett: 1.640 db lakás megépítése, valamint a kislakás építésére alkalmas telkek 
mielőbbi kialakítása és az előközművesítés feltételeinek megteremtése. 
 
1973-ban elkészült Leninváros Általános Rendezési Tervének módosító javaslata, mely 
egyértelműen lehatárolta a városközpont területét. 
1975 -ben hagyta jóvá a város 2. számú szomszédsági egység „B” tömbjének beruházási 
programját, és beépítési tervét. 
A 3. szomszédsági egység részletes rendezési terve 1976-ban készült el. A tervezett 
lakásszám 3.000 db. 
A helyi és kiszolgáló iparterület 1976 óta fejlődik tervszerűen. A rendezési terv figyelembe 
vette a már települt egységeket, biztosította a bővítési lehetőségeket. 
K-i irányban több tartalék területet jelöl meg, melyek a távlatban ide települő vállalatok 
részére, a feltáró utat és a közműkapcsolatokat is tartalmazza. 
A városközpont részletes rendezési tervét a Miskolci Tervező Vállalat készítette el, melynek 
alapját az 1975-ben kiírt városközpont területére vonatkozó pályázat I. díjas pályaműve 
képezte. (Az I. díjat a Debreceni Tervező Vállalat kollektívája nyerte). Az ÉSZAKTERV 
feladata volt, hogy az I. díjas pályázat alapján, a koncepció maximális betartásával, részletes 
rendezési tervet készítsen. A meglévő és a tervezett városközpont az 1-es, 2-es, 3-as 
szomszédsági egység között helyezkedik el, lineáris rendszerben. 
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A tervezési terület a részletes rendezési tervnek megfelelően 
≈ közösségi létesítmények, 
≈ városközpont intézményei, 
≈ közlekedési létesítmények, 
≈ zöldfelületi létesítmények, elhelyezésére szolgál. 

A városközpont részletes rendezési terve 1978-ban, a szomszédsági egységekhez hasonlóan 
az általános rendezési terv alapelveit megtartva, de a gazdasági szabályozók, a pénzügyi és 
az építési technológia lehetőségének és rendelkezésre állásának megfelelően módosult. A 
városközpont D-i területe beépült. Középső szakasza – a közintézmények súlyponti helye, a 
tó környéke –állt építés alatt. 
A tervezők és a város vezetőinek egyöntetű véleménye az volt, hogy a városközpontban kell 
és lehet feloldani a panelépítés egyhangúságát. Ennek megfelelően a közintézmények 
hagyományos építési technológiával épültek, melyek gazdagabb építészeti kialakítást tettek 
lehetővé. 
Leninváros – Óváros részletes rendezési terve szintén 1978-ban készült el és került 
elfogadásra. A terv elkészítését az tette szükségessé, hogy az Óváros területén minden 
vonatkozásban biztosítva legyen a megfelelő városi, kertvárosi életkörülmény.  
A cél az volt, hogy a meglévő településszerkezeti, intézményellátási, infrastrukturális 
hiányosságok, távlatban felszámolhatók legyenek. A cél az volt, hogy a terv biztosítsa az 
egyedi telkes családi házas övezet mellett, korszerű csoportos családi házas övezet 
kialakítását is. 

A városépítés V. üteme: (1976-1980.) 

Az V. ötéves tervidőszakban a lakónépesség növekedési üteme csökkent, de így is 23%-kal, 
19.000 főre nőtt. Az V. ötéves tervidőszak komplex lakásépítési területéül a város általános 
rendezési terve alapján a 2. sz. e. „B” tömbje szolgált. A területen 1346 db lakás és 
kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére nyílik lehetőség. 
Valamennyi lakóház a Miskolci Házgyár típusépülete, az építési technológia Vázpanel 
(BVPR) rendszer. Az alkalmazott szekció típusok: TS-1, TS-2, TS-3, TP-1 és KS-3 jelűek. A 
lakóépületek kivitelezése négy ütemben történik. Az első két ütem keretében 780 db lakás 
épül meg az V. ötéves tervidőszakban. A további 566 db lakás kivitelezése a VI. ötéves tervre 
ütemezett.  
Kapcsolódó létesítmények: 

≈ 12 tantermes általános iskola 
≈ 150 férőhelyes óvoda 
≈ 80 férőhelyes bölcsőde 
≈ 1029 m2 kereskedelmi létesítmény 
≈ 433 m2 szolgáltatási létesítmény 
≈ 12 tantermes középfokú oktatási intézmény. 

Az V. ötéves tervidőszakban kezdődött a város középfokú központtá fejlesztése. Előtérbe 
került az elért színvonal megtartása, sőt az egészségügyi, szociális ellátás, az oktatás, a 
közművelődés továbbfejlesztése, a város népességmeghatározó képesség növelése. 
A városi könyvtár ismét új helyet kapott, megalakult a helytörténeti gyűjtemény is. 1976-ban 
megfogalmazott elképzelések összességében nem valósultak meg, s a 3. számú szomszédsági 
egység a 80-as évek második és a 90-es évek első felében másmilyen beépítést nyert. 
Az 1964-ben a Városépítési Tervező Intézet által elkészített általános rendezési terv, majd 
1973-ban az ezt követő módosító javaslat, Leninváros lakóterületét négy szomszédsági 
egységből képezte. 

≈ 1. sz. szomszédsági egység már beépült. 
≈ 2. sz. szomszédsági egység a IV. és V. ötéves terv lakásépítési területe. 
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≈ 3. sz. szomszédsági egység – mely az VI. ötéves tervben épül be. 
≈ 4. sz. szomszédsági egység a távlati lakásépítés igényét biztosítja. 

A város dinamikus fejlődése szükségessé tette, hogy az ÁRT-ben meghatározott 3. sz. 
szomszédsági egységre részletes rendezési terv készüljön. A tervet a Miskolci Tervező 
Vállalat készítette el. 
 

A tervezési terület határai: 
≈ Délen: 1. sz. lakóterületi egység. 
≈ Keleten: a Kazinczy utca nyomvonalának meghosszabbításában tervezett gyűjtőút. 
≈ Északon és nyugaton: a tervezett körút. 

A meglévő úthálózatnak az általános rendezési terv szerinti továbbfejlesztése, jó lehetőséget 
nyújtott a terület feltárására és az új városrész a meglévővel való kapcsolatának 
kialakítására. A kialakult főgyalogút hálózat továbbfejlesztésével tervezték a terület gyalogos 
közlekedését biztosítani. 
 

 
A 2. szomszédsági egység panelépületeinek és intézményeinek építése 

 
1977-re a 35. számú főúton annyira megnövekedett a teher- és személyforgalom, hogy 
szükségessé tette az út négysávúsítását, a balesetveszélyesség pedig a forgalomirányító 
berendezések elhelyezését. A beruházáshoz szükséges terveket az UVATERV soron kívül 
készítette.  
Mintegy két kilométer hosszúságban négysávos útszakaszt alakítanak ki, majd ezt követően 
kerül sor a közlekedést irányító műszaki berendezések (lámpák, stb.) felszerelésére. Ezzel 
párhuzamosan a TVK tovább szélesíti a kombinátba vezető műutat, megépítik a 
kerékpárosok részére kijelölt útszakaszt is. 
1977-ben megépült a 35. sz. főút és a város között lévő erdősávban az Ifjúsági park, mely 
azóta is sportolási lehetőséget nyújt a fiataloknak, valamint pihenőhelyül szolgál a város 
lakóinak. A park túlnyomó részt társadalmi munkában készült, tervét egy tervező kollektíva 
készítette el, az építésében pedig a fiatalok segédkeztek. 
Az Ifi parkban 1000 m hosszú erdei kocogó pálya, két bitumenes labdarúgó pálya, 
helyenként játszóterek állnak rendelkezésre. A parkot mintegy km hosszú bitumenes út 
hálózza be, az egyes létesítményeket pedig salakos gyalogutak kötik össze. Építettek egy 
szabadtéri színpadot is, amely szabadtéri rendezvények színteréül szolgált. 
Az évtized végére befejeződtek a nagyberuházások, és az eddig oly lázas lakásépítés is 
csendesebb mederben folytatódott. A nagy számú építkezni vágyók, családi házaikat a 
városkörnyéki községekben építették fel. A 80-as évek végén indul be a város területén a 
magánerős sorház építés. 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

119

A városépítés VII. üteme: 
A VII. ötéves tervciklus végére új közúti Tisza-híd kivitelezése kezdődött meg. A térség 
közlekedésfejlesztési koncepciója a 35. sz. fkl. út korszerűsítésével, a településeket elkerülő új 
nyomvonal kialakításával számol a Leninváros és Nyékládháza közötti szakaszon. 
A két városrész forgalmi kapcsolatában jelentős lépés volt a Lenin út és a Nógrádi Sándor út 
közötti összekötő út kiépítése. A településcsoport egységeinek egymás közötti 
kapcsolatában, jelentős fejlesztési javaslat a kerékpárút-hálózat további kiépítése. A város 
belső közlekedési szerkezetének kialakításánál tekintettel kellett lenni arra is, hogy a 
megközelítőleg 5-6.000 kerékpár forgalma, kiépített kerékpárutakon, kerékpársávokon 
biztosítható legyen. A kerékpárút-hálózat kiépítése a VII. ötéves tervidőszakban kezdődött 
meg. A VII. ötéves tervidőszakban kiemelt feladatként jelentkezett a városi autóbusz-
pályaudvar és új üzemanyagtöltő állomás létesítése. Hosszabb távú cél az M3-as autópálya 
nyomvonalának – az akkori elképzelések szerint – Oszlár térségében tervezett kiépítése, és 
az ehhez való csatlakozások megoldása. 
 
Leninváros felülvizsgált, módosított, és e módosításokkal elfogadott általános rendezési 
terve. 
A megváltozott körülmények szükségessé tették a múltban meghatározott célok mennyiségi 
és minőségi szempontból történő értékelését. 
Az ÉSZAKTERV 1985-ben kezdte el a módosítási javaslatok kidolgozását. 
„A módosítási javaslat kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy olyan, a jelen és jövő gazdasági 
helyzetéhez igazodó konszolidált fejlesztési és rendezési kerettervet hozzunk létre, amely reálisan 
tartalmazza a tervszerű városrendezést, meghatározza az alapvető településszerkezeti, 
területfelhasználási, műszaki, infrastruktúrális és más ellátó rendszerek fejlesztési irányvonalait, azok 
építészeti kialakítását.” 
 
A fejlesztési terv szerint a város középfokú központ. Alsó fokú településcsoportját 
Tiszapalkonya, Oszlár, Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs települések alkotják. 
Az intenzív népességi mozgás időszaka véget ért, az ipar szívóhatása jelentősen 
mérséklődött. Hosszú- és nagy távlatban enyhe népességnövekedéssel számoltak, de a 
településcsoport községeinél stagnálás, csökkenés volt várható. 
A város fő szerkezeti váza kiállta az idő próbáját, nyitottságuk alkalmas a korszerű, de 
kisebb nagyságrendben történő továbbfejlesztésre. 
Szükséges azonban a magas intenzitású lakóterületek alkotta városkép formálása, melyet 
átmeneti közepes intenzitással, és hagyományos családi házas – alacsony intenzitással – 
beépített, levezető, tájba simuló városképet nyújtó területek mellérendelésével lehet 
megoldani. 
A módosító tervjavaslatban a 3. és a 4. lakóterületi szomszédsági egységek eredeti, 
tervkoncepció szerinti elhelyezését javasolják megvalósítani, de szigorúan a lakóterületek 
alacsonyabb szintű és intenzitású beépítésével. 
Belterületbe csatolást irányoznak elő az alábbi helyeken: 

≈ 5 éven belül a 35. sz. fkl. déli oldalán lévő ipari üzemek teljes területét, 
≈ 15 éven belül a város északi területén lévő 3. szomszédsági egység 1-12. tömbjeinek teljes 

területét, 
≈ 30 éven belük, a rendezési tervben a város északi, nyugati és déli határvonalain belterületbe 

vonásra kijelölt területeket. 
Ezen időszak legjelentősebb lakóterület-fejlesztési programja a 3., valamint a 4. szomszédsági 
egység területén valósulhat meg. Itt egyharmad arányban korszerű csoportos, közepes 
intenzitású lakóterületek, kétharmad arányban pedig hagyományos családi házas 
lakóterületek kialakítását javasolják. Szintén lakóterületi fejlesztési program a 2. 
szomszédsági egység beépítésének befejezése. 
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A szederkényi városrészben 140 új lakótelek tárható fel falusias beépítési lehetőséggel. 
 
A tervben kijelölt lakóterületek felhasználását az alábbi ütemezés szerint javasolták: 

≈ 5 éven belül a 3. szomszédsági egység 1-4. üteme és Szederkény városrészben, a Dohány út 
dél-keleti oldalán kijelölt lakóterületek, 

≈ 15 éven belül a 3. szomszédsági egység 5-12. tömbjeinek területe, 
≈ 30 éven belül a 4. szomszédsági egység területe, 
≈ folyamatosan átépül, kiegészül az 1. és 2. szomszédsági egység területe. 

 
A módosító tervjavaslatban hagyományos, városias, üzletsoros utcaképek kialakítását 
javasolja. 

Intézmények fejlesztése 
≈ 5 éven belül felhasználásra javasoljuk a Lenin út nyugati oldalán kijelölt kereskedelmi, 

szolgáltatási intézményterületet, a városi rendelőintézet északi oldalán már kialakított 
egészségügyi intézményterületet, 

≈  15 éven belül javasolunk iskolai bővítéseket, szabadtéri vegyes használatú kulturális 
létesítmények kialakítását a város keleti részén, 

≈ 30 éven belül városi könyvtár és ifjúsági ház létesítését, városi kórház építését. 

Közlekedési rendszer fejlesztése 
≈ A meglévő adottságokra építve, javasolják a szerkezeti kapcsolatok további tisztázását és a 

jelenlegi forgalmi rendszer hierarchikus felépítésének erősítését. 
≈ A település peremén az utcahálózat nyitott, északi irányban új, jelentős külső kapcsolatot 

javasolunk kialakítani Sajóörös irányában. A 4. szomszédsági egységben, az ágazati tervlapon 
feltüntetett úthálózat megvalósítását javasolják. 

≈ Igen fontos közlekedési elem a városi kerékpáros gyűjtőút-hálózati rendszer kialakítása, mely 
kapcsolódik a településcsoport községeit összekötő rendszerhez. 

≈ Garázstömbök kialakítására három területet jelöl ki ilyen célra. 

Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
≈ A meglévő zöldfelületi rendszerek fokozatos építés mellett, lényeges fejlesztés az Olefin 

Sporttelep melletti többfunkciós szabadidő központ.  
≈ A zöld közterületek, intézményi zöldfelületek fásítását, az utcafásítások folytatását, valamint a 

túlkoros növényzet tervszerű cseréjét javasolják. 
≈ A város körüli védő zöldsáv-rendszer továbbfejlesztését fokozatosan el kell végezni. 
≈ Az iparterületeken szintén javasolják a maximális fásítást. 
≈ A kialakult mezőgazdasági területek és a nagyszámú energia-távvezeték miatt, a 

kertbérlemények területe távlatban már nem nőhet. 
 
Megállapítás, hogy a gondosan előkészített általános rendezési terv alkalmas arra, hogy a 
város fejlődésének műszaki keretterve legyen. A lakásépítésnél előtérbe kerül a magánerős 
építésre alkalmas területek kialakítása, az alacsonyabb intenzitású beépítéssel pedig 
kedvezőbb, városiasabb településkép alakul ki. Intézményfejlesztés biztosította az optimális 
alap- és középfokú ellátási színvonalat, mely a terv távlatában is kielégíti az igényeket. 
A közlekedésfejlesztés javasolt módon javítja a város helyi és helyközi közlekedési 
kapcsolatait, a tervezett autóbusz-pályaudvar lehetőséget nyújt a városközpont forgalmának 
tehermentesítésére, korszerű közlekedési hálózat és forgalmi rend kialakítására. A 
közműjavaslat a lakossági erőforrásokat is be kell vonni a közművezetékek kiépítése során. 
A város keleti részén kialakításra tervezett zöldfelületi szabadidő központ biztosítja a 
pihenés, a sport, a játék lehetőségét és megfelelő teret ad a szabadidő hasznos eltöltésére. A 
terület-felhasználási terv biztosítja az egyes településfunkciók területigényét.  
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A rendszerváltást Leninvárosban a szimbólumokat tekintve is végre kellett hajtani. Bukás 
előtt álló szocializmus minden látványos jelképét el kellett távolítani, illetve meg kellett 
változtatni. 

 
 
A város főterén álló Lenin-szobor mielőbbi eltávolítását, illetve a városnév sürgős 
megváltoztatását követelték. A névválasztással kapcsolatban sokan támogatták a 
népszavazás kiírását, azonban nem került sor erre, bár bizonyos „közvélemény kutatások” 
történtek ezügyben.  „Az itt élő emberek hivatottak - mert ők a legérintettebbek – dönteni 
településünk elnevezéséről.” 
 
Sor került a 3. szomszédsági egységben építési telkek kialakítására. Tanácsi beruházásban a 
3. szakaszban 24 sorházas és 12 családi házas telek, míg a 11-12. szakaszban 12 családi házas 
építési teleki kialakítása történt meg. A teljes közművel ellátott telkeken kiépítésre került az 
energia és gázellátás, a nagyközségi tv és telefonhálózat, valamint az út a víz-, szennyvíz és 
csapadékhálózat. A komplex kerékpárút-hálózati program keretében elkészült- a 35-ös 
főközlekedési út mellett-a tiszaszederkényi bekötőút és az új erőmű között építendő 
kerékpárút kiviteli terve. Tanulmányterv készült a Tisza és környékének magastetős 
beépítési javaslatára. Folyamatos kisajátítással biztosították az építési telekalakításhoz 
szükséges területet, mind a 3. szomszédsági egységben, mind a Tiszaszederkény 
városrészben. 
 
A korábbi-1987-ben jóváhagyott rendezési terv kiegészítését és módosítását a tervezett 
fejlődésnek a vártnál dinamikusabb megvalósulása (3.sz. szomszédsági egység) a kertes 
családi házas lakóterületek iránti kereslet erőteljesebb igénye, vállalkozási kedv térnyerése, 
és egy egészséges reurbanizációs törekvés kibontakozása tette szükségessé.  A terveket a 
Borsodterv és tervezőtársa, a Morotva Kft. készíti, oly módon, hogy a városfejlesztés további 
lehetőségeit elsősorban az északi területrészeken, a Sajó ártéri védőgátjáig tárják fel. 
 
Külterületi koncepció 

≈ Továbbra is cél a 35. sz. fő közlekedési út korszerűsítése, amely új Tisza-híddal képes lesz a 
szükséges forgalmi feladatok ellátására. 

≈ A város északi kapcsolatai Sajóörössel és Kesznyétennel, jelentős változásokat tartogatnak. 
≈ Külterületet érintő fejlesztési ügy a temető kérdése. 
≈ A Tisza-híd környezetében sport-és idegenforgalmi tartalmú terület felhasználást javasolnak a 

szakemberek, Tisza közlekedési adottságainak feltárását. 
≈ Távlati tervként változatlanul érvényben van a vasútvonal tiszai átvezetése és a Tiszán túli 

vasúthálózathoz kapcsolása. A légi közlekedés számára helikopterállomás létesítését is 
javasolják, a 35-ös út, erőmű felé vezető szakaszának bal oldalán. 

 
Belterületi koncepció 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

122

≈ Tiszaszederkény területrész maradjon meg eredeti falusias jellegében, mert az ilyen 
lakóterületek iránt erősödött a kereslet.  

≈ Az új városrész lakótelepi karakterű várostestéhez északi irányban megindított telkes 
lakóterületek továbbfejlesztése, először közepes sűrűségű, kisvárosi karakterű részek 
csatlakozásával, majd észak felé haladva, egyre lazább szerkezetű, kertvárosi 
területfejlesztéssel. 

≈ A meglévő lakótelepi városrésznél rehabilitációs fejlesztést tűztek ki célul, részben megvalósult 
központi mag, az úgynevezett városközpont és az ehhez szervesen kapcsolódó „zöld ék” 
fejlesztése. 

 
Zöldterületek fejlesztése, környezetvédelem 
A város zöldfelületi rendszere, a meglévő és a fejlesztésre javasolt védőgyűrűk, valamint 
belső, alapfokú zöldfelületi elemek együttéléséből alakult ki. A korábbi tervekhez képest, új 
javaslatként szerepel a már említett zöld éket záró véderdő, az éken belül kialakítandó, a 
díszparktól fokozatosan egyre természetesebb, ligetes, sávos parkká, parkerdővé alakuló 
területkialakítás. 
A Tisza-híd térségében- jobb part és a sziget- a tervezett sport- és idegenforgalmi fejlesztés 
mellett, természetes jellegű, zöldterületi tájrendezést sürgetnek. 
A kegyeli parkká minősített és lezárt szederkényi temető egy részét újra megnyithatónak 
vélik a szakemberek, és annak peremrészeit kegyeleti parkként, vagy urnás temetőként 
javasolják használni. 
A tervjavaslat az 1987-ben készült, átfogó és rendhagyó környezetvédelmi szakterv 
következetes megvalósítását szorgalmazza. 
A város népességét a rendezési terv 2020-ra 27-28 ezer főre becsüli, és ennek megfelelően 
számol a területbővítés és a laksűrűség lehetőségeivel úgy, hogy a belső tartalékok rugalmas 
településfejlesztést tegyenek lehetővé. 
 
Városközpont és környezete 

A déli oldalon, az áruházak előtt új jöhessen létre, melynek teraszai a zöldterület felé, a tóra 
néznének. A térség északi sarokpontjain a rendelőintézet és környezetének rendezése, 
építése, és egy új művelődési jellegű létesítmény megvalósítása teljesíthetné ki a díszparkos 
városközpont képét. A csatlakozó zónában kapnak helyet a katolikus és refomátus 
templomok, parókiák. 
Földrajzi értelemben vett városközponttá, a jelenleg így nevezett térség azonban csak a 
szomszédsági egységek teljes kiépülésével válhat. Az 1. sz. (Szederkényi út-Bethlen g. út 
határolta) egységben az üzletes épületrészek fejlesztését javasolják. A 2.sz. szomszédsági 
egységben (Szent István út – József A. út – Örösi út – Mátyás király út négyszöge) keleti 
oldala, a korábban említett zártabb beépítéssel. A Szent István út elején lévő sávház 
(„lábasház”) mentén az üzletek bővítése mellett, a városkép humanizálására is lehetőség 
nyílik, állítják a tervezők. A peremrészeken lévő szabad területek, beépítésével, rehabilitáció 
lenne az utca-tér hatás, és sok lakó-és intézményépület jöhetne létre. A 3. sz. szomszédsági 
egység északi irányú folytatása, a program szerint nagytelkes kertvárossá fejleszthető. A 4. 
sz. szomszédsági egység még valóban csak a jövő zenéje. Ezt a területet közepes intenzitású 
lakóövezetként javasolják kialakítani. 
A két kertvárosi területrész közé tervezett zöld ék közösségi tartalma, biológiai funkciója 
mellett, városképi szempontból is jelentős eleme a rendezési tervnek, mivel kívülről és 
belülről nézve egyaránt karakteres látványt nyújthat. Fontos szerepe van a környezeti 
hatások mérséklésére, a város levegőjének kondicionálására. Óvárosban, annak falusi jellegét 
megtartva. A településrész délkeleti irányú fejlődése pedig igényelni fogja egy új ellátási 
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központ kialakítását. A Tisza I. Erőmű melletti a lakótelep melletti motel, vízi-sportbázis 
jöhessen létre, vízi sportpályát lehessen kialakítani. 
 
A Rendezési Terv egyik központi témája a közlekedésfejlesztési javaslat. Itt a „keretek alatt, 
Tiszaújvárostól délre, néhány kilométerre vezet majd az M3-as autópálya új szakasza. A 
kerékpárutak jelenlegi hálózatának bővítése napi kérdés. A korábbi tervben is szereplő új 
benzinkút helyét-a 35-ös út jobb oldalán-, változatlanul megfelelőnek tartják a tervezők és 
továbbra is mielőbbi megvalósítását javasolják. A vízi közlekedés, a tiszai hajózás 
fejlesztésével ugyancsak kedvező lehetőséget jelent, ezért hajóállomás építését tartják 
szükségesnek a szakemberek, s ennek helyét az erőmű lakótelep melletti partszakaszon 
jelölték ki. Nem légből kapott ötlet a légi közlekedés feltételeinek megteremetése sem. S régi 
zagytérre „megálmodott” szerény kiviteli létesítmény, a Légügyi Főigazgatóság 
szakvéleménye szerint nem megoldhatatlan. Tiszaújváros közműellátottsága különösen az új 
városrészé igen magas fokú. A 35-ös főútról lecsatlakozó észak-déli főút, a Szent István út 
kezdő szakaszánál, városkapu-szimbólum helyét jelölték. Jelezvén ezzel a város egyik 
főbejárati pontját. 
 
A sokat emlegetett zöld ék, 15-20 év múlva vélhetően Tiszaújváros egyik büszkesége lesz. A 
városközponti tótól a Sajó-gátig húzódó, egyre szélesedő övezet a pihenés, szórakozás, 
kikapcsolódás helyszínévé válhat, amellett, hogy nagy kiterjedésű zöldfelületeivel a levegő 
tisztaságán is javítani fog. 
 
Tiszaújváros Általános Rendezési Tervének programterve 
Az 1987-ben elfogadott általános rendezési terv és annak 1991-es módosítási programterve 
törekszik először arra, hogy visszanyúlva a meglévő városszerkezetbe, utólagos 
beavatkozással hozzon létre egy városközpontot, várostengelyt. 
 
A városfejlesztés kiemelt területeiként jelölhetők meg: 

≈ a városközpont kialakítása, 
≈ a városközponti tó sorsának rendezése, 
≈ a meglévő adottságok (hévíz, sziget) kihasználása. 

Az önkormányzatnak számolnia kell a tiszai hajózás fejlesztésével. Meg kell teremteni ehhez 
a kikötési feltételeket. 
 
Megjelentek a magánerős lakásépítést elősegítő helyi törekvések, a pénzügyi támogatások 
különböző formái, kedvezmények, folyamatossá válik a telekkínálat. Bérlakás építését az 
önkormányzat rövid távon nem tervez, ezekre a célokra a meglévő önkormányzati tulajdonú 
bérlakások fordíthatók, ugyanakkor támogatja a magán bérlakást építő vállalkozókat. 1993-
ban a görög katolikusok közössége is építhet templomot. A görög katolikus templom 
helyének kijelöléséről 1993. március 18-ai döntött a testület. Elkészül Tiszaújváros első 
temploma, amelyet 1993. szeptember 19-én szentel fel dr. Seregély István egri érsek, a 
Magyar Katolikusok Püspöki Kar elnöke. Megkezdődnek a Városháza előtti tér 
kivitelezésének befejezése, a Tisza-sziget üdülőterületté nyilvánításának előmunkálatai.  
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A fentieken túlmenően 1993. évben az alábbi fontosabb beruházások, fejlesztések valósulnak 
meg: 

≈ Liszt F. út 1-3-5. sz. alatti épületekre magastető építése,  
≈ Lévay út átépítése,  
≈ Tiszaszederkényben a kábeltévé hálózat kiépítése,  
≈ a rendelőintézet részére egészségügyi gépek beszerzése,  
≈ a fizikoterápia bővítése,  
≈ Eötvös József Gimnázium területén tornaterem megvalósítása, játszóterek és környeztük 

rehabilitációja, stb. 
Elkészült a 4. szomszédsági egység Részletes Rendezési Terve, amelynek megtárgyalására 
1994. évben került sor. A Tisza-sziget részének hasznosítása egy ideje már foglalkoztatta a 
városatyákat. Egyetértve, hogy Tisza-sziget déli része parcellázásra kerüljön, s a 
tiszaújvárosiak pihenését szolgálja. A minimális közművesítés, a telekalakításon túl a 
villamos energia –hálózat kiépítését, valamint a földutak kivitelezését tartalmazza. 66 
üdülőtelekre érkezett előzetes igénylő lap. A jelentkezők 75%-a szabadon álló, illetve 
ikerbeépítésű ingatlanra jelezett igényt. Ennek megfelelően került elkészítésre a végleges 
ingatlan megosztási terv, sorszámozott 84 db telekkel. 
A várospolitikai koncepció, a városfejlesztés területén kiemelt feladataként határozta meg a 
városközpont kialakítását, a városközponti tó sorsának rendezését, a meglévő adottságok 
(pl. hévíz, sziget) kihasználását, az egészségügy, oktatás és kultúra működési feltételeinek 
javítását és színvonalas városüzemeltetést. 
 
Az általános rendezési tervekben, illetve a 4. sz. RRT-ben rögzített városfejlesztési program 
megvalósításához, nem áll önkormányzati tulajdonú földterület rendelkezésre, így 1994-ben 
az Önkormányzat területvásárlási tervet készíttet. Azt célozták meg ezzel, hogy a város a 
várható bővüléséhez (lakóövezet, ipari park), minél több saját tulajdonú földterülettel 
rendelkezzen. A képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a mellékelt 
térképvázlaton jelöl területeket, az alábbi ütemezésben vásárolja meg, illetve egyezség 
hiányában sajátítsa ki. Ezt követően földterületek vásárlása megkezdődött, de közben új 
testület került a város élére. 
 
1995-ben a Képviselő-testület a bemutatott munkaközi tervek alapján, a teljes tórendszer 
(északi és déli tó) együttes meghagyása mellett dönt, és elindítja a városközponti tó és 
környezetének rehabilitációját az alábbi elvek érvényesítésével: 
„A tervező a kiviteli tervek elkészítése során érvényesítse az ÁRT-ban megfogalmazott irányelveket, 
mely szerint a Szt. István út keleti oldalán üzletek elhelyezése volna célszerű, készüljön intézkedési 
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terv a tér ideiglenes befejezési munkálataira, térátkötés, balaszter, rézsű kialakítására, a tó ideiglenes 
rendbetételére. A munka ütemezése során valósuljon meg a tó rendbetétele: iszaptalanítás, 
munkaterület rendezése a tó körül, meredek part megtörése a meglévő környezet védelmének 
biztosításával, sétáló szint lentebb vitele két lépcsőben, kertészeti rendezés, a víz mozgatása a 
legegyszerűbb megoldással.” 
 
1995.-ben a Képviselő-testület megszavazza, hogy a városközponti tó és környezetének 
rendezésével egyidejűleg készüljön el egy történelmi emlékkert terve is. 23 db építési telek 
találhat gazdára a 3. számú szomszédsági egységben és megkezdődhetnek a József Attila 
úttól a Sajó-gátig terjedő 4. számú szomszédsági egység közművesítésének előmunkálatai is. 
A testület 1995 decemberében döntött arról, hogy történelmi emlékmű létesül 
Tiszaújvárosban, a városközponti tó környezetében. Farkas Ádám szobrászművész „Életfa” 
című alkotásának megvalósítási határideje 1996. augusztus 19-e. Az emlékmű elhelyezése 
közvetlenül a térhez kapcsolódó kialakítással valósuljon meg. 
 

1.4.2 Épített környezet 

Nagyvárosias beépítés 
A nagyvárosias karakterű beépítési kategóriába az F+9 emeletes és az F+3, F+4 szintes 
épületek tartoznak. Tiszaújváros 1. sz. és 2. sz. szomszédsági egységei tartalmazzák ezt a 
fajta beépítést. Az 1. szomszédsági egység épületei blokkos technológiával épültek, általában 
3-4 szintes épületek. A 70-es években kezdődött a 2. szomszédsági egység beépítése, mikor 
az addigi blokkos építési módot felváltotta a házgyári technológia. 
 
10 emeletes épületek elsősorban a 2. szomszédsági egységben találhatók, de ilyen beépítés a 
jellemző az 1. sz. e.-ben a Bartók Béla úti társasházaknál is. A 10 emeletes épületek tervszerű 
megvalósítása egyrészt a tömeges lakásépítés felgyorsítása, másrészt hangsúlykeltés céljából 
történt. Eleinte az egész 2. sz. e.-ben 11 szintesre tervezték az épületeket, de az időközben 
megváltozott szabványok és építési követelmények nem tették lehetővé a megépítésüket, így 
csak a központban, azt keretezve épültek 10 emeletes épületek. Ezek az épületek általában 60 
lakásosak, ez alól kivételt képez a Szent István út elején lévő hosszú 10 emeletes bérház, mely 
156 db lakást tartalmaz. 
 

 

 

 
Szent István úti épületek 
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Pajtás közi épületek  Bartók Béla úti épületek 

A várostervezésnél fő szempont volt a központi lakóépületek vertikális felmagasítása, hangsúlykeltés 
végett. 

 

 
10 emeletes épületek elhelyezkedése 

 

Az F+4 szintes épületek vegyesen helyezkednek el az 1.-2. szomszédsági egységekben, míg 
az F+2, F+3 szintes épületek csak az 1. szomszédsági egységekre jellemzőek. A változást a 
beépítés időrendbeli fejlődése okozza. A város legrégebbi társasházai F+2 szinttel épültek, 
lapostetős kialakítással, majd azt követően az igényekhez mérten magasodott a beépítés F+3 
szintre, majd F+4 szintre. 
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Az első F+2 szintes épületek a Szederkényi úton 

 

 

 
Lórántffy Zsuzsanna utcai és a Tisza utcai társasház 

 

 

 
A Tisza utcai lakóházak 
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Tisza utcai lakóház  Rózsa út eleje 

 

 

 
Bartók Béla utcai épültek 

 

 

 
Építők útja 

 
A paneles technológia megjelenésével típusépületek születtek. Az alkalmazott 
szekciótípusok a TS-1, TS-2, TS-3, TP-1 és KS-3 jelűek.  
A lakásszámok a típusoknak megfelelően az alábbiak szerint alakultak: 

 
Lakásszámok alakulása az F+4 szintes panelos épületeknél 
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Hajdú téren lévő panelépületek 

 

 

 
József Attila út épületei  Árpád úti saroktömb 

 

 

 
Árpád út  Deák Fernc tér 
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3-4 szintes épületek elhelyezkedése 

A zölddel jelöltek panelos, míg a kékkel jelöltek blokkos technológiával készültek. 
Az 1. sz.e. és a 2. sz. e. között jól látszik a technológia beli különbség. 

 

Kisvárosias beépítés 
Tiszaújvárosban a kisvárosias karakterű beépítésekként az F+1, F+2 szintes társasházi 
beépítést említhetjük. Ezek az épületek már magastetős kialakításúak, változatos városképet 
eredményeznek. Ilyen jellegű beépítés elsősorban a 3.-4. szomszédsági egységben jellemző. A 
3. szomszédsági egységben a kisvárosias karakterű épületeknél a sorházas, zártsorú beépítés 
a jellemző, míg a 4. szomszédsági egységben a társasházak inkább külön-külön, 
szabadonálló módon jelennek meg. Ez a beépítési mód egyfajta átmenetet képez a 
nagyvárosias lakóterületek 5-10 szintes épületei és a kertvárosias karakterű családi házas 
övezet között. 
 
3. szomszédsági egység sorházai: 
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4. szomszédsági egység társasházai: 

 

 

 
Lévay J – Szent I. utcai sarokház  Erzsébet téri társasház 

 

 

 
   

 

 

 
Örösi úti társasházak 

 

Kertvárosias beépítés 
Tiszaújvárosnak napjainkra eléggé kiterjedt kertvárosias jellegű lakóterülete lett, azóta is 
folyton bővül és növekszik, területe csaknem megegyezik az 1. és 2. szomszédsági 
egységével. A területen belül egymással vetekednek a szebbnél szebb családi házak, 700-900 
m2 méretű telkeken, szabadonálló és oldalhatáron álló beépítési móddal. 
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Kertváros 

 

 

 
Zita út  Erzsébet tér 

 

 

 
Szent István út  Krisztina út 
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Zita út  Zita út 

 

 A hagyományos családi házaktól, az 
amerikai típusú házakon keresztül egészen 
a modern épületekig minden félét 
megtalálhatunk itt. 
 
Az épületeket körülvevő kertek díszkertek, 
pihenő kertek, az állattartás nem 
megengedett, a haszonkert nem jellemző. 
 
Az épületek között széles közterületek 
húzódnak, rendezett kertvárosias karaktert 
adva. 
A legújabb utcanevek női keresztneveket 
kaptak. 

Örösi út   
 

Falusias karakterű beépítési mód 
Ezzel a típusú beépítéssel Tiszaújváros óvárosában Tiszaszederkény településrészen 
találkozhatunk. Itt a legrégebbi épületek oldalhatáron állnak hosszúházas elrendezésűek 
tornácos és tornác nélküli változatban készültek. Gyakori a fából készült faragott és a falazott 
tornác, mely az épület elején és az oldalán fut végig. 
A hagyományos hosszúházas épülettípusok tükrözik a vidék régi építkezési módját, mely a 
dél borsodi falvakra volt jellemző. A tetőformák teljes vagy csonka kontyolással készültek. 
Számos régi épület nyert új külsőt eredeti formájukban megmaradva, de sokuk leromlott 
állapotukban, romosan áll. Tiszaszederkény régi településmagja, településszerkezete helyi 
védettséget élvez. 
Néhány jellegzetes régi, hagyományos épület: 
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Petőfi Sándor utca  Táncsics Mihály utca 

 

 

 
Táncsics Mihály utca 

 

 

 
Táncsics Mihály utca  Bajcsy Zsilinszky utca 

 

 

 
Bajcsy Zsilinszky utca 
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Ady Endre utca  Kossuth Lajos utca 

 
Lakóterületek – újváros 
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Lakóterületek – óváros 

Intézmények épületei 
A város fejlődését tekintve sokáig nem volt egységes településközpontja, a lakóegységekhez 
rendelték az alapfokú ellátáshoz szükséges intézményeket. 
Mivel szomszédsági egységekben gondolkodtak a várostervezők az egységek 
alapintézménye valamilyen alapfokú intézmény (bölcsőde, óvoda, általános iskola) volt. 
Elhelyezésüket és csoportosításukat a szomszédsági egységek nagyságrendjével 
összhangban ahhoz a szigorú funkcionális feltételhez kötötték, hogy a gépjárműforgalom 
által igénybe vett utak keresztezése nélkül legyenek elérhetőek. A telepítési elveknek 
köszönhetően a város alapfokú intézményei, amik elsősorban az oktatási intézmények, 
elszórtan találhatóak meg a városban. Kialakításukat tekintve szabadonálló beépítésűek, 
általában földszintes, lapostetős épületek. Sok lapos tetős épület azóta magastetőt kapott. 
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Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
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A városközpontban kaptak helyet az egészségügyi, igazgatási intézmények. 

 

 

 
Városháza  Posta 

 

 

 
Orvosi rendelőintézet 
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1.4.3 Lakáshelyzet 

A város korszerű lakásállománnyal rendelkezik. A lakások 98-99 százaléka 
magántulajdonban van. A város lakásállományának 97 százaléka összkomfortos, 83 
százaléka távfűtésű korszerű lakás. A város lakáshelyzetében van néhány speciális vonás. 
Nagyon magas a lakótelepi lakások aránya, így viszonylag kedvező a lakáshelyzete. A 
lakótelepi lakások aránya Tiszaújvárosban 56 százalék, ami nagyon magas. Az a fejlesztési 
irány, amit a város mintegy 15 éve elkezdett – a kertvárosi fejlesztés -, nagyon fontos eleme a 
lakáspolitikának. Az átlagos lakásnagyság 60 négyzetméter, ami jól tükrözi az ún. 
"lakótelepi lakások dominanciáját. 
 
A lakásállomány elhelyezkedése és elkülönülő jellege miatt, a városban négy városrészt 
különböztetnek meg a kutatók: 

≈ a hagyományos városrész (Tiszaszederkény), amelynek a lakásösszetétele vegyes, 
mind a kisebb, mind a nagyobb lakások megtalálhatók, 

≈ a Kertváros, ahol tipikusan modern, nagy alapterületű, nagy szobaszámú lakások 
találhatók, 

≈ a belváros, ahol a lakótelepi lakásokra jellemző másfél és kétszobás lakások teszik ki a 
lakásállomány 75 százalékát, majd végül 

≈ az Erőmű lakótelep, melynek 90 lakását vegyesen lakótelepi épületek és kertes házak 
alkotják. 

 
A lakásállomány értéke és nagysága alapján jól láthatók az éles különbségek az egyes 
városrészek között. A kertvárosi lakások átlagosan négyszer érnek többet, míg a nagy 
tömeget jelentő belvárosi lakások átlagos értéke. Az Erőmű lakótelepen a lakások valamivel 
az átlag fölötti értékűek, míg a hagyományosabb beépítésű Szederkényben a lakások 
átlagosan kétszer érnek többet, mint egy tipikus lakótelepi lakás. 
Fontos lakáspolitikai kérdés, hogy van-e kritikus állapotú lakásállomány a városban. A 
felmérés adatai szerint Szederkényben és a Belvárosban található nagyon rossznak minősített 
lakásállomány, amely azonban nem jelent többet néhány száz lakásnál. A magyar 
lakáspolitika egyik alapkérdése, hogy a meglévő lakásállomány miképpen fog átalakulni, 
mennyire jellemző a lakásállomány leromlása, vajon az új lakásépítések növekedése nem 
gyorsítja-e fel a lakásállomány leromlását, a szegregációs folyamatokat, stb. 
 
A lakások jelentős számában volt felújítás 1995 után, ami azt jelzi, hogy a tiszaújvárosiak 
nagy gondot fordítanak lakásaikra. Ebből a szempontból talán az Erőmű lakótelep a 
leginkább elhanyagolt rész, ahol 1990 előtti a felújítási munkálatok zöme. Főleg az 1. és a 2. 
szomszédsági egységben a lakások és épületek felújítási szükséglete igen jelentős. A 
megkérdezettek véleménye szerint különösen a fűtési rendszer és a szigetelés korszerűsítése 
jelentene nagy előrelépést. Egyre több lépést szükségeltetik a lakótelepi lakások 
korszerűsítésének irányába. Fontos megjegyezni, hogy ez nem olyan rossz lakásállomány, és 
az emberek szeretik. Sokkal jobb környezetben van, mint általában a lakótelepek. A 
Belvárosban már megkezdődtek a panelrehabilitációs munkák, melyek jelenleg a végfalak 
szigetelését teszik ki. 
A lakásállomány általában vett jó színvonala magyarázza, hogy a tiszaújvárosi lakosok 
elégedettebbek lakásaikkal, mint más városok lakosai.  A kérdőíves vizsgálat tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a lakással való elégedetlenség legfontosabb oka a lakás mérete, állapota és 
a környezeti szempontok. 
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A lakáskiadások háztartásjövedelmeken belüli súlyát tekintve, a kertvárosiak és az Erőmű 
lakótelepen élők vannak jobb helyzetben, elsősorban magasabb jövedelmeik miatt. A 
lakáskiadások a lakás alapterületéhez mérten a Belvárosban a legmagasabbak: másfélszerese 
a családi házas területen élőkének. A kertvárosi területen nagyon magas értékű lakások 
vannak, itt élnek a legmagasabb jövedelműek is.  
A lakáskiadások elemzése rámutat arra, hogy a lakáskiadások az alacsony jövedelműek 
számára jelentenek nagyon magas kiadásokat a jövedelmekhez képest. Érdekes a 
lakás/jövedelem olló nagysága. Az alacsony jövedelműeknél magasabb a lakásfogyasztása, 
mint amit a jövedelme alapján várhatnánk. A magasabb jövedelműek lakásérték/jövedelem 
hányadosa lényegében az európai átlagnak felel meg. Tiszaújvárosban a lakáskiadások nem 
követik "szabályosan" a jövedelem növekedését. 
 
A tiszaújvárosi lakáspiac viszonylag mobilnak tekinthető. Nagyon nagy az aránya a 
településre beköltözőknek és nagyon nagy az aránya a városból kiköltözőknek is. A 
megkérdezettek több mint 60 százaléka szeretne máshol lakni, más településen, illetve a 
településen belül elsősorban a Kertvárosban. Ma a háztartások 80 százaléka lakik lakótelepi 
lakásban, és 20 százalékuk családi házban. Az üres lakások aránya alacsony, csak 2-3 
százalék a városban. Az üres lakások aránya a lakáspiac "feszességére" utal. A 
lakásváltoztatás gondolatával foglalkozó családok vagy új családi házat kíván építeni, vagy 
régi családi, vagy társasházas lakást kíván vásárolni. Tény, hogy az új lakásba költözők 30 
százaléka más településről jött a városba. Potenciálisan ezzel a kereslettel is számolni kell. 
 
Önkormányzati támogatások 
Az önkormányzat 1990-től nyújt munkáltatói lakásvásárlási és építési támogatást. A helyi 
lakáspolitika feladata, hogy a lehetőségek között segítse elő azokat a piaci folyamatokat, 
amelyek a lakásigények hatékonyabb kielégítéséhez vezetnek.   
 

A lakáspolitikai stratégiának négy területét jelölték ki a kutatók 

Lakásépítés és lakásmobilitás támogatása: 
Nagyon fontos eleme lehet a helyi lakáspolitikának. A lakásépítés és a lakásmobilitás 
szorosan összekapcsolódik. Ezen a területen belül olyan programoknak van helyük, amelyek 
a piac működését elősegítik, az azon belül kialakuló szűk keresztmetszeteket oldják.  
Lényegében két csoportot lehet megkülönböztetni: az első lakáshoz jutók, és a lakáspiacon 
felfelé mozgók csoportját. 
Épület- és lakásfelújítás segítése: 
A lakásállomány színvonalának megtartása, a működtetés gazdaságosságának fokozása, stb. 
(pl. energiagazdálkodás.) Az épületkorszerűsítés különösen a többlakásos épületek esetében 
jelent gondot, ahol szükség van a lakók közötti kooperációra. 
Lakhatási támogatások: 
Ez a terület elsősorban azoknak a családoknak a lakáshelyzetével foglalkozik, akik tartósan 
vagy átmenetileg nem képesek elfogadható színvonalon lakásukról gondoskodni. Ez a 
terület szorosan kapcsolódik a szociálpolitikához, de annak a lakással kapcsolatos elemeire 
helyezi a hangsúlyt. Átmeneti élethelyzetű csoportok lakással kapcsolatos gondjait segítő 
programok is. 
A lakáspolitika információs rendszer piaci hatékonyságának javítása: 
A helyi lakáspiaci folyamatok miképpen kapcsolódnak központi támogatási programokhoz. 
Meg kell különböztetni azokat a programokat, amelyek kedvezményezettje az 
önkormányzat. Bérlakás-építési program, hátrálékok kezelési programja. Vannak olyan 
programok, amelyeknek a kedvezményezettjei közvetlenül a lakosság (háztartások, 
társasházak, stb.), akik megfelelő feltételek esetén jogosultak lesznek támogatásokra. A helyi 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

141

lakáspolitika feladata, hogy segítse lakosait ezekhez a programokhoz való kapcsolódásban, 
annak érdekében, hogy élvezhessék a központi támogatások nyújtotta előnyöket (pl. 
lakásépítési kedvezmény, kiegészítő kamattámogatás, stb.). Tehát, amikor a helyi politikusok 
döntenek a különböző programok felől, érdemes végiggondolni, melyek azok a megoldások 
amelyek leginkább elősegítik a központi támogatások településre "csalogatását". 
 
A központi támogatási programok közül a következőket kell kiemelni: 

≈ Az új lakásépítéshez kapcsolódó támogatások, de közülük is a kiegészítő 
kamattámogatás érdemel figyelmet. 

≈ A lakástakarékok támogatása. 
≈ A bérlakás-építési programok. 

 
Az elemzés alapján a lakáspolitika legfontosabb céljait a következőképpen összegezték a 
kutatók: 

≈ A lakásállomány szerkezetének javítása, a korszerű családi házas beépítés bővítése. 
Új lakás építése, elsősorban családi ház, sorház vagy korszerű társasház formájában. 

≈ A telekpolitika révén elősegíteni, hogy minél többen a városban maradjanak. 
≈ Amennyiben a lakáspiacon lakástöbblet alakul ki (ennek nem zárható ki az esélye), 

akkor a megüresedett lakásokat korszerűsíteni, esetleg átépíteni szükséges. 
≈ A meglévő lakásállomány korszerűsítése, az épületek állapotának, szerkezeti 

elemeinek javítása, energia-megtakarítást célzó beruházások révén a lakásköltségek 
stabilizálása. 

≈ A lakásfenntartási támogatás korszerűsítése, és a speciális élethelyzetek fokozott 
figyelembe vétele. 

 
Tiszaújváros képviselő-testülete egyhangú döntéssel fogadta el a helyzetelemzést és a 
programjavaslatot. A hozott határozat kimondja, hogy önkormányzati pénzügyi 
támogatással az első lakáshoz jutást kell segíteni. A lakásállomány bővítését, korszerűsítését 
piaci eszközökkel, a meglévő lakásállomány felújításával, fűtéskorszerűsítését a már 
megkezdett programok további támogatásával kívánja megoldani a testület. Telekpolitikai 
eszközökkel segíteni kell a családi házas beépítés mellett a sorházas, társasházas beépítési 
lehetőségeket is. 
 
A lakások és felszereltségük: 
A városban társasház típusú lakóegységek és családi házak egyaránt találhatók.  
A lakások háromnegyede 1957-1960-ban épült, 10 százaléka 1-1,5 szobás, 57 százaléka 2-2,5 
szobás. A 3 és 4 szobás lakások aránya 32 százalék, alapterületük 72-100 m2, de található 150 
m2-es lakás is. 
Problémaként a távfűtés említhető. 
 
Önkormányzati bérlakások 
Tiszaújváros önkormányzata bérlakás-állománya elenyésző mértékű. A szolgálati lakások az 
intézményi foglalkoztatottak segítését célozza, a fennmaradó lakások szociális 
bérlakásokként hasznosulnak. Érdemes lenne emelni e lakásállomány részesedését. 
 
Építési telkek kialakítása 
Az építési telkek egy részét kisvárosias beépítésű telekké kell alakítani. Ez lehetővé teszi a 
megfizethetőbb lakásosztály bővülését, a panelos lakásokból kiköltözni vágyók 
szándékainak megvalósítását. A telkek másik részét családi házas beépítésűvé kell alakítani, 
hiszen magasabb státuszú lakosság beköltözését is érdemes lehetővé tenni. 
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A javaslat szerint a telekosztás ütemét fel kellene gyorsítani annak érdekében, hogy a telkek 
ára csökkenjen a kínálat bővülésével. Tiszaújváros a rekreáció városa, a térség 
tudásközpontja, a munkaerő bevonzása a városba – egyaránt kapcsolódhatnak. Az új lakásba 
költözők meghatározott hányada régi – típusos esetben olcsóbb – lakásait értékesíti, ezáltal 
lehetővé teszi az alacsonyabb jövedelműek lakásváltoztatását. 
 
Épület-felújítás 
A város jelenleg is támogatja a házfelújításokat, viszonylag könnyen megoldható a tetőterek 
beépítése. A panelek felújítás elsősorban panelrehabilitáció keretei között jöhet létre.  
A panelokat tekinthetjük úgy, hogy erkölcsileg egy igen gyorsan értékét vesztő 
lakástömegről van szó, de láthatjuk úgy is, hogy emberek ezreinek az életkörülményeiről és 
otthonáról van szó. Ebben a tekintetben mindenképpen kiinduló pont, hogy az ott lakó 
emberek életminőségét egyik legerőteljesebben befolyásoló tényező a lakása. A minőségnek 
nem csupán a megtartása, hanem annak javítása is kitűzött cél kell, hogy legyen.  
A házgyári technológiával épült lakótelepek és épületek meglehetősen egyhangú és monoton 
arculatát jelentős feladat mozgalmasabbá és színessé tenni, de nem lehetetlen. Természetesen 
a technológiából adódó jellegzetességeket megőrzi az arculat, mégis érdemes a szűk, de 
létező mozgásteret erre kihasználni. 
 

1.4.4 Zöldfelületi rendszer 

A zöldterületi rendszer a városszerkezet szerves része mind funkcionális, mind 
kompozicionális vonatkozásban. Új városban szerepe fokozott, vegyi városban döntő 
jelentőségű, méretezésének, kialakítási, gondozási módjának gazdaságossága pedig 
létesítésének és fenntartásának alapfeltétele. A város zöldterület-hálózata a külterületi 
védőerdőkhöz és a folyók ártéri erdőihez kapcsolódva a környező táj nagyobb léptékű 
zöldterületi rendszerébe illeszkedik.  
Tiszaújvárosban a zöldterületek kialakításának elve a „minél közelebb kerülni a 
természethez”. A város tervezésénél és fejlődésénél elsődleges szempont volt a több emeletes 
lakóépületek körül nagy, gondozást nem, vagy csak kevésbé igénylő zöldfelületek 
kialakítása. 
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Belterületi erdők 
Tiszaújváros környezetében a lakosság egészségvédelme érdekében kezdetekben nagy 
kiterjedésű erdőket telepítettek. Ezek az erdők ma védik a város az iparterülettől, 
kondicionáló hatásuk fokozott. A belterületi véderdőket illetően két típusáról beszélhetünk. 
Az egyik az iparterület – lakóterület között húzódó véderdő, mely a 35. sz. főközlekedési 
úttól délre található, a másik a főúttól északra elhelyezkedő véderdő. 

 

 
 

A főúttól délre elhelyezkedő erdőnek egyértelműen védelmi funkciója van. Faállománya 
elsősorban nyírből és tölgyből tevődik össze. Ezek Tiszaújváros legrégebbi erdői, melyet 
1951-52-ben kezdtek telepíteni 
A főúttól északra fekvő erdők a védelmi funkción kívül más funkciókat is befogadnak, 
parkerdő jellegűek. A parkerdőben találhatók sportpályák, gyermekjátszóterek, padok, 
melyeket kerékpárutak, sétaútvonalak hálóznak át. Ezeket az erdőket jóval később 
telepítették, egyrészt azzal a céllal, hogy 5-6 perces séta árán bármelyik lakásból a környező 
erdőparkokba érkezhessen az itt élő ember, másrészt a városnak a főközlekedési út felőli 
feltárulása érdekében ligetes, tájjellegű fásítás jelenjen meg. 

 

 

 

 
Különböző burkolatú séta és kerékpárutak 
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Sportpályák – Ifjúsági park  Játszóterek 

Parkerdő 
 

Az Ifjúsági Park 1977-ben épült társadalmi munka keretében, hogy helyet adjon a sportolási 
lehetőségeknek a parkedőben. 
A parkban két bitumenes sportpálya található, valamint gyalog és bicikli utak hálózzák be. 
Pihenőhelyül szolgál a város lakóknak és egyben sportolási lehetőséget is nyújt. Ezt segíti az 
1000 m hosszú erdei kocogó pálya is, valamint számos játszótér. A parkot több km-es hosszú 
bitumenes út hálózza be, az egyes létesítményeket pedig salakos gyalogutak kötik össze. 
 
Lakótelepi zöldterületek 
A lakóváros területi szervezésének alapja a szomszédsági egységek (lakókörzetek) elve volt, 
azaz a lakóépületek egy alapintézmény (általános iskola, óvoda vagy bölcsőde) köré 
szerveződtek. Az így kialakult szervezési egységeket parksávokkal tagolták, így mindegyik 
egység önálló életet élhet.  
A zöldfelületi jellegű intézményeket parkok keretezik, melyekben játszóterek, sportpályák, 
terecskék kapnak helyet. 
A lakóház-csoportokhoz tartozó zöldterületeknek kialakításánál nagyméretékű fásítására 
törekedtek a tervezők. Az intenzív és változatos fásítás a beépítés geometrikus rendjének, 
merev formáinak feloldása céljából kitűnő megoldás. 
A lakótelepi zöldfelületek nagy részének jellegzetessége a járdaszinttől kb. 0,8-1,0 m-el 
mélyebben való fekvése, ami a talaj- és talajvíz-viszonyok miatt szükséges feltöltések 
eredménye. Közművesítési okokból az építési terület túlnyomó részét 80-100 cm-nyire fel 
kellett tölteni, de a parkrészek megmaradtak az eredeti talajszinten. 

 

 

 
 
Általánosságban az is jellemző, hogy minden lakóegység egy parkot ölel körbe, ahol 
sportpályák, játszóterek és a szabadidő eltöltésére alkalmas terek vannak. Ez 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

145

Tiszaújvárosban működik, a terek, zöldterületek nemcsak úgy „vannak”, hanem használják 
is az emberek, lakóközösség formáló hatásúak. 
Ezek a közösségi terek az ott lakó emberek életminőségét kedvező irányba befolyásolják. A 
környezet az egyik legerőteljesebben befolyásoló tényező a lakótelep arculatára nézve, az 
emberek mentalitására is gyakran kihat, mivel a környezetünkkel szoros kölcsönhatásban 
élünk. Ahhoz, hogy az emberek otthonuknak érezzék a lakótelepet, és ne vándoroljanak, 
vagy ne vágyódjanak el, illetve ne zárkózzanak a lakásba, jó eszköz az igényes parkosított 
környezet. 

 

 

 
   

 

 

 
Lakótelepi zöldfelületek 
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Igényes korszerűsített játszóterek 

 

 

 
Labda-pályák 

 
A zöldfelületek kiegészítője az azt körülvevő, vagy behálózó úthálózat. Szintén kedvező 
hatású, hogy a város építésénél a várostervezők elválasztott forgalmi rendszerben 
gondolkodtak, aminek eredményeképpen a tömbbelsőket úgy alakították ki, hogy a gépkocsi 
és a gyalogos forgalmat kettéválasztották, azaz a tömbök belsejét gépjármű utak nem 
keresztezik. Ez sokkal biztonságosabbá teszi a közlekedést és a környezetet is kedvezően 
befolyásolja. Így a parkokat gyalogutak hálózzák be, helyenként kerékpárúttal kiegészülve. 
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Az Önkormányzat nagy gondot fordít a közterület-rehabilitációra. A program keretében már 
több gyalogút és kerékpárút nyert új útburkolatot, valamint rendbe tették a környező 
zöldfelületeket is. Az közlekedési utak mellett nagy gondot fordítanak a fásításra és a 
játszótereken a játékszerek korszerű, UNIÓ-s szabványoknak megfelelő cseréjére. 
Példa a Közterület-rehablitáció keretében megvalósult projektekre: 
 

 

 

 
Szederkényi úti gyalog- és kerékpárút   
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Kertvárosi zöldterületek 
A kertvárosi zöldfelületek esetében a sávos és a vonalas elemek dominálnak. 
A terület zöldfelületét elsősorban a lakótelkek zöldfelületei és az utcafásítások adják. 
A családi házas lakóterületek a város legújabb lakóterületei, melyek ütemezetten kerültek 
kialakításra (3. – 4. szomszédsági egység). A 3. szomszédsági egység családi házas 
lakóterületeire már a „beállt” növényzet a jellemző, míg a 4. szomszédsági egységben friss 
növénytelepítésekről van szó. 
 

 

 

 
3. szomszédsági egység utcai zöldsávjai 

 

 

 

 
4. szomszédsági egység utcai zöldsávjai 

A 4. szomszédsági egységben jól látható, hogy az utcaképen még az új építésű családi házak 
dominálnak, míg a 3. –nál a zöldektől alig látszik az épület. 
 
Városközpont 
A városközpont zöldbe ágyazott intézménycsoportjaival a zöldterületi kompozíció 
természetes tengelye is, ahol a tervezett térrendszer a parkokkal egyenértékű biológiai és 
esztétikai hatást fejt ki. Valamennyi lakókörzet-központ a központi park területéhez 
kapcsolódik, mely egy nagy tó köré szerveződik. A központi zöldfelület és a tó 
nagymértékben növeli a település biológiai aktivitási értékét, valamint a városlakók 
komfortérzetét növeli. A parkot a városlakók használják, napközben és délutánonként sokan 
sétálgatnak itt.  
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A park és a tórendszer 

 

 

 
   

 

 

 
Emlékművek a parkban 

 
Nagy térigényű zöldterületi intézmények 
 
A nagy térigényű zöldterületi intézmények: termális strandfürdő, sporttelepek (melyek 
egymás mellett helyezkednek el), a város belterületének szélén kaptak helyet, olyan 
megfontolásból, hogy jelentős méreteikkel ne feszítsék szét az intenzíven közművesített és 
költséges forgalmi utakkal feltárt területeket. Elhelyezésüknél fő szempont volt, hogy mind a 
gyalogos, mind a járműközlekedési úthálózathoz megfelelően kapcsolódjanak. 
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

151

 
Tiszaújvárosi Sportcentrum 

 

 
A Termál fürdő és a strand területe 

 
Zöldfelület, közterület rehabilitáció, főtér rekonstrukció 

Kapcsolódó célkitűzések: 
≈ A TVK és a város közötti erdősáv gyengítésének megakadályozása, fásítás, erdősítés 

növelése, a meg nem valósult tervezett gazdasági funkciók megszűntetésével, a régi 
zagytér erdősítésével. 

≈ A meglévő zöldfelületek karbantartása 
≈ Közterület-rehabilitáció folytatása 
≈ Főtér rekonstrukció, a belváros közterületeinek rehabilitációja 
≈ Egyes utcaszakaszokon kiülő teraszok és pihenőhelyek létesítése 
≈ Sétálóutca kialakítása 
≈ A városközponti tó limnológiai rekonstrukciója 

A jelenleg is folyó közterület-rehabilitáció keretében tovább folytatódhatnak az egyes tér és 
utcaszakaszok megújításai, melyek egyrészt kiterjednek a gyalogutak és kerékpárutak 
burkolatának cseréjére, a környező zöldfelületek rendbetételére, komplett térrendezésre, 
parkok megújítására. 
A közterület rehabilitáció keretében 2007.-ben akcióterületek kerültek lehatárolásra. 
A közterületek rendezésében, térburkolásában az egységesség elve kell, hogy érvényesüljön. 
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Feltétlenül összhangba kell hozni a már elkészült terveket a további fejlesztésekkel, főként az 
egyes területek kapcsolódási pontjainál, az egységes összhatás elérése végett. 

A célkitűzések kapcsán kialakult konkrét fejlesztési célterületek a városközpont területén: 
» Főtér rekonstrukció 
» Főtértől délre fekvő területek 
» Főtértől északra fekvő területek 
» Városközponti tó  
» Ifjúsági Park rekonstrukció 
» Széchenyi utca - Árkádsor 
» Március 15. tér 
» Szent Erzsébet Park 
» A Szent István út – Lévay József út – Bethlen Gábor út – Bartók Béla út közötti 

terület 
» A Kazinczy út és a Bethlen G. út közötti parkoló 
» A Szent István út komplex rekonstrukciója 
» A Bethlen Gábor út komplex rekonstrukciója 
» Közmű rekonstrukció 
» Derkovits Gyula Művelődési Ház mögött a Március 15. parkban egy 

zenepavilon építése 
» Széchenyi utcai épületek (árkádos épületek) homlokzat felújítása a könyvtár 

folytatásában, ahhoz illeszkedve.  
» A Széchenyi utcán az árkádos üzletsor előtt meglévő zöld növénysziget 

átgondolása (parkoló-férőhely bővítés) 
» Volt „Kresz-Park” átalakítása után megmaradó zöldfelületen a már meglévő 

játszótér továbbfejlesztésével bébi játszótér kialakítása 
» Barcsay tér átépítésére, parkoló rendezése 
» Szent István út 6. számú társasház melletti üzletház mögötti terület (gödör) 

rendezése, parkolási lehetőségének megoldása 
» Automata, vandálbiztos nyilvános WC telepítése (figyelembe véve a 

gyalogosforgalmat, városképi szempontokat, közmű-ellátási lehetőségeket) 
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

153

 

Erősség Célfa Fejlesztési komponensek 

– magas zöldfelületi arány – magas zöldfelületi arány 
megtartása, karbantartása – zöldfelületek megőrzése, fejlesztése 

– parkosított közterek 
– parkok, közösségi terek 
folyamatos megújítása, 
karbantartása 

– zöldfelület rehabilitáció 

– iparterület-város, főközlekedési 
út-város közötti védőerdősáv 
megléte 

– védőerdő erősítése a város és az 
egyre bővülő TVK között 

– erdősítésre alkalmas területek 
meghatározása, erdőtelepítés 

– folyamatban lévő közterület 
rehabilitáció 

– külterületi erdősítés a folyópartok 
közelében  árvízvédelmi 
szempontból, valamint a 
mikroklíma javítása és a biológiai 
aktivitásérték növelése céljából 

– külterületi erdősítés 

– városközpontban központi 
zöldfelület, parkrendszer megléte 

– a központi parkrendszer és a 
dísztó folyamatos karbantartása. 

– zöldfelület rehabilitáció, dísztó 
revitalizáció, limnológiai rekonstrukció 

– sok játszótér, sportpálya - megkezdett közterület-
rehabilitáció folytatása – sportpálya és játszótér rehabilitáció 

 
Gyengeség Problémafa Fejlesztési komponensek 

– a városközponti tó állapotának, 
vízminőségének romlása 

– a városközponti tó vize 
szennyezett, gyenge minőségű – központi tó rehabilitációja 

– néhány játszótéren már elavultak a 
játékszerek, a labda-pályák 
felújításra szorulnak 

– a játszószerek nem felelnek meg az 
uniós előírásoknak, nem 
biztonságosak 

– játszótér rehabilitáció 

– épületek, településrészek nyári 
felmelegedése 

– a sűrűn beépült, nagyarányú 
inaktív felülettel rendelkező 
részeken jelentős a nyári 
felmelegedés 

– extenzív zöldtetők, tetőkertek, 
homlokzati zöldfelületek népszerűsítése, 
létesítése és fenntartása 

– egyes zöldfelületek rossz 
állapotúak, megújításra szorulnak 

– elhanyagolt, kevéssé biztonságos 
zöldfelületek – zöldfelület rehabilitáció 

– zöldfelületeket érő rendszeres 
rongálások 

– a zöldfelületek fenntartása (pl. az 
elszórt hulladéktól való 
megtisztítása, rongálások 
helyreállítása) jelentős teher 

– A zöldfelületek védelmének erősítése 
(parkőri, mezőőri szolgálat, 
zöldterületek, közterek 
„örökbefogadása”). 

– a zöldfelületek megújítása 
tervezői, városvezetői szempontok 
alapján történik 

– zöldfelületek újratervezése az 
érintettek bevonása nélkül történik – közösségi zöldfelület tervezés 

– sok gyalogút hálózza be a 
városszövetet, de igazi sétálóutcája 
nincs a városnak 

– a városnak nincs sétálóutcája, ill. 
olyan terei, amelyeken a gyalogos 
közlekedésnek van prioritása 

– közterület fejlesztés: sétálóutcák, terek 
kialakítása (pl. Bethlen Gábor utca) 

– a nagyobb parkok, mint pl. az 
Ifjúsági park, Március 15. tér, Kresz-
park rekonstrukciója szükséges 

– közparkok állapotának romlása – közpark rehabilitáció 

– a közterületeken az egyre növekvő 
gépkocsi forgalom miatt 
parkolóhely hiányok lépnek fel 

– a közterületeken kevés a 
parkolóhely  – parkoló létesítés 

– a közterületeken nincs nyilvános 
WC  

– a közterületek illemhellyel való 
ellátottsága nem megfelelő 

– automata, „vandálbiztos” nyilvános 
WC telepítése 

Fejlesztési intézkedés 

I. Zöldfelület rehabilitáció és karbantartás 
– zöldfelületek megőrzése  
– zöldfelület rehabilitáció 
– közösségi zöldfelület tervezés sportpálya és játszótér rehabilitáció 
– központi tó rehabilitációja 
– közterület fejlesztés: sétálóutcák, terek kialakítása  
– közpark rehabilitáció 
– parkoló létesítés 
– automata, „vandálbiztos” nyilvános WC telepítése 
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1.4.5 Helyi értékvédelem 

 
A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes 
építészeti, táji, az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, 
hagyományos megjelenésének megőrzése.  
 
A helyi értékvédelem feladata különösen a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, 
településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki, ipar- 
és agrártörténeti, illetve természetvédelmi szempontból védelemre érdemes 
településszerkezetek, épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények, utcaképek és 
látványok, műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, fák és növény-együttesek körének 
számbavétele és meghatározása. 
Ezen értékeknek a nyilvántartása, dokumentálása és segítségükkel a megőrzése és a 
lakossággal történő megismertetése fontos feladat. Cél a védett értékek károsodásának 
megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.Az önkormányzat képviselő-
testülete a célok érvényesítése érdekében a helyi értékeket felmérte, és 2004. június 25-ei 
ülésén rendeletet alkotott a helyi értékek védelméről, szabályozva ezzel az építészeti örökség 
helyi területi és egyedi építményei védelmét. A rendelet módosításra került 2005. augusztus 
26-án. 
A természeti örökség helyi védelmi területévé nyilvánította a Sajó-gát mögötti fűzfás 
területet. Az indoklás szerint a ligetesen fásult terület a táji, tájképi adottságainál, egyedi 
tájértékeinél fogva alkalmas a helyi védett területként történő kezelésére. Az alaprendelethez 
képest az építészeti örökség helyi védelmének egyedi létesítményeinek jegyzéke több 
épületegységgel, épülettel is bővült. 
A rendelet természetesen tartalmazza a védett helyi értékekkel kapcsolatos előírásokat és 
eljárási szabályokat is. Fontos intézkedés például, hogy a védettség alatt álló értékek 
megóvása érdekében az építésügyi hatóság kötelezheti a védett érték tulajdonosát, 
használóját a felújítási és karbantartási kötelezettség teljesítésére, a védett értéktől idegen 
részek eltávolítására. 
A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége, de a 
tulajdonos pályázat útján támogatható, ha a védett érték szokásos karbantartási feladatain 
túlmenően, a védettséggel összefüggésben többletmunkálatok merülnek fel. 
A rendelet kitér a szankciókra is. Aki védett helyi értéket megsemmisít, megrongál, 
rendeltetéstől eltérően használ, illetve az azzal összefüggésben engedélyhez kötött 
tevékenységet engedély nélkül végez – amennyiben cselekménye nem minősül 
súlyosabbnak -, szabálysértést követ el és 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki 
a védett érték megjelölését (az említett táblát) eltávolítja, megrongálja, szintén szabálysértést 
követ el és 10 forintig terjedő bírsággal sújtható.A helyi védettség alá helyezést egyébként 
bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti, a védelemmel kapcsolatos 
döntés előkészítéséről a főépítész, szakértő bevonásával gondoskodik. 

A természeti örökség helyi védelmi területe 
– Tisza sziget 
– Faludi erdő 
– Morotva erdő 
– Tiszapalkonyai tölgyfák 
– Tiszaújváros 0209/8 hrsz - ú ingatlan 
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Helyi értékvédelmi terület 
– Tiszaszederkény településszerkezete, kiemelten a településrész intézményközponti 

területére 

 
Helyi védett településrész Tiszaszederkényben – településszerkezeti védelem 

Helyi egyedi védelem: 
– Víztorony – az 1960 – as évek elején épült, a város jelképévé vált 
– Református templom – Tiszaszederkény településrész – hajója 1799 – ből, tornya 

1810 – ből való 
– Református parókia – Tiszaszederkény településrész  
– Új római katolikus templom 1993. (Tervező: Rátkai Attila és Rátkainé Kiss Róza) 
– Új református templom 1994. (Tervező: Hoór Kálmán) 
– Új görög katolikus templom 1996. (Tervező: Nagy József András) 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 1. szám 1142/9 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 3. szám 1142/8 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 5. szám 1142/7 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 7. szám 1142/6 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 9. szám 1142/5 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 11. szám 1134/9 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 13. szám 1134/8 hrsz. 
– Tiszaújváros, Szederkényi út 15. szám 1134/7 hrsz. 
– Tiszaújváros, Teleki B. út 1. szám 1134//6 hrsz. 
– Tiszaújváros, Teleki B út. 3. szám 1134/5 hrsz. 
– Tiszaújváros, Teleki B. út 5. szám 1134/4 hrsz. 
– Tiszaújváros, Széchenyi út 11-23. szám 997/3 hrsz. lakóépület és üzletek 
– Tiszaújváros, Verebély út 1. szám 1622 hrsz. 
– Tiszaújváros, Verebély út 3. szám 1623 hrsz. 
– Tiszaújváros, Verebély út 5. szám 1624 hrsz. 
– Tiszaújváros, Verebély út 7. szám 1625 hrsz. 
– Tiszaújváros, Verebély út 1628/2 hrsz. üzlet 
– Tiszaújváros, Ady E. út 2. szám 120 hrsz. 
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Tiszaújváros belterület 

 

 
Tiszaparti városrész 

 

Víztorony 

 

 

 
 

Az 1960-as években épült, a város jelképévé vált 
víztorony 

A bordázott falú – felfelé szélesedő – kehelyalakú torony, a maga 50 méter magasságával 
akkoriban újdonságnak számított a modern építmények között. Vasbetonvázának építését az 
akkor legkorszerűbb technológiai eljárással, csúszózsaluzással készítették. Sokáig a 
legmagasabb építmény volt a környéken, távolról is kiemelkedett a városképből, 
Tiszaújváros jelképévé vált. 
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Református templom – Tiszaszederkény településrész 

 

 

 
A református templom hajója 1799 – ből, 

tornya 1810 – ből való 
 
Református parókia – Tiszaszederkény településrész  

 

 

 
 

Új római katolikus templom 

 

 

 
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

158

Új református templom 

 

 

 
 
Új görög katolikus templom 

 

 

 
1950-60-es évek egyedi tervek alapján megvalósult többszintes lakóházai 

Tiszaújváros fejlődéstörténetét, településszerkezetét a telepszerű, többszintes beépítés 
határozta meg, az 1950-60-es évek lakásépítései azonban egyedi tervek alapján valósultak 
meg. Ezek az épületek a későbbi tipizált tervezésű és iparosított technológiával készült 
lakótelepi környezettől eltérő, sajátos hangulatú építészeti együtteseket hoztak létre. 
E jegyeket hordozza Tiszapart városrész és a Szederkényi útnak a Teleki Blanka út és Liszt 
Ferenc út közötti mediterrán hatású társasházas beépítése. Azok a város fejlődésének kezdeti 
időszakára jellemző egyedi jegyeket hordozzák, melyeken bármilyen építészeti beavatkozás 
csak a kialakult érték sérelme mellett valósítható meg. 

 

 

 
„Lordok-háza” – Szederkényi út eleje 
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Szederkényi úti beépítés, Tiszaújváros első társasházai 

 

 

 
Tiszaparti városrész beépítése – a készenléti lakótelep többlakásos társasházai 

Verebély László utca 
 

Árkád sori üzlet- és lakóépület együttes 

Az 1960-ban létesült épületcsoport eredeti állapotban történő megőrzése, értékeinek 
fenntartása szükséges és indokolt, hiszen használatában és hangulatában is városias, egyedi 
kialakítású központképző épületegyüttesről van szó.  

 

 

 
A Széchényi úti üzletsor mai és a régi felvételeken 
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Városképi védelem 
A Helyi értékvédelmi rendeleten kívül a hatályban lévő rendezési terv lehatárol városképi 
jelentőségű területeket és városképi jelentőségű útvonalakat. 

 
Városképi jelentőségű területek 

Városképi jelentőségű útvonalak: 
• Örösi út 
• Szent László út 
• Szent István út 
• Szederkényi út 
• Bethlen G. utca 
• Vörösmarty utca 
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1.4.6  Közlekedés 

A város fejlesztési koncepciójában a közlekedési ágazat területén is a jelenlegi helyzetből 
kiindulóan, a realitások talaján kell a fejlesztési irányokat, az elvégzendő feladatokat 
kijelölni. Ezért a helyzetelemzés lényeges indító eleme a fejlesztési koncepció 
kidolgozásának. Összességében megállapítható, hogy Tiszaújváros nagyon jó 
közlekedésföldrajzi pozícióban van, az utóbbi években történt közlekedési infrastruktúrális 
fejlesztések révén a város elérhetősége, és ezzel gazdaságfejlesztési esélyei ugrásszerűen 
javultak 
 

Nagytérségi kapcsolatok 
A nagytérségi közlekedési összefüggéseket tekintve Tiszaújváros közlekedési helyzete – 
különösen ország általánosan nem jó közlekedési ellátottságát tekintve – jónak mondható. A 
mai korban egy hasonló nagyságrendű európai város akkor tekinthető jó közlekedési 
ellátottságúnak, ha minden egyes közlekedési alágazat jelen van és a kornak megfelelő 
színvonalon biztosítja a nagytérségi kapcsolatot. Tiszaújváros esetében – bár nem minden 
közlekedési alágazat tekintetében azonos mértékben – de alapvetően elmondható. 
A közúti közlekedésben a nagytérségi kapcsolatok minősítésének alapja a gyorsforgalmi 
hálózattal való ellátottság. Minthogy a város térségében találkozik az M3-as és az M30-as 
autópálya, minden irányba erősek a gyorsforgalmi kapcsolatok. A főváros az M3-as 
autópályán, a megyeszékhely Miskolc az M30-as, a szomszédos két megye székhelye: 
Nyíregyháza és Debrecen az M3-as és M35-ös autópályán érhető el. 
A jelzett gyorsforgalmi hálózat révén Tiszaújváros egyúttal az európai kiemelt útvonalak 
egyike, az V/A Helsinki folyosó mellett helyezkedik el. Ez az észak-déli európai közlekedési 
tengely a Krakkó-Kassa-Miskolc-Debrecen-Nagyvárad-Arad útvonalat foglalja magába. 
 
A gyorsforgalmi hálózattal három irányba is rendelkezik útkapcsolattal. Az M3-as autópálya 
10 km-re van a 3313 sz. összekötőúton, melyen településeket elkerülő nyomvonalon érhető el 
a hejőkürti csomópont. Ez az útkapcsolat a közelmúltban, az autópálya építése kapcsán lett 
kiépítve. Az M3-as keleti szakasza elérhető Polgár felé is a 35-ös úton, erre a távolság 12 km. 
A 35-ös út Polgárt elkerülő szakasza szintén az autópálya projekt részeként épült ki. A 35-ös 
úton a másik irányba 14 km-re az M30-as autópályára lehet felhajtani. Ez az útvonal azonban 
két települési átkelési szakasszal is terhelt, így kedvezőtlenebb elérhetőség a másik kettőnél. 
A főúthálózati kapcsolatok hasonlóan jók. A város a 35 sz. Nyékládháza-Debrecen 
másodrendű főútvonal mentén helyezkedik el, mely Nyékládházai végén a 3 sz. Budapest-
Miskolc főútvonalhoz, Debreceni végén a 4 sz. főúthoz csatlakozik. A 36-os főút Polgárnál 
csatlakozik, mely Nyíregyháza felő biztosít főútvonali elérhetőséget. Hiányzik azonban a 37-
es úti, Taktaköz-Hegyaljai főúti útkapcsolat. 
 
Ez a hálózati helyzet igen nagy jelentőségű a város közúti kapcsolatainak megítélése 
szempontjából, mert az ország egyéb területeinek elérhetőségét és a nemzetközi 
kapcsolatokat tekintve jelentős előnyöket biztosít. 
A nagytérségi vasúti közlekedést hálózatilag tekintve Tiszaújváros kedvezőtlenebb 
helyzetben van, mint az előzőekben tárgyalt területen. A város bekötése zsák jellegű, bár 
lényeges előny, hogy a mellékvonal villamosított. A várost a 89 sz. vasúti mellékvonal köti 
be, mely Nyékládházánál kapcsolódik a nemzetközi vonalhálózat részét képező 80-as számú 
Budapest-Miskolc-(Nyíregyháza-Záhony) villamosított vasúti fővonalhoz. Ezen át biztosított 
a vasúti kapcsolat mind a fővárossal, mind a megyeszékhellyel és a szomszédos megyék 
székhelyeivel. Zsák helyzete ellenére a város tehát jól bekapcsoltnak tekinthető a hazai és 
nemzetközi vérkeringésbe. 
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A helyközi autóbusz közlekedést a VOLÁN látja el. A város autóbusz pályaudvara kistérségi 
központi szerepű. A környéki közlekedésen túlmenően közvetlen autóbusz kapcsolat van 
Budapesttel, Miskolccal, Debrecennel, az átmenő járatok révén pedig, Mezőkövesd, Eger, 
Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Gyula, Békéscsaba is elérhető. 
Közeli nagy repülőtér Mezőkövesden található. Hosszú lappangás után jelenleg indult meg a 
repülőtér fejlesztése, melynek kapcsán nagy gépek fogadására alkalmas infrastruktura 
kiépítése a cél. A projekt szerencsés befejezése, ez a nagytérségi és nemzetközi elérhetőség 
elősegítené a város regionális szerepének erősödését. Mezőkövesd, és repülőtere 
Tiszaújvárosból autópályán közvetlenül elérhető. 
A Tisza jelenléte természetes módon a vízi közlekedéssel való kapcsolatot is előtérbe 
helyezné, de ez ma nem jelent lényeges tényezőt a város életében. Ha a gazdasági jellegű 
hajózás feltételeinek javítása hosszabb távon sem lehetséges, akkor legalább a turisztikai 
jellegű kihasználást kellene szorgalmazni. 
 

Erősség 
A város jó közlekedésföldrajzi helyzetben minden közlekedési ágazat tekintetében, de 
kiemelkedően jó a közúti elérhetősége. 
Kiemelkedően jó közlekedésföldrajzi helyzet. 
 
Gyengeség 
A jó közlekedésföldrajzi helyzet sok tekintetben kihasználatlan. A város logisztikai 
szerepe a lehetőségekhez mérten kicsi. A vízi közlekedés infrastruktúrája kiépítetlen, a 
vízi szállítási lehetőségek kihasználatlanok. A Mezőkövesdi repülőtér sorsa bizonytalan. 
Üzleti kisgépes repülés nincs. 
Kihasználatlan logisztikai lehetőségek. 
 
Lehetőség 
A meglévő kíváló közlekedési infrastruktúra kihasználása a város előnyére. Ezzel a 
közlekedési gócponti szerep hasznosítása, a regionális közlekedési központi szerep 
felvállalása, kommunikálása. A tényleges intermodalitás megteremtése a szállításban. A  
tiszai vízi közlekedés fejlesztése (pl. kikötő, víziturizmus). Hosszú távon tramtrain 
jellegű elővárosi vasúti kapcsolat Miskolccal. 
A kiépült gyorsforgalmi és főúthálózat előnyeinek kihasználásával valamint a hiányzó 
közlekedési alágazatok fejlesztésével intermodális regionális gócponttá való 
fejlesztés. 

 
Veszély 
A megfogalmazott lehetőségek kihasználásának hosszútávú elmaradása esetén a terület 
versenyképessége romlik a szomszédos meglévő központokhoz; Miskolc, Debrecen és 
Nyíregyháza, valamint a potenciális gócponthoz, Mezőkövesdhez viszonyítva. 
Versenyképesség romlása 
 

A városkörnyék közlekedési helyzete 
Tiszaújváros vonzáskörzete Tisza parti és megyehatár menti elhelyezkedése folytán 
féloldalasnak tekinthető. A borsodi oldalon lévő településekkel közvetlen, és ennek folytán 
intenzívebb kapcsolata van, míg a Hajdú megyei kapcsolatok Polgáron, a Tisza hídon 
keresztül biztosítottak, és döntően a munkába járásra korlátozódnak. 
A közvetlen közlekedési vonzáskörzet települései Sajószöged, Sajóörös, Kesznyéten, 
Nagycsécs, Kiscsécs, Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk. 
A kistérségi vonzáskörzet második vonalába tartozó települések Sajólád, Sajópetri Ónod 
Köröm, Igrici, Hejőpapi, Tiszatarján, Mezőcsát, Ároktő. 
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Munkába járás és bevásárlás tekintetében a Hajdú megyei területekről a Tisza parti 
települések egy része is a közlekedési vonzáskörzet részének tekinthető. 
 
A közúti kapcsolatok a felsorolt települések esetében jók. Kettő országos főúton, a továbbiak 
pedig országos mellékúti kategóriába sorolt négy számjegyű összekötő utakon közvetlenül 
elérhetők. A Sajón túli területek a kesznyéteni hídon, a Tiszán túli területek a polgári Tisza 
hídon át érhetők el. Ezen útvonalak nem nyújtanak magas szolgáltatási színvonalat, de 
állapotuk nem rosszabb az országos átlagnál. 
 
A vonzáskörzet települései a tiszaújvárosi kistérségi autóbusz pályaudvar révén autóbusszal 
is elérhetők. A viszonylat hálózat kedvező és relatíve sűrű, ajáratsűrűség azonban gyakran 
panaszok forrása. 
 
Sajószöged és Nagycsécs vasúton is elérhető, de az autóbuszközlekedés nagyobb sűrűsége és 
az utasok igényeihez való jobb alkalmazkodása miatt – ezeken a rövid távokon - inkább ez 
utóbbi tömegközlekedési eszközt használják az utasok. 
 

Erősség 
Kis utazási távolságok, megfelelő közúti és vasúti kapcsolatok. 
A város és közvetlen környezetének jó közlekedési kapcsolatai. 

 
Gyengeség 
A városkörnyéki településekhez vezető úthálózati elemek műszaki állapota gyenge, ezzel 
szolgáltatási színvonala alacsony, a vasúti közlekedés nem vonzó. 
Versengő alágazatok, alacsony szolgáltatási színvonal. 

 
Lehetőség 
A közlekedési kapcsolatok minőségének javításával a környéki településekkel való 
együttélés optimalizálása, ezek bevonása a fejlesztésekbe, munkahelyteremető 
beruházásokba, turisztikába, stb. 
Minőségi közlekedésen alapuló, város és környezete számára egyaránt gyümölcsöző 
együttműködés. 

 
Veszély 
A közlekedés javítását célzó fejlesztések és az együttműködési készség hiánya esetén 
Tiszaújváros és a közvetlen környezetében levő települések egymás és saját esélyeit 
rontó, rivalizáló településekké válhatnak. 
Együttműködés helyett rivalizálás. 
 
 

A VÁROS KÖZLEKEDÉSI HELYZETE 
Közúti közlekedés 
A város közúti főhálózata 
Tiszaújváros mint tervezett város korszerű főhálózatot örökölt. A város ipari és lakóterületeit 
a 35-ös főút ellentétes oldalára telepítették. A főút zöldterületbe és véderdőbe ágyazva fut át 
a településen, így átmenő és teherforgalom a lakóterületeket nem terheli. A két oldal közötti 
mozgásokat a főutat keresztező forgalmi és gyűjtőutak biztosítják öt kiépített forgalmi 
csomóponton keresztül. Ebből a három legfontosabb csomópont rendre a városközpont és 
vasútállomás, a városközpont és TVK, valamint a Szederkényi városrész és Tisza parti 
városrész közötti forgalmi kapcsolatot biztosítja. Ez utóbbi az ó-település, Tiszaszederkény 
bekötőútjának, valamint a Tiszapalkonyát, Oszlárt bekötő és Mezőcsátra vezető 3313-as 
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állami út körforgalmú találkozási csomópontja. Az autópálya megépülése óta ez az út a 
város legközvetlenebb autópálya bekötése. 
 
A 35-ös út csomópontjai nem egyformán biztonságosak. Működik körforgalom, jelzőlámpás 
csomópont, és csak elsőbbségi szabályozású keresztezés. Ez utóbbi a nyugati kapu első 
csomópontja, mely igen balesetveszélyes. 
Az új városközpont és az azt körülvevő lakótelepi beépítések úthálózata merőleges raszter 
rendszerben épült ki. Ez a hálózat az utóbbi időszak családiházas lakóterületi fejlesztései 
során kezd sugaras rendszerré konvertálódni. A lakóterületi forgalom jelenleg csak a 
városközponton keresztül tudja 35-ös utat elérni, hiányzik egy külső gyűrű, mely a 
sugárirányú utak „összefogásával”, lezárásával a városközpontot mentesíthetné. 
 
A déli, TVK oldalon hasonló a helyzet. A 35-ös útról zsákszerűen közelíthetők meg az egyes 
létesítmények, a főúttal párhuzamosan futó folyamatosan végigjárható feltáró út nincsen. 
A Tisza-sziget 35 sz. úttól délre eső oldala érhető el közúton. 
 

Erősség 
A város tervezett hálózata, az ipari és lakóterületek szeparáltsága kedvező örökség. A 
főhálózati elemek sűrűsége megfelelő, jó alapot képez a további úthálózati 
fejlesztésekhez. A közterület szélességek nagyok. 
Meglevő főhálózat megfelelő alapot képez a távlati fejlesztésekhez. 

 
Gyengeség 
Hiányzanak a gyűrű irányú főhálózati elemek mind az ipari, mind a lakóterületi oldalon. 
A főút nyugati kapuja nem csillapítja az átmenő forgalmat. A meglévő úthálózat 
elöregedése, egyre romló állapota. 
A helyi főúthálózat hiányosságai, fenntartás elmaradása. 

 
Lehetőség 
A hiányzó hálózati elemek megfelelően ütemezett, a város érdekeit is szolgáló 
kiépítésével településszerkezet és a lakóterületi fejlesztések színvonalas 
továbbfejlesztésének lehetősége. Főúti csomópontok fejlesztése. Csomópont átépítések 
körforgalommá. 
A város fejlődését szolgáló új főúthálózati kapcsolatok, korszerűsített csomópontok. 
 
Veszély 
A további főúthálózati elemek elmaradásával a városközpont és a 35-ös úti csomópontok 
túlterhelődése. A meglévő úthálózat elöregedése, elhasználódása a fenntartás, 
korszerűsítés elmaradása miatt. Balesetveszély a roszz csomópontokon. 
Széteső városszerkezet, meglévő utak tönkremenetele. 

 
A város egyéb közúthálózati elemei és közterületei 
Településfejlesztési koncepció szintjén a város alsóbbrendű úthálózatát, ezzel együtt a 
közterületek általános helyzetét (beleértve a közterületi parkolást is) egy fejezetben 
tárgyaljuk. E kérdések ugyanis olyan mértékben összefüggnek, hogy jelenleg még nem 
célszerű ezekkel a kérdésekkel külön foglalkozni. 
 
A város alsóbbrendű úthálózata két lényegesen eltérő jellegű területre osztható. Nőtt jellegű 
alsórendű hálózata van az ófalunak, Tiszaszederkénynek, és tervezett hálózata a lakótelepi 
területeknek. Új, eltérő minőséget és szerkezetet képviselnek az új, az elmúlt 30 évben épült 
családi házas beépítések lakóutca hálózatai, melyek a két szerkezettípus közötti átmenetet 
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képviselik. Lényeges a három karakter egységes városszerkezetbe való integrálása az egyes 
területtípusok között hiányzó útkapcsolatok biztosításával úgy, hogy ugyanakkor az az 
egyes területek integritását ne sértse. 
 
A gépjármű tárolás jelenlegi megoldása, illetve megoldatlansága a város komoly gondját 
jelenti. A korai lakótelepek építésekor még nem számoltak a motorizáció felfutásával, így 
parkolók és épület alatti garázsok nem épültek. Ezek pótlását később épült közterületi 
parkolók és garázstelepek biztosították. Ez utóbbi területigényes és esztétikailag 
megkérdőjelezhető tárolási mód mára több területen a városfejlesztés akadályává vált. 
 
A fenti kérdéskör együttes tárgyalásával a lakóutcák, a rajtuk lebonyolódó parkolás és a 
csatlakozó, egyéb hasznosítású közterületek kérdése mind műszaki, mind esztétikai állapotát 
tekintve elválaszthatatlanul mutatja az összefüggéseket. A város közterületeit elemezve 
látható, hogy az utóbbi évtizedekbentöbb pozitív változás is történt, a város törekszik egy 
vonzó, parkokkal, sétáló területekkel, díszburkolatokkal gazdagított városközpont 
kialakítására. Ugyanakkor elmondható, hogy az utcák és parkolóterületek burkolata 
leromlott, további fejlesztések, illetve egy egységes városközponti közterületi rehabilitációs 
program megvalósítása szükségszerű. 
 
A városközpont gyalogos területeinek adottsága kedvező, a tó körüli terület önálló 
gyalogutakkal, élhető séta területekkel rendelkezik. A befektetőkért folyó harcban a hazai és 
nemzetközi „mezőnyben” egyaránt elengedhetetlen az egyedi, vonzó imázs kialakítása, 
amelyhez alapvetően hozzátartozik a közterületek állapota, a város belső közlekedési 
kérdéseinek megnyugtató rendezése, ezek segítségével is a minden szempontból élhető 
város megteremtése. A város rendelkezik kiépített kerékpárutakkal, azonban hiányzó 
lényeges elem a szederkényi városrészt bekötő kerékpárút. 
 

Erősség 
A város mellékúthálózata (nyomvonalait tekintve) a jelenlegi településszerkezet mellett 
alapvetően megoldott, alapvető parkolási gondok még nincsenek, a közterületek méretei 
(szabályozási szélesség, közterek és zöldterületek számára fenntartott területek 
nagyságrendje) jók. Vannak kerékpárutak. 
A meglevő mellékúthálózat és közterületi rendszer megfelelő alapot képez a távlati 
fejlesztésekhez. 

 
Gyengeség 
A közterületek általános állapota egyáltalán nem kielégítő. Az utak és parkolók műszaki, 
illetve esztétikai állapota leromlott. A közterek, zöldterületek kialakítása, a felhasznált 
anyagok minősége helyenként elavult. Az eltérő területfelhasználású elemek úthálózati 
kapcsolódása nem mindenütt megoldott. Garázstelepek szinvonala. 
A város közterületeinek (utak, terek) műszakilag és esztétikailag leromlott állapota 

 
Lehetőség 
A város közterületeinek feljavítása közvetlenül érinti a lakosságot, az idegenforgalmat és 
a külső befektetők letelepedési szándékát. Egyértelmű, hogy a mellékúthálózat 
javításával, a közterek, parkok külső megjelenésének esztétikusabbá tételével a 
befektetők számára vonzóbb, a lakosok számára élhetőbb település alakítható ki. 
Kapcsolódás az országos Tisza menti kerékpárút nyomvonalhoz. 
Vonzóbb, élhetőbb város kialakítása. 
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Veszély 
A külső megjelenés javítása és a tőkét hozó befektetők érkezése, az idegenforgalom 
javulása egymást erősítő folyamatok. Sajnos ebből a körből csak az esztétikai állapotokat 
is javító beruházással lehet kilépni oly módon, hogy a pozitív irányban elmozduló imázs 
segíti a fejlesztés számára vonzóbbá tenni a várost. 
A leromlott állapotok taszítják a beruházókat és az idegenforgalmat. 

 
A közúti tömegközlekedés helyzete 
A városban helyi közforgalmú közlekedés nem üzemel. Minimális helyi tömegközlekedési 
funkciót ellátnak a helyközi VOLÁN autóbuszok.  
 

Erősség 
A városban működő autóbusz pályaudvar alkalmas lenne helyi viszonylatok indítására 
és fogadására is. 
Meglévő autóbusz pályaudvar. 
 
Gyengeség 
Az igény arányos helyi tömegközlekedés nem megoldott. 

 
Lehetőség 
Helyi viszonylatok indítása a VOLÁN pályaudvarról, vagy meglévő helyközi 
viszonylatok más útvonalon vezetése a város területén helyi igények kiszolgálását is 
biztosítva. 
Jelentős nagyságrendű felértékelődő városi területek. 

 
Veszély 
A város területi növekedésével az elérhetőség nem lesz biztosított, illetve fordítva az 
elérhetőség hiánya akadályozni fogja újabb területek bevonását a lakó és/vagy 
iparterületi fejlesztésbe. 
A helyi tömegközlekedés hiánya a város fejlődését akadályozza. 

 
Vasúti közlekedés 
A város vasútállomás, mint a nagytérségi kapcsolatoknál már említésre került, zsák 
végállomás. Személyszállítási szempontból a vasúti közlekedés végpontja a vasútállomás, 
ahonnan azonban iparvágányok vezetnek tovább az iparterületekre. Az iparvágányok 
személyközlekedésre való hasznosítása nem, megoldott. 
 

Erősség 
Jó a megyeközponttal való vasút-hálózati kapcsolat, amely magában rejti a távlati 
fejlesztés lehetőségeit is, ami által mind a beruházók, mind az idegenforgalom számára 
vonzóbb várossá válhat. 
Meglévő vasúti kapcsolat. 

 
Gyengeség 
A vasúti közlekedés minden területén tapasztalható leromlott állapotok nem teszik 
vonzóvá a vasúti közlekedést, így nehezen tud versenyezni a közúti tömegközlekedéssel, 
amely az utazóközönséget jobban kiszolgálva utasokat csábít el a vasúttól.  
Alacsony színvonalú utaskiszolgálás. 
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Lehetőség 
A vasúti közlekedés vonali, vontató- és gördülő állományának fejlesztésével újra 
vonzóvá tehető a vasúti közlekedés, ami bizonyos utazási relációkban versenyképessé 
tenné az autóbusz közlekedéssel szemben. Az iparvágány hálózat tömegközlekedési 
hasznosítása.  
A színvonalas vasúti közlekedés által biztosított előnyök kihasználása, jelentős 
nagyságrendű felértékelődő városi területek. 

 
Veszély 
Pénzszűke esetén a vasúti fejlesztések jelentős késedelmével vagy a szükségesnél kisebb 
arányú megvalósításával a város vonzereje nem javulna a vasúti kiszolgálás területén.  
A vasúti közlekedés színvonalának alacsony volta rontaná a város közlekedési 
helyzetét. Az alulhasznosított vasúti területek továbbélése csökkentené a város 
fejlesztési lehetőségeit.  
 

Erősség Célfa Intézkedés és komponens 

A város kiváló 
közlekedésföldrajzi helyzete 

A jó adottságok kihasználása 
logisztikai projektek 
megvalósítására, a regionális 
intermodális közlekedési 
gócpont szerep növelése 

Logisztikai projektek kidolgozása és 
kiajánlása 

A város és közvetlen 
környezetének jó közlekedési 
kapcsolatai 
 

Minőségi közlekedésen 
alapuló, város és környezete 
számára egyaránt 
gyümölcsöző együttműködés 

Tiszaújváros-városkörnyék 
vonzáskörzeti városhálózati 
közlekedési kapcsolatok 
újrapozícionálása  

A város és környezetének 
megfelelő főúthálózati 
kapcsolatai 

A város fejlődését szolgáló 
külső és belső úthálózati 
kapcsolatok fejlesztése 

Városi közlekedéshálózat fejlesztése 

A meglevő mellékúthálózat és 
közterületi rendszer megfelelő 
alapot képez a távlati 
fejlesztésekhez 

Vonzóbb, élhetőbb város 
kialakítása a közterületek 
rendezésével, karban-
tartásával 

Városi közlekedéshálózat fejlesztése 

Meglévő autóbusz pályaudvar és 
kistérségi központ szerep 

Helyi tömegközlekedés  
létrehozása 

Közúti és vasúti tömegközlekedés  

Meglévő vasút-hálózati 
kapcsolatok 

A színvonalas vasúti 
közlekedés által biztosított 
előnyök kihasználása. 

Közúti és vasúti tömegközlekedés 

A Tisza potenciális 
lehetőségeinek kihasználása 

Az idegenforgalommal 
kapcsolatos vízi közlekedés 
különböző szintjeinek 
kiépítése, vízi szállítás 
létesítményeinek kiépítése 
(kikötő) 

Tiszaújváros-nagytérségi közlekedés 
kapcsolatok újrapozícionálása 
 
Városi közlekedéshálózat fejlesztése 

A kerékpáros közlekedésre 
alkalmas morfológiai és 
környezeti állapot 

A természeti környezet által 
biztosított előnyök 
kihasználása a kerékpáros 
túrizmus fejlesztésében 

Tiszaújváros -nagytérségi közlekedés 
kapcsolatok újrapozícionálása 
 
Városi közlekedéshálózat fejlesztése 
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Gyengeség Problémafa Intézkedés és komponens 

Északi főhálózati kapcsolat 
hiánya (Takta-köz, Hegyalja) 
 

Az országos fejlesztési 
programokba való beépítés 
szükséges. A szomszédos 
településekkel való 
összefogás és megegyezés 
szükséges. A 
településrendezési tervek 
összehangolása szükséges 

Tiszaújváros nagytérségi közlekedés 
kapcsolatok újrapozícionálása  
 
Tervek koordinálása és 
összehangolása. 

Alacsony szolgáltatási színvonal 
több közlekedési alágazat 
területén, alágazati versengés 

Minőség-fejlesztés, 
együttműködés (közlekedési 
szövetség) 

Tiszaújváros városkörnyék 
vonzáskörzeti városhálózati 
közlekedési kapcsolatok 
újrapozícionálása 

Helyi tömegközlekedés hiánya 
A helyi közlekedés 
infrastruktúrájának 
megteremtése 

Városi közlekedéshálózat fejlesztése 

A város közterületeinek (utak, 
terek) műszakilag és 
esztétikailag leromlott állapota 

A közterületek közlekedési és 
zöldterületi elemeinek az 
eltérő igények 
figyelembevételével történő 
minőségi fejlesztése 

Városi közlekedéshálózat fejlesztése 

 
 
A város közlekedési helyszínrajzát az U-1 számú tervlap tartalmazza. A tervlap 1:10.000-es 
méterarányban a dokumentációhoz mellékelt DVD-ről indítható, papír formátumban lépték nélküli 
A3-as méterű rajzként dokumentáltuk. 
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1.4.7  Közmű ellátás 

 
ÁLTALÁNOS HELYZET 
A vízvezeték és a villamosenergia hálózat mindegyik utcában megépült. A hírközlési és a 
vezetékes gázhálózat a terület nagy részén, csaknem minden utcában rendelkezésre áll. A 
lakótelepeken távhő- és gázszolgáltatás van. A kábel TV hálózat bővül. A szennyvizek 
elvezetésére és a csapadékvizek továbbítására elválasztott rendszerű csatornák szolgálnak. A 
közműellátottságot tekintve a központi belterület teljes közművesítettségű. 
 
Vízellátás 
 
A Tiszaújváros Városi Vízmű rétegvizet termelő kútjai a város, valamint a vonzáskörzetébe 
tartozó három község – Sajószöged, Nagycsécs és Sajóörös – lakosságának, ipari és 
kommunális létesítményeinek közműves ivóvízellátását biztosítja. Emellett Tiszapalkonya és 
Oszlár települések vízellátása is itt termelt vízből történik, annak átadásával a helyi 
üzemeltető részére. Az ivóvízvezeték hálózat hossza 102 km (2007.). 
 
Meglévő sérülékeny vízbázisok a kistérségben: 

– Hejőbábai vízműtelep 
– Tiszaújvárosi vízbázis (a Sajó-Hernád kiszélesedő kavicsterasza). 

A vízbázison fekvő települések: Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Tiszapalkonya, 
Hejőbába, Oszlár, Nemesbikk, Nagycsécs, Girincs, Kesznyéten. 
 
A tiszaújvárosi vízmű terület a Termál fürdő mellett található. A vízmű területéről indul a 
vízhálózat 400-as gerincvezetéke. A szolgáltatási területen többnyire összekapcsolt 
körvezetéki hálózat van kiépítve. A meglévő beépítések 100%-osan ellátottnak tekinthetők. 
 
Az északi fejlesztési terület kiviteli szintű előközművesítési tervekkel rendelkezik. A szakági 
tervlapon ezt, és az ellátatlan területeket sraffozással bejelöltük. 
 
Erősség 
Teljes körű a közüzemi vízellátás.  
 
Gyengeség 
Újabb beépítésre szánt területek bevonásához további fejlesztésekre van szükség.  
Elöregedett a vízvezeték hálózatnak jelentős százaléka.  40 évnél idősebb vezetékek is 
üzemelnek a rendszerben.  A városszéli beépítésre szánt fejlesztési területek vízellátása 
megtápláló vezeték hiányos.   
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Szennyvíztisztítás  
A szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés a városban megoldott. 
 
A fenti térkép mutatja a településcsoport szennyvízelvezetésének sémáját. A rendszer a 
tiszaújvárosi szennyvíztisztítóra dolgozik. A telep a 35-ös főút déli oldalán lévő 
véderdősávban kapott helyet. A szennyvíztisztító bővítésre szorul. 
A szennyvízcsatorna hálózat vegyes gravitációs és nyomott rendszerben működik. A 
síkvidéki jellegű domborzati adottságok miatt a szennyvíz többszöri átemelése szükséges. A 
területegységenkénti gravitációs hálózat gyűjtési pontján működő kis átemelők egy központi 
átemelőre dolgoznak, ahonnan minden szennyvíz egy kettős 300-as nyomott vezetéken 
érkezik a tisztító telepre. 
A 35-ös főúttól északra eső beépítések 100%-osan ellátottnak tekinthetők. A déli oldali Tisza 
parti városrész ellátottsága csak részleges. Az iparterületek önálló szennyvízelvezető, gyűjtő 
és tisztító rendszerrel rendelkeznek. 
 
Szennyvízcsatornázás 

Erősség Célfa Intézkedés és komponens 
A kistérségben a szennyvíz-
agglomeráció gesztora 
Tiszaújváros. A Tiszaújvárosban 
üzemelő  tisztító telep,  a város 
és még 3 település szennyvizét  
fogadja és kezeli. A 
védőtávolsága biztosított.  

Tiszaújváros és a 
környezetében levő tíz 
település területéről fogadni 
tud szennyvizeket. 

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatorna építések vízjogi 
engedélyezési terv alapján 
valósíthatók meg. 

Magas, 95 %-os a lakások 
bekötöttségi aránya a városban 

További igények 
kielégítésének meg van a 
lehetősége. A rákötések 
számának további 
növelésével, a közműolló 
nyitottsága csökkenthető. 

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatorna építések vízjogi 
engedélyezési terv alapján 
valósíthatók meg. 

Az átemelők szerviz kapcsolata 
kiépített, hidegtartalék 
szivattyúkat az aknákba 
beépítették.  

Elválasztott rendszerű 
csatornahálózat építhető 
ezeken a területeken.  

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatorna építések vízjogi 
engedélyezési terv alapján 
valósíthatók meg. 

   
Gyengeség Problémafa Intézkedés és komponens 

A szennyvíztisztító kiterhelt  
A szennyvíztisztító 
kapacitásbővítését meg kell 
valósítani 

 
Tisztítótelep bővítése 
 

Az elöregedett beton 
csatornaszakaszok könnyebben 
meghibásodhatnak. Az átemelők 
acélszerkezete (szivattyúk) 
rekonstrukciót, korrózió 
védelmet igényelnek 

Hálózatrekonstrukció 
szükséges ütemezett 
fejlesztéssel.  

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatorna építések vízjogi 
engedélyezési terv alapján 
valósíthatók meg. 

A városszéli területfejlesztések 
szennyvízelvezetésének 
biztosításához az érintett 
átemelők kapacitásbővítése 
szükséges 

Puffer tároló kapacitás és 
átemelő szivattyúcserék 
szükségesek  

 
Vízi közművek fejlesztése 
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Csapadékcsatornázás 
A városban az intenzív beépítésű lakóterületeken zárt rendszerű, a családi házas 
lakóterületeken vegyes, nyíltárkos és zárt rendszer üzemel. A csapadékvíz elvezetés a 
szennyvízcsatornázástól elválasztott rendszerű. 
 
A településen a csapadékvizek elvezetése jelenti a legnagyobb közművesítési problémát. A 
síkvidéki fekvés és a gátakkal határolt, védett beépített, illetve beépíthető területek miatt a 
csapadékvíz csak átemeléssel juttatható a végső befogadóba, a Tiszába. Elsődlegesen 
átemelés, (a befogadótól távolabb eső területeken többszöri átemelés) szükséges a sík terület 
miatt. Másodsorban – bár csak a tiszai nagyvizek esetén – át kell emelni a csapadékvizet a 
védvonalon is. Az így átemelendő vizek jelentős mennyiséget képviselnek. 
 
A csapadékvizek elsődleges befogadója a Lévai utca mentén nyugat-kelet irányban 
végighúzódó élő vízfolyás, melynek védőgáti kereszteződésénél működik a nagy átemelő 
állomás. Ez a vízfolyás tudja fogadni a tőle délre eső lakótelepi vizeket, valamint a tőle 
északra eső családi házas beépítés hozzá közel eső területeinek vizeit. Az északi 
lakóterületek meglévő és tervezett beépítéseinek csapadékvizét a Zita utcai átemelő 
továbbítja. Az északi területek beépítéséhez jelentős átemelő kapacitás bővítés lesz 
szükséges. 
 
Csapadékvíz elvezetés  

Erősség Célfa Intézkedés és komponens 

Jelentős arányú a zárt 
rendszerben történő vízelvezetés 

A Tisza vízminőség védelmét 
biztosítani kell. A folyók a 
turisztikai és az 
egészségvédelmi 
programokba bevonhatók. 

Vízi közművek fejlesztése 
Hordalékfogók telepítése szükséges a 
vízelvezető árkok, csatornák élő 
vízfolyásba bevezetése előtt. 

A városban, elválasztott 
rendszerű csatornahálózatok 
épültek  

Szükséges a zárt rendszerben 
történő elvezetés arányainak 
növelése     

 
Vízi közművek fejlesztése 
 

Új lakó- és iparterületek 
csatornázottsága  

Zárt rendszerű csapadékvíz 
elvezetés továbbfejlesztése  

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatornák csak vízjogi 
engedélyezési terv alapján építhetők. 

   
Gyengeség Problémafa Intézkedés és komponens 
Kis esések miatt átemelés, 
többszöri átemelés szükséges 

Az átemelő kapacitás 
növelendő 

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatornák csak vízjogi 
engedélyezési terv alapján építhetők. 

Elöregedett betoncsatornából 
épült hálózatrészek Hálózatrekonstrukciók 

Vízi közművek fejlesztése 
Új közcsatornák csak vízjogi 
engedélyezési terv alapján építhetők. 

A csatornázatlan peremváros-
részekben vannak megoldatlan 
vízelvezetésű területek  

A lakókörnyezet minősége 
hálózatfejlesztéssel javítható. 

Vízi közművek fejlesztése 

Különböző minőségű felszíni víz 
elvezetési megoldások. 
Házilagos kivitelezések a nyílt 
árkos vízelvezetésű területek egy 
részén 

Különbözőségek csökkentése, 
közterületrendezéssel 
összehangolt 
környezettudatos 
fejlesztések megvalósítása  

Szolgáltatásfejlesztési feltételek, 
közterületrendezés 

Hiányosságok a rendszerben, 
karbantartások elmaradása, 
víznyelők eldugulása 

A karbantartások 
rendszeressé tétele, a 
lakossági szemlélet 
formálása, saját környezete 
iránti igény fejlesztése, 
közreműködésre ösztönzés 

Szolgáltatásfejlesztési feltételek 
közterületrendezés 
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 ENERGIA KÖZMŰHÁLÓZATOK 
 

Villamosenergia 
Tiszaújváros és térsége energetikai központ. A térség villamosenergia ellátását a 
"Tiszaújváros" 120/20/10 kV-os táppont biztosítja. (Az új strand melletti transzformátor 
állomásból kiinduló 10 kV-os vezeték Tiszaújvárost, a 20 kV-os vezeték pedig a Mezőcsát és 
a térség ellátását szolgálja.) Az ellátó rendszert a sajószögedi OVIT állomás táplálja meg, de 
üzemzavar esetén a felsőzsolcai OVIT állomás is visszacsatol. A tiszaújvárosi táppontból 
ágazik ki az ún. "Hejőbába" gerincvezeték, illetve a Tiszakeszin áthaladó ún. "Mezőcsát" 
gerincvezeték is. 
A térség villamosenergia ellátása megfelelő. A közelmúltban végzett transzformátor 
kapacitásbővítések által csökkentek a feszültségingadozások. A település közvilágítási 
helyzete változó. Az ÉMÁSZ Rt-nél néhány éve bevezetett hangfrekvenciás körvezérléssel 
sikerült a napi csúcsidőszak fogyasztását kiegyenlíteni. 
 
 

Madárvédelem 
A nagytestű madarakra, elsősorban vonulási irányukban és táplálkozási területeik 
közelében, az elektromos szabadvezeték hálózatok igen nagy veszélyt jelentenek, gyakran 
éri őket áramütés. Különösen veszélyeztetettek a gólyák, mivel napjainkban – főképp a 
megváltozott építészeti megoldások miatt – kémények helyett inkább a villanyoszlopok 
tetején fészkelnek. 
A villamosvezeték hálózatokkal kapcsolatos madárbalesetek a természet károsodásán kívül a 
villamos-energia szolgáltatás biztonságát is jelentősen veszélyeztetik. 
A magyarországi Áramszolgáltató vállalatok, és a madárvédő egyesületek már az 1970 – es 
évek végén közösen kifejlesztették az elektromos szabadvezeték hálózatokra pótlólag 
felszerelhető fészekmagasító, és egyéb madárvédelmi berendezéseket. 
Ezek mind szélesebb körű alkalmazásával célszerű megelőzni, vagy minimálisra csökkenteni 
Tiszaújváros térségében is a madárbaleseteket. 
 

Hőenergia 
Tiszaújváros területén belül a beépítési volumennek megfelelően központi- és egyedi - 
jellegű hőenergia ellátó rendszerek valósultak meg, vizsgált területen a meglévő épületek 
esetében a technológiai hőigények kielégítésére, és a téli hőveszteség pótlására, a távfűtési 
hőenergia termelésére, valamint a használati melegvíz előállítására és konyhai 
tüzelőanyagként, a felhasználásra kerülő energiahordozó bázis minden esetben a vezetékes 
földgáz. 
 

Távhő - ellátási rendszerek 
A város lakótelepein, továbbá bizonyos ipari és intézményi területeken, távhő ellátási 
rendszerek valósultak meg, melyek nyomvonalai túlnyomórészt beton tömbcsatornákban 
húzódnak, illetve az újépítésű szakaszok korszerű, előre szigetelt távhő – vezetékekkel 
kerültek kiépítésre. Az ipari területek felé magasvezetésű fűtővezetékek is kiépültek. A város 
önálló fűtőerőművel rendelkezik, mely villamos energia és hőtermeléssel foglalkozik. 
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Földgáz hálózatok 
A térségen halad keresztül a Testvériség gázvezeték, mely az ipari felhasználókat látja el. A 
területen húzódó GOV kezelésben lévő nagynyomású gázszállító vezetékről és a vezetékre 
telepített szakaszoló állomásokon létesülő gázátadók 7,8 bar indító nyomással 
középnyomású vezetékeken keresztül biztosítják a gázellátást, úgyhogy minden településhez 
nyomásszabályozó fogadóállomást létesítettek, illetve létesítenek a még folyamatban lévő 
beruházásoknál. 
 
A város közigazgatási területén áthaladó földgázszállító és termékvezetékek: 
 
A MOL Nyrt. Földgázszállítás kezelésében: 
Testvériség 
Nemesbikk – Szerencs 
MOL Nyrt. Tiszai Finomító leágazó 
TVK Nyrt. Leágazó 
AES Hőerőmű leágazó 
Tiszapalkonyai Hőerőmű leágazó földgázvezetékek. 
 
A MOL Nyrt. Termékszállítás kezelésében: 
Keleti termék 
Barátság II. 
Ebesi vezeték 
Szajol – Tiszaújváros DN 200, DN 300 szénhidrogén termékvezetékek. 
 
A TVK Nyrt. Tiszaújváros  kezelésében: 
Kalus-Tiszaújváros 
Tiszaújváros-Kazincbarcika etilén vezetékek. 
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ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS  
Távbeszélő hálózatok 
A távbeszélő hálózat jelenleg a mezőkövesdi primer körzethez tartozik. A meglévő 
távbeszélő állomások a tiszaújvárosi ARM tipusú központon keresztül 49-es körzetszámmal 
kapcsolódnak a hazai és nemzetközi távhívó forgalomba. A helyi hálózatbővítések a 
MATÁV RT tervei alapján az ún. "önerős hálózatbővítés" keretén belül létesített célhálózatra 
épültek. A távközlési rendszer kapacitása kielégítő, figyelembe véve a környező települések 
igényeit is. 

Mobil távközlés 
Tiszaújváros területén a T – Mobile -; a Pannon GSM -; a Vodafone – mobil távközlési 
társaságok bázisállomásokat, és antenna - berendezéseket üzemeltetnek. A lefedettség 
mindhárom szolgáltató részéről teljesnek minősíthető. 

TV és Rádió 
Műsorvételi lehetőség szempontjából a térség ellátottnak tekinthető, a műsorvételnek 
korlátozása nincs. Rádióvételi lehetőségek középhullámon és URH sávon lehetségesek. A TV 
vételi lehetőségek a Tokaj és a Kékes csatornáról biztosított. Tiszaújvárosban TV stúdió 
működik, mely technikai felszereltsége révén a regionális adások egyik központjává válhat. 
 
A város meglévő meglévő szennyvízcsatorna hálózatát a K-2 jelű tervlap tartalmazza. A tervlap 
1:10.000-es méterarányban a dokumentációhoz mellékelt DVD-ről indítható, papír formátumban 
lépték nélküli A3-as méterű rajzként dokumentáltuk. 
 





TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

175

 

1.5. Települési közszolgáltatások 
INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTURA  
Az infrastruktúrának meghatározó szerepe van a települések létrejöttében, életében, 
fejlődésében. Az infrastruktúra jelenti azt a hátteret, vázat, amely nélkül aligha 
működhetnének, még inkább fejlődhetnének a települések. Az infrastruktúra fejletlensége, 
korszerűtlensége ill. elmaradottsága a települések fejlődését gátolja, fékezi. 
Tiszaújvárosban nem található kórház, de a szakorvosi ellátás széles körű, amit a környező 
települések lakossága is igénybe vesz. A nevelési-oktatási intézmények széles hálózata épült 
ki a városban az elmúlt évtizedekben. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és az 5 
tagintézményből álló Napközi Otthonos Óvoda, zenei és művészeti nevelés az Általános és 
Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben folyik a városban a nyelvi, a 
művészeti, számítástechnikai, sport és környezetvédelmi képzés középiskolájában. A város 
intézményhálózata a lakosság számához viszonyítva kiterjedt, és erősen tagolt volt, ez tette 
szükségessé az intézményredszer1999-es felülvizsgálatát. 
A felülvizsgálat során bemutatták a jelenlegi állapotot (feladatok, létszám, gazdálkodás, 
elhelyezés) és javításokat fogalmaztak meg a költségtakarékosabb intézményi működtetésre. 
Elsődleges szempont volt a túlzott tagoltság megszűntetése és a költségek csökkentése. A 
javaslatok az alapintézmények körében összevonásokat fogalmaztak meg, létrejött egy 
egységes intézményhálózat: 
 

Középiskola és kollégium 
Az egyesített intézményben az Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakközépiskola, a Brassai 
Sámuel Szakközépiskola és Szakmunkásképző, és az Apáczai Csere János Középiskola és 
Kollégium került összevonásra. 
Az Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakközépiskola és az Apáczai Csere János 
Középiskolai Kollégium korábban is összevontan működött, a kollégista diákok étkeztetése a 
gimnáziumban történt. Az Apáczai Csere János Kollégium diákjainak nagy százaléka a 
Brassai Sámuel Szakközépiskola tanulója volt eddig is. 
Az összevonás a feladatok ellátását nem akadályozta, enyhítette az oktatási intézmény 
tanterem hiányából adódó problémáit. 
 

Általános iskola, alapfokú művészetoktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, 
egységes pedagógiai szakszolgálat 
Az egyesített intézményben a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola, az Arany János Általános Iskola, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a 
Széchenyi István Általános Iskola, a Vándor Sándor Zeneiskola, és a Mérei Ferenc 
Logopédiai Pszichológiai Szakszolgálat került összevonásra. 
Az összevonás az intézményhálózat tagoltságát csökkentette, a feladatok ellátását az 
összevonás nem akadályozta. Az integrált intézmény élén magasabb vezető áll, a 
tagintézmények irányításban tagozatvezető, illetve igazgató helyettes segíti az igazgató 
munkáját. 
 

Napközi otthonos óvoda 
Az egyesített intézményben a Katica Óvoda, a Bóbita Óvoda, a Sün Balázs Óvoda, a 
Tündérkert Óvoda, és a Szivárvány Óvoda került összevonásra. 
Az összevonás az ÁMK kivételével valamennyi óvoda összevonását jelentette. 
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Tiszaújvárosi humánszolgáltató központ 
Az egyesített intézményben a Városi Gondozási Központ, az Egyesített Bölcsödei Intézmény, 
és a Városi Családsegítő Központ került összevonásra. 
 

Derkovits Gyula művelődési központ és városi könyvtár 
Az egyesített intézményben a Derkovits Művelődési Központ és a Városi Könyvtár került 
összevonásra. 
 

Városi rendelőintézet – háziorvos szolgálat 
A városi rendelőintézet átszervezésére nem volt szükség, mindig is egy helyen működött. 
 

1.5.1  Oktatás 

Napközi otthonos óvoda 

Az intézmény típusa: Nevelő közoktatási intézmény  
Az intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda 
Az intézmény székhelye: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. 

Az intézmény telephelyei: 

- 3580 Tiszaújváros, Irinyi J. út 1. 
- 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 1. 
- 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 14. 
- 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1. 

Az intézmény jogelődjei: 

- Katica Óvoda, 1962 
- Bóbita Óvoda, 1965 
- Sün Balázs Óvoda, 1969 
- Tündérkert Óvoda, 1975 
- Szivárvány Óvoda, 1979 

Az intézményt alapító szerv: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

az intézmény alapításának ideje: 2000. július 01. 
Az intézmény fenntartója: Tiszaújváros Város Önkormányzat 

Felügyeleti szerve: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

Az intézmény önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv 

A feladatok ellátásához szükséges 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok címe: 

- Irinyi János út 1.(1441 hrsz.) 
- Kazinczy út 1. (988 hrsz.) 
- Rózsa út 14. (948 hrsz.) 
- Alkotmány köz 1. (659/29. hrsz.) 
- Pajtás köz 13. (664/23. hrsz.) 

Az intézményegység szakmailag önálló szervezeti egység: 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, - ha a jogszabály 
másképp nem rendelkezik - legfeljebb hét éves korig,  

– a gyermekek nevelése, 
– az iskolai életmódra felkészítő szakszerű csoportos foglalkoztatása, 
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– a napközi otthon jellegű ellátása: 
 napi többszöri étkeztetéssel, 
 foglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel, 

– a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt, terápiás gondozásra vett 
gyermekek felzárkóztató nevelése - oktatása, 

– a különleges gondozás keretében, a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, 
érzékszervi, enyhe értelmi beszéd - és más fogyatékos gyermekek ellátása, 

– a tehetséggondozás, képességfejlesztés: 
 gyermektorna, néptánc oktatás, nyelvi orientációs oktatás, 

– a munkahelyi étkeztetés. 
 
Alaptevékenységhez tartozó egyéb feladatok 

– - vendéglátás, kereskedelmi tevékenység, 
– - helyiségek és eszközök bérbeadása. 

 
Intézményi adatok 

– Csoportok száma: 28 
– Csoportonkénti gyerekek száma: 24,96 /2009. 01. 30./ 

 604 fő /fizikai gyermeklétszám 2008. 10. 01. (statisztika)/ 
 628 fő /fizikai gyermeklétszám 2008. 12. 31. (normatíva)/ 
 653 fő /fizikai gyermeklétszám 2009. 01. 30. (félévi beszámoló)/ 
 699 fő /számított gyermeklétszám 2009. 01. 30. (félévi beszámoló)/ 

– Óvónők száma: 62 (57 + 5 vezető) 
– Dajkák száma: 29 
– Óvodai termek száma: 28 csoportszoba + 2 tornaszoba + 1 fejlesztő szoba + 2 

torna/fejlesztő szoba 

 

 

 
Kazinczy úti óvoda -  
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Alkotmány közi óvoda  Pajtás közi óvoda 

 

 

 
Irinyi János úti óvoda  Rózsa úti óvoda 

 
 

Általános iskola, alapfokú művészetoktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, 
egységes pedagógiai szakszolgálat 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül közös 
igazgatású közoktatási intézmény. 

Az intézmény neve: 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és 
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Az intézmény székhelye: 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. 

Az intézmény telephelyei: 

- 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18. 
- 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. 
- 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. 
- 3580 Tiszaújváros, Deák tér 16. 
- 3580 Tiszaújváros, Liszt Ferenc út 2. 

Az intézmény intézményegységei: 

- -„Vándor Sándor Zeneiskola” 3580 
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5. 

-„Mérei Ferenc Logopédiai, Pedagógiai, 
Pszichológiai Szakszolgálat” 3580 Tiszaújváros, 
Bartók B. út 9-11. 

Az intézmény jogelődjei: 
- Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1957. 
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1969. 
- Arany János Általános Iskola 1970. 
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- Hunyadi Mátyás Általános Iskola 1975. 
- Széchenyi István Általános Iskola 1980. 
- Vándor Sándor Zeneiskola 1968. 
- Mérei Ferenc Logopédiai Pszichológiai 

Szakszolgálat 1984. 

Az intézményt alapító szerv: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

az intézmény alapításának ideje: 2000. július 01. 
Az intézmény fenntartója: Tiszaújváros Város Önkormányzat 

Felügyeleti szerve: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

Az intézmény önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv 

A feladatok ellátásához szükséges 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok címe: 

- Munkácsy M. út 18. (1133. hrsz.) 
- Kazinczy út 3. (989/1. hrsz.) 
- Rózsa út 12. (949. hrsz.) 
- Alkotmány köz 2. (659/23. hrsz.) 
- Deák F. tér 16. (664/32. hrsz.) 
- Liszt Ferenc út 2. (1124/2. hrsz.) 
- Teleki Blanka út 5. (1134/6 hrsz.) 
- Bartók Béla út 9-11. (999/4 hrsz.) (1-11. sz 

egész épülete) 
- Örösi úti teniszpálya (651/4. hrsz.) 

Az intézményegység szakmailag önálló szervezeti egység: 
 
Az intézmény alaptevékenysége 

– 8 évfolyamon folyó alapfokú nevelés-oktatás, ezen belül 
 Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek alapfokú 

oktatása, fejlesztő foglalkoztatása, utógondozása: korai fejlesztés 
(Eltérő Tantervű Tagozat). 

 Egyéb fogyatékos tanulók integrált nevelése, 
 Városi szintű gyógytestnevelés koordinálása és oktatás ellátása, 
 A helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének 

figyelembevételével,- a jogszabályban előírtak illetve a fenntartó 
önkormányzat, kívánalmai alapján- kialakítja helyi nevelési 
rendszerét, 

 A jelentkező igényeinek és a városi önkormányzat vállalásának 
figyelembevételével, megszervezi az általános iskolai felnőttoktatást 
(Ifjúsági Tagozat), 

 Az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés 
követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével, gondoskodik a 
tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról, 

 Ellátja a két tanítási nyelvű tagozat működéséből adódó feladatokat 
 Ellátja a gyermek-és ifjúságvédelemből ráháruló faladatokat, 
 A művelődési és testedzési feladatok hatékony ellátása érdekében, 

együttműködik a közművelődési és sportintézményekkel, 
 Ellátja a Regionális Környezet –és Természetvédő Oktatóközponttal 

összefüggő faladatokat. 
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– Alapfokú zenei oktatás ezen belül: 
 Tanulói, tanári hangversenyek rendezése, lebonyolítása, 
 Szakmai versenyeken való részvétel előkészítése, szervezése, 
 Tanulók és tanárok közreműködése városi rendezvényeken. 

– A gyermek/tanuló harmonikus személyiségfejlődését elősegítő logopédiai, fejlesztő 
pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás 

 Logopédiai ellátás, 
 Nevelési tanácsadás, 
 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
 Szakértői vizsgálat: a „más fogyatékosság” diagnosztizálása, 

szakvélemény készítése a magasabb jogszabályban foglalt 
munkamegosztás alapján. 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. 
 A tehetséggondozás szakmai segítése. 

 
Az intézmény kiegészítő tevékenysége 

Tiszaújváros vonzásköretében található települések pedagógiai szakszolgáltatás iránti 
igényének kiegészítése, a Közoktatási Ellátási Körzet megbízása alapján. A Közoktatási 
Ellátási Körzet megbízása alapján. A Közoktatási Ellátási Körzetbe nem tartozó 
településeken élő gyermek/tanuló számára, a pedagógiai szakszolgáltatás biztosítása díjazás 
ellenében történik. 

A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén 
– Pedagógiai tájékosztatás, informálás: feladata a szakmai információk, adatok, a 

tanügyi dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, tájékoztatás nyújtása. 
– Az akkreditált továbbképzések segítése, szervezése. 
– Tanulmányi, kulturális, sport és tehetséggondozó versenyek, programok 

szervezése, összehangolása. 
– Intézményközi munkaközösségek, szaktanácsadók munkájának körzeti szintű 

koordinálása. 
– A tanulók tájékoztatása, a diákönkormányzatok munkájának segítése. 

 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok 

– Vendéglátás, kereskedelmi tevékenység, 
– Városi szintű korcsolyaoktatás feltételeinek biztosítása, 
– Termek, eszközök, létesítmények bérbeadása, 
– Önköltséges tanfolyamok szervezése,  
– Alapfokú oktatási intézmények tanulói részére, nyári foglalkoztatás szervezése. 

 
Intézményi adatok: 

– Tanulócsoportok száma: 81 osztály 
– Tanulócsoportok létszáma /fő/: 1778 fő 
– Tantermek száma: 134 + 4 tornaszoba + 6 tornaterem 
– Az iskola alkalmazásában álló pedagógusok száma /fő/: 196 fő 
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Alkotmány közi(Hunyadi Mátyás) Általános Iskola 

 

 

 
Deák Ferenc téri (Széchenyi István) Általános iskola és tanuszodája 

 

 

 
Munkácsi Mihály úti (Lórántffy Zsuzsanna) Általános Iskola 

 

 

 
Rózsa úti Általános Iskola  Kazinczy úti Általános Iskola 
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Középiskola és kollégium 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, ezen belül közös 
igazgatású közoktatási intézmény 

Az intézmény neve: Középiskola és Kollégium 
Az intézmény székhelye: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 
Az intézmény telephelye: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. 

Az intézmény intézményegysége: „Középiskolai Kollégium” 
3580. Tiszaújváros, Munkácsy út 26-28. 

Az intézmény jogelődjei: 
 

- Eötvös József Gimnázium és Ipari 
Szakközépiskola 1963. 

- Brassai Sámuel Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző 1972. 

- Apáczai Csere János Középiskola és 
Kollégium 1990. 

Az intézményt alapító szerv: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

az intézmény alapításának ideje: 2000. július 01. 
Az intézmény fenntartója: Tiszaújváros Város Önkormányzat 

Felügyeleti szerve: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

Az intézmény önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv 

A feladatok ellátásához szükséges 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok címe: 

- Munkácsy M. út 13.(1438 hrsz.) 
- Rózsa úr 12.(950/2 hrsz.) 
- Munkácsy M. út 26-28. (1448/7 hrsz.) 

Az intézményegység szakmailag önálló szervezeti egység: 
 

Az intézmény alaptevékenysége 

– Középfokú nevelés –oktatás 
 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, 
 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, 
 Szakközépiskolai nevelés – oktatás – képzés, 
 Szakiskolai nevelés – oktatás – képzés, 
 Iskolarendszerű felnőtt szakképzés és oktatás. 

– Középiskolai képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása. 
 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 

– Felsőfokú szakképzés 
 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok: 

– Vendéglátás, kereskedelmi tevékenység, 
– Termek, eszközök, szálláshelyek bérbeadása, 
– Mosás, 
– A tanműhelyi gyakorlati oktatás keretén belül végzett, alaptevékenységen kívüli 

termelő tevékenység és szolgáltatás. 
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Munkácsi Mihály úti Középiskola és Kollégium 
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1.5.2 Szociális ellátás 

Tiszaújvárosi humánszolgáltató központ 

Az intézmény típusa: 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap 
és szakosított, valamint gyermekjóléti 
alapellátásokat biztosító, integrált intézmény 

Az intézmény neve: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ  
Az intézmény székhelye: 3580 Tiszaújváros, Mátyás kir. út 34. 

Az intézmény telephelyei: 

- Gondozási Központ Tiszaújváros, Irinyi út 4. 
→ „Őszirózsa” Idősek Klubja Tiszaújváros, 

Irinyi út 4. Férőhelyszám: 50 fő 
→ „Tiszaszederkény” Idősek Klubja 

Tiszaújváros, Bocskai út 31. 
Férőhelyszám: 25 fő 

→ „Tiszavirág” Idősek Klubja 
Tiszaújváros, Mátyás kir. út 34. 
Férőhelyszám: 20 fő 

→ „Tisza-parti” Szabadidő ház 
Tiszaújváros, Neumann J. út 1. 

→ „Ezüsthíd” Gondozóház Tiszaújváros, 
Bartók B. út 1-3. Férőhelyszám: 44 fő 

- Családsegítő Szolgálat Tiszaújváros, Bartók B. 
út 9. 

- Gyermekjóléti Szolgálat Tiszaújváros, Bartók 
B. út 9. 

- Hajléktalanok Átmeneti Szállása 
Tiszaújváros, Szederkényi út 2. Férőhelyszám: 
15 fő 

- „Napsugár” Bölcsőde Tiszaújváros, Mátyás 
kir. út 34. Férőhelyszám: 90 fő 

Az intézmény intézményegységei: 

- Gondozási Központ 
- „Ezüsthíd” Gondozóház 
- „Napsugár” Bölcsőde 
- Családsegítő Szolgálat 

Az intézmény jogelődjei: 
 

- Városi Gondozási Központ, 1989 
- Egyesített Bölcsödei Intézményt, 1985 
- Városi Családsegítő Központ, 1989 

Az intézményt alapító szerv: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

az intézmény alapításának ideje: 2000. július 01. 
Az intézmény fenntartója: Tiszaújváros Város Önkormányzat 

Felügyeleti szerve: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

Az intézmény önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv 

A feladatok ellátásához szükséges 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok címe: 

- a tiszaújvárosi 1442 hrsz-on lévő épület 
- a tiszaújvárosi 659/15 hrsz-on lévő épület 
- a tiszaújvárosi 999/4 hrsz-on lévő épületben 
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1338,85 m2, 153,45 m2 bérlemények 
- a tiszaújvárosi  193/2 hrsz-on lévő 182 m2 

épületrész (Tiszaszederkény) 
- a tiszaújvárosi 1626/1 hrsz-on lévő 109 m2 

bérlemény (Tiszaparti-városrész) 
Az intézményegység szakmailag önálló szervezeti egység: 

 
Intézmény alaptevékenysége 

– Szociális alapellátás keretén belül: 
 - szociális étkeztetés  
 - házi segítségnyújtás 
 - családsegítés 

– Gyermekjóléti alapellátás keretén belül: 
 - bölcsődei ellátás 
 - gyermekjóléti szolgálat 

– Szakosított szociális ellátás keretén belül: 
 - nappali ellátást nyújtó intézmények működtetése  
 - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működtetése  

– Alapszolgáltatás: 
 - időszakos gyermekfelügyelet 
 - otthoni gyermekgondozás 
 - játszócsoport 

 

Intézményi adatok 

– Időskorúak ellátására szolgáló intézmény: 
 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
 Cím: Tiszaújváros, Mátyás kir. út 34. 
 Ellátottak száma:  95 fő 
 Alkalmazottak létszáma: 6 fő 

 

– Átmeneti szállást biztosító intézmény: 
 Ezüsthíd Gondozóház  
 Cím: Bartók B. u. 1-3 
 Ellátottak száma: 44 
 Alkalmazottak létszáma: 11 fő  

 

 Hajléktalan Szálló  
 Cím: Tiszaújváros, Huszár A. u. 1.  
 Ellátottak száma: 15 
 Alkalmazottak létszáma: 2 fő  
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Tiszaújvárosi Humán Szolgáltató Központ 

659/15 hrsz-on lévő épülete, melyben helyet kap egy Bölcsődei egység (Napsugár Bölcsőde), a 
Családsegítő- és gyermekjóléti Szolgálat és a tiszaújvárosi Idősek Klubja 

 

 

 
Idősek Otthona – Rózsa út  

 

 

 
Tiszaszederkényi településrész 
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1.5.3 Művelődés 

Derkovits Gyula művelődési központ és városi könyvtár 

Az intézmény típusa: Közművelődési intézmény és városi könyvtár 
Az intézmény neve: Derkovits Gyula Művelődési Központ és 

Hamvas Béla Városi Könyvtár 
Az intézmény székhelye: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
Az intézmény telephelyei: - 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. 

- 3580 Tiszaújváros, Barcsay Jenő tér 2-4. 
Az intézmény intézményegységei: - Derkovits Művelődési Központ  

- Városi Könyvtár  
- Városi Kiállító-terem 

Az intézmény jogelődjei: 
 

Derkovits Művelődési Központ, 1967 
Városi Könyvtár, 1975 

Az intézményt alapító szerv: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

az intézmény alapításának ideje: 2000. július 01. 
Az intézmény fenntartója: Tiszaújváros Város Önkormányzat 
Felügyeleti szerve: Tiszaújváros Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: 

Az intézmény önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv 

A feladatok ellátásához szükséges 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok címe: 

- Derkovits Művelődési Központ Tiszaújváros, 
Széchenyi út 2. (994/1. hrsz.) 

- Városi Könyvtár Tiszaújváros, Széchenyi út 
37. (997/7. hrsz.) 

- Városi Kiállítóterem Tiszaújváros, Barcsay J. 
tér 2-4. (982/11. hrsz.) 

Az intézményegység szakmailag önálló szervezeti egység: 
 
Alaptevékenysége: 

– Közművelődési, múzeumi és könyvtári tevékenység. 
 
Az intézmény feladatai 

Az intézmény köteles ellátni mindazon feladatokat, amelyeket a rá vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, mint fenntartó nevében 
a Képviselő-testület döntései előírnak. 

A Derkovits Művelődési Központ és Városi Könyvtár segíti a közművelődési, oktatási 
intézmények, munkahelyek közművelődési tevékenységét, együttműködik ezen feladatok 
ellátásában. 
 
Az intézmény által ellátandó konkrét feladatok 

– Közművelődési feladatok: 
 Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző 

közművelődési lehetőségeket. 
 Értékközvetítés, értékteremtés fórumainak megszervezését 

pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

188

bevételes, illetve támogatást igénylő rendezvények stb. szervezésével 
valósítja meg. 

 Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg specifikusan valósítja 
meg. 

 A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése. 
 Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi 

Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a 
városi, állami és nemzeti ünnepeink megemlékezéseit. 

 Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális 
egyesületek működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a 
következő területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, 
fotóművészet, díszítőművészet, stb. 

 Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A 
település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő 
közösségeket, amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, stb. 

 
– Könyvtári és múzeumi tevékenységek keretében ellátja az alábbi feladatokat: 

 A Városi Könyvtár – mint nyilvános könyvtárnak – az állampolgárok 
és jogi személyek számára, korlátozás nélkül közvetlenül köteles 
biztosítani a könyvtári szolgáltatást. 

 A város – korábban Tiszaszederkény – múltjának kezdetektől 
napjainkig – tárgyi, szellemi emlékanyagának gyűjtése, feltárása, 
feldolgozása, bemutatása. A térség történetének, ipari fejlődésének 
dokumentálása. 

 A könyvtár használatára vonatkozó szabályzatot és a nyitvatartási 
rendet az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 
– Könyvtári feladatai ellátása érdekében biztosítja: 

 a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való 
használatát, 

 a könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a 
könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, 
eredetiben és másolatban, 

 a bibliográfia és szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes 
információs szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is), 

 a szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, 
szolgáltatásairól, 

 a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
 a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat 

szolgáltatásainak közvetítését, 
 a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve 

információkat (helyismereti tevékenység), 
 a gyermekek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, 

klubokat, játszóházakat, táborozást szervez, 
 a helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szciográfiák…) 

kiadatása, kiadása, árusítása, 
 a közhasznú szolgáltatások közvetítését, 
 a városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól 

a tájékoztatást, 
 a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő 

rendezvények előkészítését és szervezését, 
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 a könyvkiadást – a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi 
jóváhagyása alapján, alkalomszerűen. 

 

Intézményi adatok 

– Könyvtár (két fiókkönyvtárral) 
 Név: Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár 
 Cím: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. 
 A könyvtár kihasználtsága /%-ban/: 77% (meglévő 

állomány/forgalmi adatok) 
 Jelenleg folyó fejlesztések: 2008. június 1-től mozgókönyvtári 

szolgáltató központ szolgáltatást végez 11 kistérségi településen. 
 Könyvtári részlegek /pl.: helytörténeti-, zenei-, informatikai-, stb./: 

Felnőttkönyvtár, olvasóterem, hírlapolvasó, infotéka, 
gyermekkönyvtár, médiatár (videotár és hangtár), helytörténeti 
gyűjtemény 

 A kötetek példányszáma: 128.513 db 
 Videó, CD-ROM-ok, hanglemezek száma: 12.907 db 

 

– Művelődési ház: 
 Név: Derkovits Kulturális Központ 
 Cím: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
 Termek száma: 5 
 Fő programok: Városi nagyrendezvények: Tiszaújvárosi Nemzetközi 

Képzőművészeti Alkotótábor, Majális, Tiszaújvárosi Városnapok – 
Tavaszi Fesztivál, Városi Gyermeknap, Ünnepi Könyvhét, 
Buliszombat, Szent István Nap, Országos Könyvtári Napok, Színház 
Határok Nélkül, Mikulástól Karácsonyig, Szederkényi Gyertyagyújtás 

 Az intézményt érintő beruházások, rekonstrukciók, felújítások:  
 2007. évben: színházterem szünetmentes tápegység cseréje, Városi 

Kiállítóterem klimatizálálása, vizesblokk felújítás 
 

 

 

 
Derkovics művelődési központ 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

190

 

 

 
Városi könyvtár 

 

1.5.4  Egészségügyi alapellátás 

Városi rendelőintézet – háziorvos szolgálat 
Az orvosi rendelő címe:  
Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Egy körzethez tartozók száma átlagosan /fő/: 1800 fő  
Az intézményben 12 gyermek- és felnőtt háziorvos rendel, ezen belül: 

– A körzeti orvos neve: Dr. Pető Gabriella, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Gyimes Zsófia, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Regéczy Zoltán, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Vámosi Judit, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Szinku Tímea, Asszisztensek száma: 2 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Szabó Maák Sándor, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Kébel Zsolt, Asszisztensek száma: 2 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Jakobei Judit, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Iszlai Zoltán, Asszisztensek száma: 2 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Fónagy Sütő Zoltán, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Szurdoki Virág, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A körzeti orvos neve: Dr. Szilárd Szilvia, Asszisztensek száma: 1 fő 

 

Fogászati ellátás: 
A fogorvosi rendelő címe:  
Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Az intézményben 7 fogorvos rendel, ezen belül: 

– A fogorvos neve: Dr. Nyíri Marianna, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A fogorvos neve: Dr. Szabó Gabriella, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A fogorvos neve: Dr. Bazsányi György, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A fogorvos neve: Dr. Csörgő Szibilla, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A fogorvos neve: Dr. Hito Fawaz, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A fogorvos neve: Dr. Labancz Éva, Asszisztensek száma: 1 fő 
– A fogorvos neve: Dr. Hajnász Beatrix, Asszisztensek száma: 1 fő 
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Szakorvosi ellátás: 
A szakorvosi rendelő címe:  
Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Az intézményben 24 szakrendelés működik, ezen belül: 

– Általános belgyógyászat, Szakorvos neve: Dr. Fónagy Sütő Zoltán 
– Endorkrinológiai szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Fónagy Sütő Zoltán 
– Általános sebészet szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Molnár Zoltán Árpád 
– Traumatológiai szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Molnár Zoltán Árpád 
– Általános szülészet-nőgyógyászat szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Marosi Gyula 
– Terhes gondozás szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Marosi Gyula 
– Általános fül- orr-gége gyógyászat szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Zavadkai Edit 
– Audiológia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Zavadkai Edit 
– Általános szemészet szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Rejtő Márta 
– Általános bőr- és nemibeteg-ellátás, Szakorvos neve: Dr. Kerti Karolin 
– Általános neurológia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Lovász Ilona 
– Ortopédia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Berczi Kálmán 
– Urológia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Esmaeilpour Hamzeh 
– Onkológia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Krunóczky Klára 
– Pszichiátria szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Juhász Julianna 
– Pulmonológia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Svéda Anita 
– Kardiológia szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Kosztka Imre 
– Laboratóriumi szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Gilányi Ibolya 
– Általános röntgen diagnosztika szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Zelenák Gellért 
– Általános radiológia ultrahang diagnosztika szakellátás, Szakorvos neve: Dr. 

Zelenák Gellért,  
– Nőgyógyászati ultrahang diagnosztika , Szakorvos neve: Dr. Marosi Gyula 
– Pszichológiai szakellátás, Szakorvos neve: Homonyikné Bertha Laura, Homonyik 

Béla 
– Mozgó szakorvosi szolgált szakellátás, Szakorvos neve: Dr. Marosi Gyula 
– Sportorvosi alapellátás, Szakorvos neve: Dr. Kébel Zsolt 

 

 

 

 
Városi Rendelőintézet 

Háziorvosi, szakrendelési és fogorvosi szolgálat 
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

192

A szakorvosi rendelő címe:  
Városi Rendelőintézet Fiziko- és Balneoterápiás Részleg, 3580 Tiszaújváros, Teleki B. u. 2. 
Az intézményben 4 szakellátás történik, ezen belül: 

– Reumatológia 
 Szakorvos neve:  

Dr. Mihalik Emese 
– Mozgásszervi rehabilitáció 

szakellátás 
 Szakorvos neve:  

Dr. Mihalik Emese 
– Fizioterápiás szakellátás 
– Gyógytorna szakellátás 

 

 
 

Védőnői szolgálat 
Védőnők száma: 11 fő. A védőnői szolgálat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban 
székel. 
 

A kórházi ellátás 
A kórházi ellátás Miskolcon történik a B.-A.-Z Megyei Kórházban 
Címe: Miskolc Szentpéteri Kapu 76. 
 

Mentő szolgálat 
A települést a B. A. Z . Megyei Mentőszolgálat látja el, melynek székhelye Miskolc. 
Tiszaújvárosban mentőállomás az Irinyi János úton található. 
 

Gyógyszertárak 

– Tiszaújváros, Széchenyi u 11.  
– Tiszaújváros, Szent István u. 9-11. 
– Tiszaújváros, Bethlen G. út. 17. 
– Tiszaújváros, Örösi út 1. 

 

 
  Bethlen Gábor úti Gyógyszertár 
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1.5.5 Rend – és jogvédelem 

– Közterület Felügyelet 
– Önkormányzati Tűzoltóság 
– Városi Rendőrkapitányság 
– Városi Bíróság 

 

 
  A városi Bíróság épülete 

1.5.6 Kereskedelmi intézmények 

A településen két nagyáruház lánc is képviselteti magát, az egyik a TESCO, a másik a SPAR.  
A hipermarketeket tekintve a TESCO a város szélén, az Örösi út – 35. sz. főút sarkára 
települt, míg a SPAR 2 üzlettel is kiszolgálja a lakosságot. Az egyik Spar a Szederkényi út – 
Lévay út sarkán helyezkedik el, míg a másik a városközpontban a Szent István úton. 
Területi elhelyezkedésüket tekintve arányosan helyezkednek el, mind a három kiszolgál 1-1 
lakóterületi részt. 

 

 

 
„régi” Spar-áruház  „új” Spar-áruház 

 

 

 
Penny-áruház  COOP-áruház 
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Középkategóriában az Alfi, a Penny és a 
COOP élelmiszer üzletlánc van jelen. 
Az Alfi, a COOP és a Penny 
szupermarketek a településközpontban 
kaptak elhelyezést. 
 

ALFI-áruház   
 
A hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi egységeket a városban szétszórtan, de 
legfőképpen a központban találhatjuk meg. Jellemző a városra az üzletek panelházak alatti 
elhelyezése a földszinten, de a szabadonálló (mini-plaza) üzletközpontok is. Nemrég épült a 
mall-típusú Piramis üzletház. 
 

 

 

 
Barcsay Jenő tér  Árpád út 

 

 

 
Szent István úti bérházsor 
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Lakóépületekkel egy épületben lévő üzletsorok 

 

 

 
Széchényi úti üzletsor 

 

 

 
Park üzletház 

 

 

 
A Szent István út üzletsora  Fő téren a Hivatal előtt 

 

 

 
Mini-plazak 
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Piramis üzletház 

1.5.7 Szálláshely szolgáltató és vendéglátó intézmények 

A turizmus igényeinek kielégítése, a vendégek városban való tartózkodásának kellemesebbé 
tétele, a fajlagos költés növelése szempontjából sem elhanyagolható a kereskedelem - 
szolgáltatás - vendéglátás, kínálati elemeinek megfelelő szerkezeti összetétele, színvonala. A 
városban működési engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi és vendéglátó egységek számát, 
összetételét megfelelőnek tartják a szakemberek. Az éttermek árszínvonalát megfelelőnek, e 
tekintetben a belföldi vendégkör kiszolgálására is alkalmasnak tartják. 
 
A városban lévő szállást biztosító egységek a megyei kínálat közel egyharmadát, míg 
szállodai kapacitásának 13 százalékát adják. Kevés a magasabb kategóriájú, komplex 
szolgáltatást nyújtó szálloda. A városban a magánszálláshelyek dominanciája jellemző. 
Néhány jelentősebb hotel, panzió: Hotel Phönix, Hotel Tiszavirág, Veronika Panzió, Hotel 
Cívis Kárpátia, Hotel Termál, stb. 
 

 

 

 
Hotel Phőnix*** Hotel Termál 

  
 

Hotel Tiszavirág Veronika Panzió Hotel Cívis Kárpátia** 

http://www.tiszaujvaros.hu/images/pic/szallasok/hotel_terml06.jpg


TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

197

 
 

Castello cukrászda Mamma Rosa étterem Nádas Csárda 

Hiányzik az egészségturizmus és a hivatásturizmus magasabb minőségi szolgáltatási 
igényeinek kielégítésére alkalmas szállodai kapacitás. A szálláshelyek leginkább csak 
szálláshelyek, nem egy teljes nyaralási élményt nyújtó turisztikai termék részei. A magas 
részarányt képviselő magán szállásadás szinte ellenőrizhetetlen, nincsenek osztályba sorolási 
normák. Csekély a Tisza közelségéből eredő üdüléstípusok kiszolgálására alkalmas 
üdülőházak, turista- és ifjúsági szállók kapacitása. 

1.5.8 Sport- és szabadidő 

Sportpark 
Az intézmény címe:  
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. 
E kiemelkedően magas színvonalú 
sportkomplexum területén, egy helyen 
megtalálhatnak mindent a profi- illetve 
amatőr edzőtáborozó csapatok.  
A 48x25 m alapterületű, parketta borítású 
játékcsarnok számos színvonalas sport és 
kulturális rendezvény színtere. A 
küzdőteret egy 1200 férőhelyes lelátó veszi 
körül és biztosítja vendégeknek, hogy 
kényelmesen kövessék végig az 
eseményeket.  

 

 
Tiszaújvárosi Sportcentrum 

Az edzőterem, alkalmas a sportrendezvényeken kívül egyéb kulturális rendezvények, így 
például fogadások, koncertek, árubörzék stb. lebonyolítására is. A 6 pályás, 1,8 m mély 
uszoda a közvetlenül mellette található pezsgőfürdővel, szaunával télen-nyáron várja 
vendégeit.Az atlétika és labdarúgó stadion a nagyszabású sportrendezvényeken kívül 
koncertek lebonyolítására is alkalmas. Ezenkívül a sportparkban egy 2000 férőhelyes fedett 
lelátóval ellátott futópálya és atlétika pálya is helyet kapott. A stadionon kívül strand 
röplabda pálya, 3 füves-, egy salakos-, valamint egy brazil típusú homokborítású labdarúgó 
edzőpálya biztosít megfelelő feltételeket. A tenisz rajongóit hat szabadtéri-, két fedett-, salak 
borítású teniszpálya várja. 
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Fürdőkomplexum 
A Tiszaújváros-Termálfürdő Kft. 1997.október 1-én kezdte meg tevékenységét. Alapítója 
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely a gazdálkodó szervezetet az 
Alapító Okirat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat egyidejűleg jóváhagyásával 
hozta létre. A Város Önkormányzatának korábban a Városi Tanácsnak, valamint a 
tiszaújvárosi gazdasági társaságok vezetőinek elképzelései között már régen szerepelt fürdő 
kialakítása illetve a termálvíz hasznosítása. Ebből a célból került megfúrásra a 70-es évek 
közepén egy közel 1200 m talpmélységű termálkút, amely közel 57-60°C hőmérsékletű 
termálvizet szolgáltat. 
A Képviselő-testület azzal a szándékkal alapította a Tiszaújváros-Termálfürdő Kft.-t, hogy a 
meglévő termálvíz kincset hasznosítsa, építsen meg egy fürdőkomplexumot és a megépítést 
követően üzemeltesse azt. A beruházás több lépcsőben készült, melynek I. ütemeként 1998. 
január 15-én kezdődött meg a strandfürdő építése, amely 3 szabadtéri medencéből és 
kiszolgáló létesítményeiből áll. A strandfürdő a nagyközönség számára 1998. július 18-án 
nyitotta meg kapuit. 1998-as szezonban a Tiszaújváros-Termálfürdő Kft. a MOL Nyrt. 
tulajdonában lévő - korábban Hotel Karaván néven működő - szállodáját megvásárolta, 
amely jelenleg Hotel Termál néven működik. 
A II. ütem a termálvíz hasznosításának legfontosabb egységeit, a fedett termálfürdőt és a 
gyógyászati épületet foglalja magába. A fürdőépület – és a hozzá tartozó szabadtéri 
termálvizes medence – átadásának időpontja 1999. április 15. volt. A gyógyászati eszközök, 
gépek és berendezések beszerzését követően ugyancsak 1999-ben átadásra került a 
gyógyászati egység. 
Az 1999. év során a III. ütem részeként a 11 egységből álló pavilonsor kialakítása is 
megtörtént, jelentősen növelve ezzel a strandfürdő kereskedelmi ellátásának színvonalát. 
Ugyancsak a III. ütem részeként elkészült 2000-ben az 50 méteres szabadtéri medence, 
melynek átadására június 3-án került sor. A medencével egyidejűleg valósult meg annak 
önálló vízforgató gépháza, technológiai rendszere, egy 6x9 méteres csúszdamedence, 
térvilágítás, kerti sétautak és a medence körüli parkosítás is. Áthelyezésre kerültek a 
korábban megépült óriáscsúszdák. A T-4 jelű mélyfúrású termálkút üzembe helyezésével a 
termálfürdő hosszú távú vízellátása problémamentessé vált. 
Az 1999-ben megkezdődött Kemping építés. A terület rendezésén és bekerítésén túl a 
szociális épület szerkezet készen, a főzőhely kialakítása megtörtént. 2002. év során a 
Tiszaújváros-Termálfürdő Kft. saját fejlesztési forrásai alkalmassá tette a létesítményt és 
megkezdte  2002. június 01-én annak üzemeltetését. Beindult a kemping, a szállodában 
sikerült kialakítani az éttermet és a hozzá tartozó szociális létesítményeket. A strandfürdő 
területe 8012 m2-rel bővült. 
 
A Gyógyfürdő 1200 m mélyről feltörő, 65 °C-os termálvizet hasznosít, amely magas 
sókoncentrációjú, jódion, nátrium-klorid és hidrokarbonát tartalmú termális ásványvíz. A víz 
elsősorban izületi, idült nőgyógyászati és urulógiai betegségek kezelésében hatékony, de 
stresszoldó hatása révén bárkit kellemesen ellazít, aki pihenésre vágyik a rohanó 
hétköznapokban.  A három különböző hőfokú (36, 38, 40 °C-os) fedett és egy 32 °C-os nyitott 
medence mellett igényes fürdőszolgáltatások (infraszauna, bioszauna fényterápiával, 
jégkása, álló és fekvő szolárium, masszázs) várják a vendégeket.  
A Strandfürdőben, a nyári hónapokban öt medence (vármedence, kalandmedence, 50 m-es 
úszómedence, hullámmmedence, csúszdamedence óriás csúszdákkal), napozásra alkalmas 
zöldterület, sportpályák, játszótér és kereskedelmi pavilonsor biztosítja az egész család 
kellemes kikapcsolódását 
 
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

199

Akwalon" Szabadidőközpont 

A 4,5 hektáron elterülő szabadidőközpont - Tiszaújváros határain kívül - negyed évszázada 
látja vendégül a város lakóit, környékbelieket és a távolabbról érkező turistákat. A 
pihenőpark a fürdőzés szerelmeseinek 3 különböző méretű és mélységű - felnőtt, gyermek és 
pancsoló - medencével egy 120-, és egy 80 méteres csúszdával áll rendelkezésükre. A hőség 
kedvelőit a szauna, a napimádókat a szolárium, a testszépítés híveit pedig a kondicionáló 
terem várja. A sport rajongók kipróbálhatják a görkorcsolyázást, a strandröplabdát a 
lábtengót és a futópályákat is. Egyedülálló szabadtéri főzési és szalonnasütési lehetőség várja 
az érdeklődőket, de látogatható a féltucatnyi vendéglátó egység is. 
 

 

       
Hullám medence                           Örvény-medence                          Úszó medence 

 
Termálfürdő 

 

 

 
A Termálfürdő épülete  A Termálfürdő gyógyászati egységei 

Balneo-terápiás részleg 
 

     
A termálfürdő medencéi 
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2. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

2.1. KÜLDETÉS ÉS JÖVŐKÉP 
Tiszaújváros önkormányzatának küldetése 

Az önkormányzat küldetését a Tiszaújváros előtt álló feladatokból és a várost érő 
kihívásokból vezetjük le. 

       
  Tiszaújváros önkormányzatának  

várospolitikai küldetése 
  

   
 

    

 Civil élhetőségi feltételek 
megteremtése 
Rekreációs vonzerőfejlesztés, 
lakosságmegtartó képesség 
javítása  

 
Versenyképességi feltételek megteremtése 
a vállalkozók, gazdálkodók számára, 
Befektetési és turisztikai vonzerőfejlesztés 
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  Élhetőségi, versenyképességi egyensúly biztosítása, 
a fenntartható város megteremtése  
Városi kohézió fejlesztése, közösségépítés 

  

     
 

   

   
Kihívások: 
• Városfejlesztést biztosító szabad területek hiánya, elöregedés 

veszélye 
• Perifériává válás: két régió- és három megye határán, Miskolc – 

Nyíregyháza – Debrecen városoktól közel egyenlő távolságra  
• Európai Uniós település/városhálózati verseny  

  

     
 

   

  Tiszaújváros önkormányzatának 
térségpolitikai küldetése 

• Vonzáskörzet-politika: központi szerep felvállalása 
(szomszéd települések, Tiszaújvárosi Kistérség, 
Tiszaújváros agglomeráció, Tiszaújváros –
Mezőcsát – Polgár városok köré szerveződő 
kisrégió 

• Nagytérség-politika: Miskolc – Nyíregyháza –
Debrecen térség súlyponti szerepkör felvállalása 

• Akcióterület-politika: a közös 
város/településhálózati programok 
rendszergazda szerepek felvállalása (pl. tiszai 
hajózás lobby, a Tisza-menti települések 
együttműködésével) 

  

   
 

    

 Szomszédsági, kistérségi, 
agglomerációs, kisrégiós 
civil élhetőségi feltételek 
megteremtése, harmonizáció 

 Szomszédsági, kistérségi, agglomerációs, 
kisrégiós versenyképesség megteremtése, 
koordináció 
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  Fenntartható térségpolitika 
Térségi kohézió erősítése,  
Közösségfejlesztés: szomszédsági, kistérségi, 
agglomerációs, kisrégiós 
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Tiszaújváros jövőképe 
 
Tiszaújváros élhető, versenyképes és fenntartható város, mert az önkormányzat partneri 
kapcsolatot ápol polgáraival és vállalkozóival. Az erős lokálpatriotizmus alapja a város 
fejlődésének, a bizalomépítés pedig segíti a városrendezési célok megvalósítását.  
Tiszaújváros térségi partner-kapcsolatokat épít a szomszédos városokkal (Polgár, Mezőcsát) 
és kistérségekkel. A három várossal és kistérségeikkel együttműködve erős kisrégiót hoznak 
létre, hogy Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza által határolt térségben súlyponti szerephez 
jussanak. A város megyei, regionális, sőt megyéken és régiókon átívelő rendszergazda 
szerepek felvállalásával (tiszai hajózás, logisztika stb.) tovább erősíti pozícióját a 
városhálózatban. Polgáraival, vállalkozóival, gazdálkodóival, együttműködve kisrégió 
önkormányzataival, civil és versenyszférájával a térségi lokálpatriotizmus kialakítását segítik 
elő. Élhető, versenyképes és fenntartható kisrégió alakul ki Tiszaújváros kisugárzásaként. 
  
A három város és kistérségei köré szerveződő kisrégió lokálpatriotizmusa segíti a lakosság 
megtartását, a közös felkészülést a gazdasági és a társadalmi kihívásokra. A város és a 
kisrégió versenyszférájának gazdasági alkalmazkodását, a munkahelyi struktúra piaci 
igényekhez történő át- és átalakítását, a munkahelyteremtést polgárainak felkészítésével, 
(át)képzésével segíti. A Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségi központi fekvésből adódó 
„alvóváros/kisrégió” szerepkör felvállalásával biztosítja a lakosság megújulását, az 
elvándorlás pótlását, a városok és a kisrégió közötti lakossági mobilitás támogatásával 
kiegyensúlyozott kisrégiós korösszetétel kialakulását teszi lehetővé. 
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2.2.  CÉLPIRAMIS 
 
EGYETEMES CÉL: élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság 
A nagytérségi (az európai, a magyarországi, az Észak-Magyarországi, a szomszédos Észak-alföldi 
Régió valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, a szomszédos Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyei) 
rendezési tervekkel és/vagy fejlesztési programokkal összecsengő „egyetemes” cél: 

környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji 
élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság 

 
A stratégiai főirányokat az egyetemes célból vezetjük le: 

„I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
„III” FENNTARTHARTÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

 
A fenntarthatóság biztosítja az élhetőség és a versenyképesség 
egyensúlyát.  
A fenntartható fejlesztés doktrínája 
„A” ÉRDEKNAVIGÁCIÓ 
A város érdekeinek navigálása az egyetemes (környezeti, természeti), 
valamint a társadalmi, a gazdasági, a települési, a térségi és az emberi 
szabályozási/érdek környezetben 
„B” ÉRDEK ÉS ÉRTÉK IGAZGATÁS, MENEDZSMENT  
Érdek és érték igazgatás (államigazgatás, közigazgatás) és 
menedzsment (nagypolitika, település/térségpolitika, civilpolitika)  
„C” ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS 
Élhető, versenyképes és fenntartható gazdálkodás a környezeti és 
természeti, a társadalmi és gazdasági valamint a települési/térségi és 
táji értékekkel 

 
 
ÁTFOGÓ CÉL: partnerhálózat fejlesztése 

Partneri együttműködés a környezeti-természeti, a társadalmi-gazdasági és a települési/térségi-
táji adottságok kihasználására, a potenciálok kibontására 

• a várospolitikai döntéshozók (képviselőtestület) és versenyszféra, a civilszféra között 
• a városi közigazgatás és az államigazgatás között 
• a város és települési/térségi környezete (szomszédos települések/városok, kistérség, 

agglomeráció, kisrégió, megye, régió)  
 
 
A partnerhálózat építés átfogó célnak megfelelő prioritások 

 

Önkormányzati kompetencia  

 

Partneri és/vagy önkormányzati kompetenciák 
Partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása, kapcsolati háló 

megteremtése 
 
a.  
Tiszaújváros 
lakósságának 
személyiségfejlesztése: 
nyitottság, identitás, 
lokálpatriotizmus stb.  
Humán erőforrás 
fejlesztés, tanítva-
tanulás: szakértelem, 
egészségfejlesztés stb. 

 
b.  
Környezeti-
természeti, 
társadalmi-
gazdasági, 
települési/térségi-
táji 
struktúrafejlesztés, 
térszerkezet, 
gazdaságszerkezet, 
partnerhálózat 

 
c. 
Közösségépítés, 
társadalmi 
kohéziófejlesztés: 
kultúra fejlesztés, 
szellemiség 
formálás 
 

  
d 
Civil-szféra 
fejlesztések, civil 
hálózatok létesítése 
(élhetőség) 

 
e. 
Szomszédsági, 
kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós, megyei, 
és régiós 
fejlesztések 
harmonizálása, 
partnerhálózat 
fejlesztés 

 
f. 
Versenyszféra 
fejlesztések: 
diverzifikált és 
integrált 
gazdaságfejlesztés, 
partnerhálózatok 
fejlesztése 
(versenyképesség) 
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2.3. TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI FŐIRÁNYAI 
 
„I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

I/1. CIVIL FELKÉSZÍTÉS, FELKÉSZÜLÉS 
• Nyitottság, megújuló képesség, kreativitás 
• Esélyegyenlőség, antiszegregáció 

I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁS ERŐSÍTÉS 
• Közösségépítés, közösségfejlesztés 
• Egészségügyi ellátás 
• Szociális ellátás  
• Ifjúságpolitika 
• Kultúrpolitika 

I/3. ARCULATÉPÍTÉS, VONZERŐFORMÁLÁS, MINŐSÉGI FEJLESZTÉS 
• Környezeti-természeti, települési/térségi-táji arculat 
• Társadalmi arculat, közbiztonság 
• Önkormányzati (képviselőtestületi, polgármesteri-hivatali) imázs 

 
 
„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

II/1. INNOVÁCIÓ, GAZDASÁGI KOHÉZIÓ, GAZDASÁGI STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 

II/2. PIACORIENTÁCIÓ 
• Környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji 

kínálati/keresleti piac-orientáció  
• Integrált városi, térségi marketing és kommunikáció (piacok és partnerek felé) 
• Marketing partnerség kialakítása 

II/3. MUNKAHELYGAZDÁLKODÁS 
• Munkahely megtartás 
• Munkahelyteremtés 

 
„III” FENNTARTHARTÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

III/1. VÁROSI ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS, DIPLOMÁCIA, LOBBY 
• Gazdálkodás a város környezeti és természeti, társadalmi és gazdasági 

települési/térségi és táji értékeivel 
• Városi diplomácia: a város érdekeinek navigálása az egyetemes (környezeti, 

természeti), valamint a társadalmi, a gazdasági, a települési és a térségi 
szabályozási/érdek környezetben  

• Lobby programok: harmonizáció az igazgatási (állam/közigazgatás) és a 
menedzselési (nagypolitika, település/térségpolitika, civilpolitika) 
döntésekkel, a város pozícionálása, újrapozícionálása 

III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ 
STRUKTÚRAFEJLESZTÉS  

• Város/tájhasználat fejlesztés 
• Város/tájszerkezet fejlesztés 
• Infrastruktúra-fejlesztés 

III/3. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS  
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2.4. STRATÉGIAI FŐIRÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
„I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

 
 

I/1. CIVIL FELKÉSZÍTÉS, FELKÉSZÜLÉS 
Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg. 

 
Személyiség fejlesztés, humán erőforrás fejlesztés 

Önkormányzati kompetencia 
 

  
Partneri részvétel a személyiségfejlesztésben, a humán erőforrás 

fejlesztésben  
Partneri kompetenciák 

 
I/1.a. 
Nyitottság, megújuló 
képesség, kreativitás, 
(tanítva-tanulás, 
oktatás, humán 
erőforrás fejleszt.)  

 I/1.c. 
Esélyegyenlőség 
biztosítása, 
antiszegregáció, 
integráció 
 

 I/1.d. 
A folyamatos tanulás, 
felkészülés, igényesség 

I/1.e. 
Térségi partnerség a 
civil felkészítésben 

 

 
Intézkedések 

I/1.a.1. 
Humán erőforrás 
fejlesztés komplex 
hátterének biztosítása 
 

  
 

 

+ 
  

I/1.a.2.  
Fiatal diplomások 
megtartását célzó, helyi 
vállalatoknál történő 
elhelyezkedésüket 
segítő önkormányzati 
programok 

   

+  
  

  I/1.c.1. 
Társadalmi integráció 
segítése  

 

+  +  +  

 

+a + jelek az intézkedések foganatosításakor a partnerek bevonhatóságának lehetőségét jelölik. A 

partnerség a kontraproduktív fejlesztések kizárásának, a szinergiák kibontásának egyetlen esélye. 
Az önkormányzat partnereinek önálló programjai/intézkedései nem kerülhettek beépítésre. A stratégiai partnerségi 
megállapodás után kerülhet csak sor az adatok cseréjére, a célok harmonizálására, a prioritások összhangjának 
megteremtésére, majd az intézkedések egyeztetésére, a fenntartható környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, 
települési/térségi-táji gazdálkodásra. 
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I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS,TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁS ERŐSÍTÉS 
Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg. 

 

Társadalmi-gazdasági kohézió 
Önkormányzati kompetencia 

 

  

Társadalmi-gazdasági szolidaritás  
Partneri és önkormányzati kompetenciák  

 
I/2.a. 
Egészségügyi ellátás, 
szociális ellátás 
fejlesztése 

 I/2.c. 
Ifjúságpolitika, 
kultúrpolitika, 
identitásfejlesztés 
 

 I/2.d. 
Közösségi élet 
fejlesztése: egészséges 
életmód, civil 
önsegélyezés  

I/2.e. 
Egészségügyi hálózat 
megteremtése a 
vonzáskörzetben 

I/2.f. 
A versenyszféra 
társadalmi 
gazdasági 
szolidaritása 

 
Intézkedések 

I/2.a.1. 
Helyi és térségi 
igényeket kielégítő 
szociális és 
egészségügyi ellátás 
biztosítása 

   

+ + + 

I/2.a.2. Szociális 
szolgáltatások 
szintjének 
fenntartása, 
fejlesztése 

   

+ + + 

 
 
 
 

 I/2.c.1. 
Kulturális-közösségi 
létesítmények 
fejlesztése, terek 
kialakítása 

 

+  +  

  I/2.c.2.   
Helyi közösség 
fejlesztése 

 

+   
  I/2.c.3.   

Partnerség, 
koordináció, 
integráció 
megerősítése 

 

+ + + 

  I/2.c.4. 
Városhálózati 
együttműködés 
fejlesztése 

 

 +   
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I/3. ARCULATÉPÍTÉS, VONZERŐFORMÁLÁS, MINŐSÉGI FEJLESZTÉS 
Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Társadalmi-gazdasági, települési-táji arculatformálás, 

önkormányzati imázs építés 
Önkormányzati kompetencia 

 

  
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji „arculati-partnerség”  

Partneri és önkormányzati kompetenciák  
 

I/3.a. 
Társadalmi arculat, 
közbiztonság 

 I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, 
települési/térségi-táji 
arculatformálás 
 

 I/3.d. 
Civil 
város/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és az 
élhetőségi fejlesztések 
települési-táji arculatba 
illesztése  

I/3.e. 
Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználati arculati 
elvárások 
megfogalmazása és 
fejlesztések táji 
arculatba illesztése 

I/3.f. 
Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói 
város/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és a 
versenyképességi 
fejlesztések települési-
táji arculatba illesztése 

 
Intézkedések 

I/3.a.1. 
Az információs 
társadalom nyújtotta 
lehetőségek terjesztése 

   

+ + + 
  I/3.c.1.  

Tisza-parti városrész 
rendezése 

 

+  + 
  I/3.c.2. 

Településarculat 
fejlesztés, lakótelep 
felújítás  

 

+  +  

  I/3.c.3. 
Településarculat 
fejlesztés, 
városközpont 
megújítás 

 

+  +  

  I/3.c..4. 
Településvédelem  

 

+ 
 + 

  I/3.c.5.  
Zöldfelület 
rehabilitáció és 
karbantartás 

 

+ 
 + 

  I/3.c..6. 
Rekreációs, turisztikai 
és befektetői vonzerő 
fejlesztés (települési, 
táji arculat) 
A vonzáskörzetre 
kiterjedő 
tájképgazdálkodás 

 

+ +  +  

 

  I/3.c.7. 
A letelepülőket vonzó, 
lakosságmegtartó 
képességet javító 
feltételek megteremtése 
Sport és szabadidő 
létesítmények 
kialakítása 

 

+ + + 
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„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 
II/1. INNOVÁCIÓ, GAZDASÁGI KOHÉZIÓ, GAZDASÁGI STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 
Specifikus célok  
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Európai és egyetemes kihívások kezelése, gazdasági struktúra fejlesztése 

Önkormányzati kompetencia 

  
„Gazdasági partnerség” kialakítása  

Partneri és önkormányzati kompetenciák  
 

 
 

II/1.b.  
Gazdasági 
struktúrafejlesztés 

   II/1.e.  
Térségi gazdasági 
kohézió fejlesztése 

II/1.f.  
Innováció, 
struktúrafejlesztés 

 
Intézkedések 

 II/1.b.1.  
A Tiszában rejlő 
gazdasági potenciál 
kiaknázása 

  

  + 
 
 
 
 
 
 

II/1.b.2. 
Az idegenforgalom 
szolgáltatási 
hátterének 
fejlesztése  

  

 + + 

 II/1.b.3. 
Az Ipari Park 
logisztikai 
szolgáltatásainak 
fejlesztése  

  

  + 
 

II/2. PIACORIENTÁCIÓ 
Specifikus célok  
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Európai és egyetemes piaci kihívások kezelése, települési/térségi válaszok  

Önkormányzati kompetencia 

  
„Marketing partnerség” kialakítása  

Önkormányzati és partneri kompetenciák 
 
 
 
 

II/2.b. 
Integrált városi, térségi 
marketing és 
kommunikáció (piacok 
és partnerek felé) 

  II/2.d. 
A civil-szféra 
tájékoztatása, 
információ igényének 
felkeltése 

II/2.e. 
A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós marketing-
kommunikáció 
összehangolása 

II/2.f. 
A városi, a vállalkozói 
és a gazdálkodói 
marketing-
kommunikáció 
harmonizálása  

 
Intézkedések 

 
 
 
 
 
 

II/2.b.1. 
Tiszaújváros és 
vonzáskörzete piaci 
pozícionálása, integrált 
marketing terv 
készítése  

  

 + + 

 II/2.b.2. 
Tiszaújváros 
kommunikációs 
programja  

  

+  + 
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II/3. MUNKAHELYGAZDÁLKODÁS 
Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
A gazdasági válság kezelése, munkahelymenedzsment 

Önkormányzati kompetencia 

  
Partneri munkahelymenedzsment  

Partneri kompetenciák 
II/3.a. 
Munkahelyteremtés, 
munkahely megtartás 
 

   II/3.d. 
A civil-szféra 
tájékoztatása 

II/3.e. 
A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós munkahelyek 
védelme 

II/3.f. 
Munkahelyteremtés, 
munkahely megtartás 
 

 
Intézkedések 

II/3.a.1. 
Az atipikus 
foglalkoztatási formák 
emelése 

   

+ + + 

 
 
„III” FENNTARTHARTÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 
III/1. VÁROSI ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS, DIPLOMÁCIA, LOBBY 
Specifikus célok 

Gazdálkodás a környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, 
települési/térségi-táji pozíciókkal  

Tiszaújváros és térsége újrapozícionálása 
Önkormányzati kompetencia 

 Önkormányzati és városi-térségi partnerkapcsolat 
újrapozícionálása 

 
Partneri és önkormányzati kompetenciák  

 III/1.b. 
Pozíciókkal történő 
gazdálkodás, a város 
(újra)pozícionálása, a 
külső és a belső 
feltételrendszer 
megváltoztatása, új 
fejlődési pályára állás 
 

  III/1.d. 
A civil-szféra és az 
önkormányzat partner 
kapcsolatának 
újrapozícionálása 

III/1.e. 
Önkormányzati 
partnerkapcsolat 
újrapozícionálása: 
- a vonzáskörzeti 

(kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós) és  

- a városhálózati 
az érdekazonosság 
alapján 

III/1.f. 
A versenyszféra belső 
és önkormányzati 
partner-kapcsolatainak 
újrapozícionálása 

 
Intézkedések 

 III/1.b.1.  
Tiszaújváros és térsége 
élhetőségi, 
versenyképességi 
feltételeinek javítása, a 
tájfenntartás 
társadalmi, gazdasági 
elismertetése, (a 
területfejlesztés és a 
vidékfejlesztés 
harmonizálása) 

  

+   
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III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ 
STRUKTÚRAFEJLESZTÉS  
 
Specifikus cél  

Önkormányzati struktúra-fejlesztés a partneri város/tájhasználattal és a fejlesztésekkel összhangban 
 

Város/táj-szerkezet, valamint infrastruktúra fejlesztés 
Önkormányzati kompetencia 

 

  
Partneri város/tájhasználat és fejlesztések  

Partnerek kompetenciája 
 

 
 

III/2.b. 
Környezeti-természeti, 
gazdasági struktúrák, 
településszerkezet, 
közlekedés és 
közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket 
támogató infrastruktúra -
ejlesztés  

 
 

 III/2.d. 
Civil 
város/tájhasználat és 
élhetőségi fejlesztések  

III/2.e. 
Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználat és 
fejlesztések 

III/2.f. 
Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói 
város/tájhasználat és 
versenyképességi 
fejlesztések  

 
Intézkedések 
 III/2.b.1.  

Települési 
környezetvédelem 
és klímapolitika 

  

+  +  +  

 III/2.b.2.. 
Természetvédelem  
- országos és a helyi 
természetvédelmi 
értékek védelme, 
biodiverzitás védelem 

  

+  +  +  

  
III/2.b.3. 
Tájvédelem és 
tájmegőrző 
gazdálkodás, 
turisztikai potenciál-
fejlesztés 

  

+  +  +  

 

 III/2.b.4.  
Környezetbarát térségi 
iparfejlesztés 
feltételeinek 
megteremtése 

  

 + + 
 III/2.b.5. 

Vízrendezés fejlesztése 
 

  

+  +  +  

 III/2.b.6. 
Városi 
közlekedéshálózat 
fejlesztés 

  

+ 
 + 

 III/2.b.7. 
Közúti és vasúti 
tömegközlekedés 
 

  

+  +  +  

 III/2.b.8. 
Vízi- közművek 
fejlesztése 
 

  

+  
 +  

 III/2.b.9. 
Energia közművek 
fejlesztése 
 

  

+  
 +  

 III/2.b.10. 
Hírközlés fejlesztése 
 

  

+  
 +  

 III/2.b.11. 
Intézményhálózat 
fejlesztés, bölcsőde 

  

+  
 +  

 III/2.b.12. 
Szolgáltatásfejlesztési 
feltételek megteremtése 

  

  + 
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III/3. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS  
Specifikus célok 

Fenntartható pénzügyi- és vagyongazdálkodás 
Önkormányzati kompetencia 

 

 Pénzügyi- és vagyongazdálkodás kontrolja 
Partneri és önkormányzati kompetenciák  

 

 
 
 
 
 
 

III/3.b. 
Pénzügyi egyensúly 
megteremtése, 
fenntartása, városi 
ingatlanvagyon 
gazdálkodás  

III/3.c. 
A fenntartható 
gazdálkodás tervi 
előkészítése 

 III/3.d. 
A civil-szféra 
gazdálkodási 
igényének felkeltése 

 III/3.f. 
A vállalkozói szféra 
bekapcsolása a 
pénzügyi és 
vagyongazdálkodásba 

 
Intézkedések 

 
 
 
 
 
 
 

III/3.b.1. 
Városi ingatlanvagyon 
gazdálkodás, a város 
fejlesztés-rendezés és 
az önkormányzati 
ingatlanfejlesztés 
harmonizálása 

  

+  +  

  III/3.c.1. 
Döntéselőkészítés, 
összehangolt város- és 
térségmenedzsmentet 
segítő célorientált, 
egységes tervezési 
rendszer kialakítása, a 
tervezés 
társadalmasítása 

 

+  + 
  III/3.c.2. 

A fenntartható 
természeti, környezeti, 
társadalmi, gazdasági 
értékgazdálkodás 

 

+  + 
+a + jelek az intézkedések foganatosításakor a partnerek bevonhatóságának lehetőségét jelölik. A 

partnerség a kontraproduktív fejlesztések kizárásának, a szinergiák kibontásának egyetlen esélye. 
Az önkormányzat partnereinek önálló programjai/intézkedései nem kerülhettek beépítésre. A stratégiai partnerségi 
megállapodás után kerülhet csak sor az adatok cseréjére, a célok harmonizálására, a prioritások összhangjának 
megteremtésére, majd az intézkedések egyeztetésére, a fenntartható környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, 
települési/térségi-táji gazdálkodásra. 
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2.5. AZ INTÉZKEDÉSEK VÁROSPOLITIKAI MEGALAPOZÁSA 
 

2.5.1 A várospolitikai megalapozás forrásai 

Forma Forrás Forma leírása 
TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2004. (XII.23.) rendelete  

a helyi állattartás szabályairól 

Képviselőtestületi rendelet TNR 
7pt, fekete, félkövér 

Középre zárt 

2004/15.  sorszámú Önkormányzati 
határozat 

Tiszaújváros Önkormányzata által 
működtetett éjszakai járőrszolgálat 

ellátása  

Határozat TNR 
8 pt, fekete, 
Középre zár 

A szakképzés új irányai. Tiszaújváros 
2008 Évkönyv. 201. oldal – A 
szakképzés új irányairól rendeztek 
tanácskozást Tiszaújvárosban. Az 
Eötvös József Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium a Miskolci Térségi 
Integrált Szakképző Központ 
partnerintézménye. 

Tiszaújvárosi Évkönyv TNR 
Cikk cím félkövér, szöveg normál 
8 pt 
Sorkizárt 

Ösztönözni kívánjuk az élethosszig 
tartó tanulást. Ebben segítjük a 
fiatalokat és az idősebbeket is. (5.) 

MSZP – Önkormányzati 
Program (2006-2010) 

Calibri 
8 pt, sötétvörös 
Sorkizárt 

A  város  ipara  képzetlen  nem  tud 
alkalmazni.  Kiemelt  figyelmet  tulajdonít  a 
környező  falvakban  a  szakképzetlen 
munkaerő  képzésére.  (Dr. Márkus Gábor  ‐ 
2009. március 19. 9:30). 

Képviselők, hivatali dolgozók 
észrevételei 

Cambria 
8 pt, dőlt, fekete 
Sorkizárt 

Tisza TV 2009.03.24 18h 20 Dr. Kosztka 
Imre kardiológus (városi rendelőintézet) 
Betegség megelőzés 

Tisza TV TNR 
8 pt, kék 
Sorkizárt 
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2.5.2  Stratégiai főirányok és a hozzájuk tartozó intézkedések várospolitikai 
megalapozása 

 
 
 
„I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

 
 
I/1. CIVIL FELKÉSZÍTÉS, FELKÉSZÜLÉS 

• Nyitottság, megújuló képesség, kreativitás 
• Esélyegyenlőség, antiszegregáció 

 
Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg. 

 
Személyiség fejlesztés, humán erőforrás fejlesztés 

Önkormányzati kompetencia 
 

  
 

I/1.a. Nyitottság, 
megújuló képesség, 
kreativitás, (tanítva-
tanulás, oktatás, 
humán erőforrás 
fejleszt.)  

 

I/1.c. 
Esélyegyenlőség 
biztosítása, 
antiszegregáció, 
integráció 
 

 Az Ipari Parkban Innovációs központot kívánunk létrehozni, 
ezzel is segítve a betelepülő vállalkozásokat, az új 
munkahelyek létrejöttét. Ebben együttműködünk a Miskolci 
Egyetemmel. (MSZP Program - 20.) 

 
Intézkedések 

I/1.a.1.. Humán 
erőforrás fejlesztés 
komplex hátterének 
biztosítása 
 

  
 

 2004/147. sorszámú Önkormányzati határozat 
Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása és 

infrastrukturális feltételeinek javítása  
A szakképzés új irányai. Tiszaújváros 2008 Évkönyv. 201. 
oldal – A szakképzés új irányairól rendeztek tanácskozást 
Tiszaújvárosban. Az Eötvös József Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium a Miskolci Térségi Integrált Szakképző 
Központ partnerintézménye. 
A város  ipara  képzetlen nem  tud  alkalmazni. Kiemelt  figyelmet 
tulajdonít  a  környező  falvakban  a  szakképzetlen  munkaerő 
képzésére. (Dr. Márkus Gábor ‐ 2009. március 19. 9:30). 

I/1.a.2. Fiatal 
diplomások 
megtartását célzó, 
helyi vállalatoknál 
történő 
elhelyezkedésüket 
segítő 
önkormányzati 
programok 

   

Ösztönözni kívánjuk az élethosszig tartó tanulást. Ebben 
segítjük a fiatalokat és az idősebbeket is. (MSZP Program 
- 5.) 

  I/1.c.1. Társadalmi 
integráció segítése  

 Műszakilag elkészült a hajléktalanok új szállója. 
Tiszaújváros 2004-2007 Évkönyv. 369. oldal / Ez történt 
2006-ban. 
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I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS,TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁS ERŐSÍTÉS 
• Egészségügyi ellátás, szociális ellátás  
• Ifjúságpolitika, kultúrpolitika, közösségépítés, közösségfejlesztés 

Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg. 

 

Társadalmi-gazdasági kohézió 
Önkormányzati kompetencia 

 

  

I/2.a. Egészségügyi 
ellátás, szociális 
ellátás fejlesztése 
 
 
 

 I/2.c. 
Ifjúságpolitika, 
kultúrpolitika, 
közösségépítés, 
közösségfejlesztés 
 

 Városi segítség a tanuláshoz. Tiszaújváros 2008 Évkönyv. 
117. oldal – A 2007/2008-as tanév II. félévi ösztöndíjait 
adta át a tehetséges fiataloknak május 31-én a Tiszaújvárosi 
Mecénás Közalapítvány kuratóriuma. 
Megnyílt az Angyal Sport Centrum. Tiszaújváros 2004-
2007 Évkönyv. 245. oldal / Ez történt 2005-ban. – Új sport- 
és szabadidős létesítménnyel gazdagodott a város. 

 
Intézkedések 

I/2.a.1.. Helyi és 
térségi igényeket 
kielégítő szociális és 
egészségügyi ellátás 
biztosítása 
 

   2004./27. sorszámú Önkormányzati határozat 
Városi Rendelőintézet pályázatának megvalósításához 

előirányzat biztosítása  
2004./181. sorszámú Önkormányzati határozat  

Egészségügyi Szükségletfelmérés és Fejlesztési Koncepció 
2004./185. sorszámú Önkormányzati határozat  

Rendelőintézet egynapos sebészeti ellátás feltételrendszere  
2005./59. sorszámú Önkormányzati határozat  

A Városi Rendelőintézet egynapos sebészet 
feltételrendszerének biztosítása  

Emelés, tervezés, fejlesztés - Rendelőgyógyítás. 
Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 86. oldal – A képviselő-
testület több, a rendelőintézettel kapcsolatos témakört is 
napirendre tűzött (2008. április 24-én): járóbeteg-
szakellátás fejlesztésére vonatkozó pályázat + szakmai-
stratégiai fejlesztési terv. 
Tisza TV 2009.03.24 18h 20 Dr. Kosztka Imre kardiológus 
(városi rendelőintézet) Betegség megelőzés 
Az egészségügyi ellátó rendszert a város életkor 
igényeinek és megbetegedési mutatóinak megfelelően 
alakítjuk át. (MSZP Program - 9.) 
Rendelőfejlesztése (Omar Suleiman ‐ 2009. március 18. 16:00) / 
(Pap Zsolt ‐ 2009. március 17. 14:00). 
Sürgősségi ellátórendszer, helyben megfigyelés (nem Miskolcon) 
(Pap Zsolt ‐ 2009. március 17. 14:00). 
Egészségügyi  együttműködés  Polgárral  és  Mezőcsáttal  (Pap 
Zsolt ‐ 2009. március 17. 14:00). 

I/2.a.2. Szociális 
szolgáltatások 
szintjének 
fenntartása, 
fejlesztése 

   

Hospis ellátás, Nikodemus program (Pap Zsolt ‐ 2009. március 
17. 14:00). 

 
 
 
 

 
I/2.c.1. Kulturális-
közösségi 
létesítmények 
fejlesztése, terek 
kialakítása 

 Elindítjuk a „Közterület Rehabilitációs Programot”, ezzel 
tervezetten és megfelelően ütemezve kerülhet sor a 
közterületek rendbetételére. (MSZP Program - 12.) 
A Széchenyi utcát sétáló utcává kívánjuk átalakítani 
(MSZP Program - 14.) 

  

I/2.c.2.  Helyi 
közösség fejlesztése 

 Negyven éve város Tiszaújváros. Tiszaújváros 2004-2007. 
Évkönyv 253. oldal 
Tizenegy kötetnyi várostörténelem. Tiszaújváros 2008. 
Évkönyv. 139. oldal – Elkészült a Tiszaszederkény – 
Leninváros – Tiszaújváros történelmi múltját feldolgozó 
monográfia két újabb kötete, s ezekkel már 10 kötetesre 
bővült a nagymű. 

  I/2.c.3.  Partnerség, 
koordináció, 
integráció 
megerősítése 
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  I/2.c.4.Városhálózati 
együttműködés 
fejlesztése 

  

 
I/3. ARCULATÉPÍTÉS, VONZERŐFORMÁLÁS, MINŐSÉGI FEJLESZTÉS 

• Környezeti-természeti, települési/térségi-táji arculat 
• Társadalmi arculat, közbiztonság 
• Önkormányzati (képviselőtestületi, polgármesteri-hivatali) imázs 

Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Társadalmi-gazdasági, települési-táji arculatformálás, 

önkormányzati imázs építés 
Önkormányzati kompetencia 

 

  

I/3.a. Társadalmi 
arculat, 
közbiztonság 

 

I/3.c. Társadalmi-
gazdasági, 
települési/térségi-
táji arculatformálás 
 

 Minőségi díjat kapott Tiszaújváros Önkormányzata. 
Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 163. oldal – A 
közigazgatási munkában olyan szintet értek el, amely 
magyarországi viszonylatban díjazásra érdemes. 
Hogyan dolgozik a Polgármesteri Hivatal? Tiszaújváros 
2004-2007. Évkönyv 207. oldal – Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról 
A széleskörű társadalmi véleményalkotás kialakított 
rendszerét (Tanácsadó Testületek, közmeghallgatások, 
zöldszám, fórumok, fogadóórák) továbbra is működtetik. 
(MSZP Program - Folytatódó program) 
Tisza TV 2009.03.04. 19h Hatvanperc plussz Kalapos István 
rendőrségi beszámoló 

 
Intézkedések 

I/3.a.1. 
Az információs 
társadalom 
nyújtotta 
lehetőségek 
terjesztése 

   2004./149. sorszámú Önkormányzati határozat 
Az informatikai stratégia 2004-2007. elfogadása  

Üzembe helyezték az önkormányzatnál a megújított 
elektronikus tájékoztató és szolgáltató rendszert. 
Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 472. oldal / Ez történt 
2007-ben 
Egységes  városi  térinformatikai  rendszer  kialakítását  tartaná 
célszerűnek,  a meglévő  adatok  beépítésével.  (Tóth  János  ‐ 2009. 
március 10. 13:00). 

  

I/3.c.1. Tisza-parti 
városrész rendezése  

 2004./37. sorszámú Önkormányzati határozat  
Településrendezési Terv szabályozási terveinek készítése  

2004./112. sorszámú Önkormányzati határozat  
Tiszaújváros Településszerkezeti Tervének módosítása  

2005./8. sorszámú Önkormányzati határozat 
Tiszaújváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről  
2005./132. sorszámú Önkormányzati határozat  

Tiszaújváros Településszerkezeti Tervének módosítása  
2005./182. sorszámú Önkormányzati határozat  

Tiszaújváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló rendelet módosításával, Részletes 

Szabályozási Terv készítésével kapcsolatos döntéshozatal  
2006./7. sorszámú Önkormányzati határozat  

Tiszaújváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló rendelet módosításával, Részletes 

Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos döntések  
2006./80. sorszámú Önkormányzati határozat  

Településszerkezeti terv elfogadása, egységes terv 
készítése  

2006./120. sorszámú Önkormányzati határozat  
Egységes szerkezetű településszerkezeti terv készítése  

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

25/2008. (VI.30.) rendelete 
Tiszaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
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Javasolja a régi rendezési tervek fejlesztési koncepciójának 
a feldolgozását (Dr. Heiszman Géza - 2009. március 18. 
12:00). 

 
 
 
 
 

 I/3.c.2. 
Településarculat 
fejlesztés, lakótelep 
felújítás  

  

  I/3.c.3. 
Településarculat 
fejlesztés, 
városközpont 
megújítás 

 2005./110. sorszámú Önkormányzati határozat  
Tiszaújváros lakótelepi rehabilitáció és városkép alakítása  

Arany Rózsa-díjat Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 251. 
oldal / Ez történt 2005-ben. (2. helyezet) nyert el 
Tiszaújváros a Virágos Magyarországért versenyben. 
Anti-graffiti Városgazda. Tiszaújváros 2008 Évkönyv. 231. 
oldal – Anti-graffiti akcióba kezdett a Tiszaújvárosi 
Városgazda Kht. 
Megújuló közterületek. Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 232. 
oldal – Az önkormányzat mintegy 100 millió forintot fordít 
a közterület megújító munkálatokra. 

 
 
 
 
 

 I/3.c..4. 
Településvédelem  

 2004./111. sorszámú Önkormányzati határozat  
Tiszaszederkény városrészben található egyedi építészeti 
alkotások és értékek egyedi védelme, kortárs gyűjtemény 

rendszerezése  
2005./185. sorszámú Önkormányzati határozat  

A Helytörténeti Gyűjtemény működési feltételeinek 
biztosítása  

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

a 19/2005. (VIII.31.) rendelettel módosított  
24/2004. (VII.01.) rendelete a helyi értékek védelméről 

Rendelet a helyi értékek védelméről. Tiszaújváros 2004-
2007. Évkönyv. 51. oldal – Tiszaújváros képviselő-testülete 
a 2004. június 25-ei ülésén rendeletet alkotott a helyi 
értékek védelméről. 
Módosult a helyi értékek védelméről szóló rendelet. 
Tiszaújváros 2004-2007 Évkönyv. 193. oldal. 
Magyarország legszebb görög katolikus temploma. 
Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 180. oldal – Tiszaújváros 
egyik építészeti remekét, a görög katolikus templomot 
1996. augusztus 11-én szentelte fel dr. Keresztes Szilárd 
megyéspüspök. 2008. augusztus 6-án Kocsis Péter Fülöp 
szentelte fel az ikonosztázt. 

  I/3.c.5. Zöldfelület 
rehabilitáció és 
karbantartás 

  

 
 
 
 
 

 I/3.c.6. Rekreációs, 
turisztikai és 
befektetői 
vonzerőfejlesztés 
(települési, táji 
arculat). A 
vonzáskörzetre 
kiterjedő 
tájképgazdálkodás 
 

 Megnyílt a Tourinform iroda. Tiszaújváros 2004-2007. 
Évkönyv. 11. oldal – Ünnepélyes keretek közt megnyílt a 
Széchenyi úti üzletsoron a tiszaújvárosi Tourinform iroda. 
Presztízs részt venni. Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 40. 
oldal – Részvétel a 31. Utazás kiállításon. 
Megújult a Tiszavirág. Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 41. 
oldal – Új tulajdonosa van a Hotel Tiszavirágnak és a 
hozzá tartozó strandnak. A létesítmény neve Tisza Park 
Szállóra változott. A tulajdonosi kör szándéka a 
létesítmény megújítása. 
Tíz éves a fürdőkomplexum. Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 
178. oldal – A termálfürdő 2001-ben megkapta az 
„országos gyógyfürdő” minősítést. 
A gyógy- és termálvíz turizmus növelése érdekében 
pályázati támogatások elnyerésével segítjük a termálfürdő 
fejlesztését […]. Segítjük egy új szálloda befektető által 
történő megvalósítását, mellyel javítani kívánjuk a 
termálfürdő és a gyógyászati részleg kihasználtságát. 
(MSZP Program - 11.) 
A  Tisza  és  a  Sajó,  mint  üdülési‐rekreációs  lehetőség  nincs 
beépülve  a  város  köztudatába.  A  város  érdeke  a  turisztika,  a 
rekreációs  és  a  beruházási  vonzerő  fejlesztése  (vízi  turizmus, 
triatlon, termál) (Dr. Fülöp György ‐ 2009. március 18. 8:00). 
Tiszaújváros  ingerszegény környezet – a  rekreációs  fejlesztésnél 
ebből  kell  kiindulni  (Dr. Márkus  Gábor  ‐  2009.  március  19. 
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9:30). 
Vízi sport fejlesztés (Vendlerné Polyák Ilona ‐ 2009. március 17. 
15:30). 
Fürdőfejlesztés,  sportinfrastruktúra  fejlesztése  (Kulcsár Albert  ‐ 
2009. március 18. 11:00). 

  I/3.c.7. A 
letelepülőket 
vonzó, 
lakosságmegtartó 
képességet javító 
feltételek 
megteremtése. 
Sport és szabadidő 
létesítmények 
kialakítása 
 

 A tanórai keretben történő korcsolya oktatás biztosítása 
érdekében támogatni kívánjuk a jégpálya működtetését. 
(MSZP Program - 8.) 
A fiatalok számára kedvező letelepedési és munkába állási 
feltételeket kívánunk teremteni, ezzel erősítve a városhoz 
kötődésüket. A Traffic Egyesület működését továbbra is 
támogatjuk. (MSZP Program - 21.) 
A  várospolitikában  hiány,  hogy  nem  találtak  eszközt  a  fiatalok 
megtartására (Dr. Fülöp György ‐ 2009. március 18. 8:00). 

 
„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 

II/1. INNOVÁCIÓ, GAZDASÁGI KOHÉZIÓ, GAZDASÁGI STRUKTÚRA FEJLESZTÉS 
 
 

Specifikus célok  
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Európai és egyetemes kihívások kezelése, gazdasági struktúra fejlesztése 

Önkormányzati kompetencia 

  

 
 
 

II/1.b.  Gazdasági 
struktúra fejlesztés 

  Korábbi  hibás  döntések:  A  város  a  Termál  Fürdőt  és  a 
Sportcentrumot  saját  pénzéből  fejlesztette,  és  nem  vont  be 
vállalkozói  pénzeszközöket  (Dr.  Fülöp György  ‐  2009. március 
18. 8:00). 

 
Intézkedések 

 II/1.b.1. A Tiszában 
rejlő gazdasági 
potenciál 
kiaknázása 

   

 

II/1.b.2.Az 
idegenforgalom 
szolgáltatási 
hátterének 
fejlesztése  
 

  2005./36. sorszámú Önkormányzati határozat  
Tiszaújváros idegenforgalmi szlogenjére kiírt pályázat  

2005./149. sorszámú Önkormányzati határozat  
Tiszaújváros Kulturális és Turizmusfejlesztési Koncepciója 

és Marketingterve végrehajtásáról szóló tájékoztató és a 
teendő intézkedések  

Tisza TV 2009. 03.18 19h 50 „Hatvan plussz” Tóth László 
kérdésére Koscsó Lajos polgármester válasza. Fürdő fejlesztés, 
versenyképesség, idegenforgalom fejlesztés , falusi turizmus. 
Tisza sziget fejlesztés (nemparcellázás) horgásztúrizmus,(ld. 
halászléfőző verseny. 
Munkaadói igény a rekreációra, ez a gazdasági fejlesztés záloga 
A  városkapu  alakítása  különösen  fontos  –  A  fürdőtömb 
térségéhez  vezető  Szederkényi  út  (Dr.  Fülöp  György  ‐  2009. 
március 18. 8:00) / (Omar Suleiman ‐ 2009. március 18. 16:00) 
Termálfürdő  fejlesztése  (Omar  Suleiman  ‐  2009.  március  18. 
16:00). 
Konferencia,  rendezvényfejlesztés  szállodaépítéssel  együtt  (Pap 
Zsolt ‐ 2009. március 17. 14:00). 

 II/1.b.3.Az Ipari 
Park logisztikai 
szolgáltatásainak 
fejlesztése  
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II/2. PIACORIENTÁCIÓ 
• Integrált városi, térségi marketing és kommunikáció (piacok és partnerek felé) 

 
 
Specifikus célok  
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Európai és egyetemes piaci kihívások kezelése, települési/térségi válaszok  

Önkormányzati kompetencia 

  

 
 
 
 

II/2.b. Integrált 
városi, térségi 
marketing és 
kommunikáció 
(piacok és 
partnerek felé) 

  Egyértelműen kudarcot hozott a X. Jubileumi 
Tiszaújvárosi Tranzit Expo. Tiszaújváros 2004-2007 
Évkönyv. 249. oldal / Ez történt 2005-ben. – A beruházási 
és fogyasztási javak általános kiállítására és vásárára a 
négy nap alatt mindössze 1 200-an látogattak el. 

 
 
Intézkedések 

 
 
 
 
 
 

II/2.b.1.. 
Tiszaújváros és 
vonzáskörzete piaci 
pozícionálása, 
integrált marketing 
terv készítése  

   

 II/2.b.2.. 
Tiszaújváros város 
kommunikációs 
programja  

  Tiszaújvárosi kommunikációs csatornák: Városi televízió (60 perc 
plussz),  Tiszaújvárosi  Krónika,  Tiszaújváros  Évkönyve,  Rádió 
35, a város honlapja. (Ferenczi László ‐ 2009. március 17. 9:30). 
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II/3. MUNKAHELYGAZDÁLKODÁS 

• Munkahely megtartás, munkahelyteremtés 
 
Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
A gazdasági válság kezelése, munkahelymenedzsment 

Önkormányzati kompetencia 

  

II/3.a. Munkahely-
teremtés, 
munkahely 
megtartás 

   Munkahelyteremtés (ipari park fejlesztés) (Kulcsár Albert ‐ 2009. 
március 18. 11:00). 

 
 
Intézkedések 

II/3.a. Az atipikus 
foglalkoztatási 
formák emelése 

   Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások címmel, új 
program indult a városban. Tiszaújváros 2004-2007. 
Évkönyv. 247. oldal / Ez történt 2005-ben. – A 
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány által működtetett 
program – és iroda – célja, elsősorban a hátrányos helyzetű 
emberek foglalkoztatásának elősegítése. ↑ 
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„III” FENNTARTHARTÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 
III/1. VÁROSI ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS, DIPLOMÁCIA, LOBBY 

• Gazdálkodás a város környezeti és természeti, társadalmi és gazdasági 
települési/térségi és táji értékeivel 

• Városi diplomácia: a város érdekeinek navigálása a társadalmi, a gazdasági, a 
települési és a térségi érdek-környezetben  

• Lobby programok: harmonizáció az állam/közigazgatási szabályozással, a 
város pozícionálása, újrapozícionálása 

 
Specifikus célok 

Gazdálkodás a környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, 
települési/térségi-táji pozíciókkal  

Tiszaújváros és térsége újrapozícionálása 
Önkormányzati kompetencia 

  

 III/1.b. Pozíciókkal 
történő 
gazdálkodás, a 
város 
(újra)pozícionálása, 
a külső és a belső 
feltételrendszer 
megváltoztatása, új 
fejlődési pályára 
állás 

  Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) tagjává 
választották a TVK Nyrt.-t (közvetlenül részt vehet az 
európai cégeket érintő törvényhozási folyamatokban) – 
Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 251. oldal / Ez történt 
2005-ben. 
Az uniós fejlesztési források új lehetőségeket teremtenek. 
A célunk az, hogy minél több pályázaton sikeresen 
szerepeljünk és ezzel új forrásokhoz jusson a város. 
(MSZP Program - 2.) 
A pályázati lehetőségek megfelelő kiaknázása érdekében 
önálló pályázati munkacsoportot hozunk létre a 
Polgármesteri Hivatalban. (MSZP Program - 3.) 
A régióhoz való kapcsolódás fontossága mellett a 
kistérségi vezető szerepünket is erősíteni és javítani 
kívánjuk, mivel nem vagyunk elégedettek az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységgel. (MSZP Program - 23.) 
A  városi mennyiségi  fejlesztéséről minőségi  pályára  kell  átállni 
(Dr.  Fülöp  György  ‐  2009. március  18.  8:00)  /  (Dr. Márkus 
Gábor ‐ 2009. március 19. 9:30). 
A térségi nagyvárosok (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza) közötti 
súlyponti  helyzet  kihasználását  szükségesnek  tartja  (Jászovics 
Miklós ‐ 2009. március 18. 13:00). 

 
Intézkedések 

 
 
 

III/1.b.1. 
Tiszaújváros és 
térsége élhetőségi, 
versenyképességi 
feltételeinek 
javítása, a 
tájfenntartás 
társadalmi, 
gazdasági 
elismertetése, (a 
területfejlesztés és a 
vidékfejlesztés 
harmonizálása) 

  2004/122. sorszámú Önkormányzati határozat  
Tiszaújváros Kistérség többcélú kistérségi társulás 

létrehozása  
Térségi együttműködés. Tiszaújváros 2004-2007 Évkönyv. 
9. oldal – Tiszaújváros, Sajószöeg és Sajóörs 
önkormányzatok között felvetődött egy többcélú kistérségi 
társulás alapításának gondolata is. A három település 2004-
ben településrendezési tervegyeztetést tartott. 
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III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ 
STRUKTÚRAFEJLESZTÉS  

• Város/tájhasználat fejlesztés 
• Város/tájszerkezet fejlesztés 
• Infrastruktúra-fejlesztés 

 
Specifikus cél  

Önkormányzati struktúra-fejlesztés a partneri város/tájhasználattal és a fejlesztésekkel összhangban 
 

Város/táj-szerkezet, valamint infrastruktúra fejlesztés 
Önkormányzati kompetencia 

 

  

 
 

III/2.b. Környezeti-
természeti, gazdasági 
struktúrák, 
településszerkezet, 
közlekedés és 
közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket 
támogató infrastruktúra-
fejlesztés  

 
 

  

 
Intézkedések 
 III/2.b.1.  

Települési 
környezetvédelem és 
klímapolitika 
 

  TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

33/2007. (X. 27.), 11/2004. (V. 01.), 
18/2001. (VI. 08.) rendeletével módosított 

39/2000. (XI. 10.) rendelete 
a környezetvédelemről 

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

11/2005. (IV. 01.) rendeletével módosított 
29/2004. (VIII. 31.) rendelete 

a települési hulladékgazdálkodási tervről 
TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
4/2008. (I. 31.), 5/2007. (I. 26.), 40/2006. (X. 30.), 3/2006. (I. 31.), 

36/2003. (XII. 29.), 29/2002. (XII. 31.), 37/2001. (XII. 14.), 43/2000. (XII. 
15.), 7/2000. (II. 29.), 9/1998. (IV. 10.), 1/1998. (II. 09.) rendeletével 

módosított 
26/1996. (IX. 13.) rendelete a települési folyékony hulladék 

gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével 
összefüggő tevékenységről; a szervezett közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről 
TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
10/2005. (IV.01.) rendeletével módosított 

15/2004. (VI. 11.) rendelete 
a talajterhelési díjról 

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

43/2004. (XII. 23.) rendelete  
a helyi állattartás szabályairól 

Üzembe helyezték a veszélyes üzemek környezetébe 
telepített Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) 
rendszert. Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 472. oldal / Ez 
történt 2007-ben. 
Tiszaújváros csatlakozott a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Ezzel a lépéssel 
megoldódik a város hulladék-elhelyezési problémája és a 
jelenlegi hulladéklerakó telepének rekultivációja. 
Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 472. oldal / Ez történt 
2007-ben. 
… fejlesztjük a szelektív hulladékgyűjtést. A térségünkben 
található regionális hulladéklerakóhoz történő csatlakozással 
hosszú távra megoldjuk a város hulladék kezelési 
problémáit. […] A városban légszennyezést mérő állomást 
állítunk fel, ahol figyelemmel kísérhető a szennyezettség 
szint. (MSZP Program - 13.) 

 III/2.b.2. 
Természetvédelem - 
országos és a helyi 

  TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

a 19/2005. (VIII. 31.) rendelettel módosított  
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természetvédelmi 
értékek védelme, 
biodiverzitás 
védelem 

24/2004. (VII. 01.) rendelete 
a helyi értékek védelméről 

A  természetvédelem,  a  város  és  a  lakosság  együttműködésének 
hiányát  jelöli  meg  a  természetvédelmi  területek  turisztikai 
fejlesztésének  akadályaként  (Török  László  ‐  2009.  március  17. 
13:30). 

 III/2.b.3. 
Tájvédelem és 
tájmegőrző 
gazdálkodás, 
turisztikai potenciál-
fejlesztés 

   

 III/2.b.4. 
Környezetbarát 
térségi iparfejlesztés 
feltételeinek 
megteremtése 

  Műanyagipari holding az ipari parkban. Tiszaújváros 2004-
2007. Évkönyv. 108. oldal – A Karsai Műanyagtechnika 
Holding 2 hektárnyi területet vásárolt az ipari parkban 
Környezetbarát energetikai beruházások Tiszaújváros 
2004-2007. Évkönyv. 150. oldal – Az AES Tiszai Erőmű Kft. 
lezárta 806 MW-os Tisza Erőmű retrofit projektjét, a TVK 
ipartelepjén pedig felavatták az új, kombináltciklusú, 
gáztüzelésű erőművet. 
Új fóliaüzemet avattak. Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 
155. oldal – Csaknem egymilliárd forintos költséggel új 
üzemcsarnok, gyártósor létesült a Radici Film Hungary Kft. 
telephelyén (világszerte keresett fémgőzölt fóliát állít elő az 
üzem). 
Az ötlettől a megvalósulásig. Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 
144. oldal – A Tiszaújvárosi Ipari Park 1998. júniusában 
nyerte el az ipari park címet.  
 

 III/2.b.5.  
Vízrendezés 
fejlesztése 

   

 III/2.b.6..  
Városi 
közlekedéshálózat 
fejlesztés 

  TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

14/2008. (IV. 04.), 16/2004. (VI. 01.), 2/2003. (I. 31.), 15/1999. (V. 17.) 
rendeletével módosított 

9/1999. (IV. 09.) rendelete az építési engedélyezési eljárás során 
szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről 

Folytatjuk az új forgalomtechnikai terv figyelembevételével a 
város útjainak, tereinek és járdáinak a felújítását és a 
csomóponti kereszteződések átalakítását. (MSZP Program - 
Folytatódó program) 
Körforgalmak  kialakítása  (Omar  Suleiman  ‐  2009.  március  18. 
16:00). 
Parkolók  létesítése  (Programjában  részletezve  ‐ Vendlerné Polyák 
Ilona ‐ 2009. március 17. 15:30). 

 III/2.b7..  
Közúti és vasúti 
tömegközlekedés 

   

 III/2.b.8..  
Vízi- közművek 
fejlesztése 

  Emelés, tervezés, fejlesztés – Szennyvíz-projekt. 
Tiszaújváros 2008. Évkönyv. 87. oldal – A képviselő-testület 
módosította (2008. április 24-én) a Tisza-parti regionális 
szennyvízkezelő és tisztítórendszer közös megvalósítására 
létrejött együttműködési megállapodást.  
A város szennyvíz telep bővítését is meg kívánjuk valósítani. 
(MSZP Program - 13.) 

 III/2.b.9..  
Energia közművek 
fejlesztése 

  TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

34/2005. (XII. 23.) rendelete 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

rendelkezéseinek Tiszaújváros területén történő végrehajtásáról 

Energiamegtakarítási, felújítási pályázatok. Tiszaújváros 
2008. Évkönyv. 108. oldal – A képviselő-testület új rendeletet 
alkotott (2008. május 14-én) a távhővel ellátott, iparosított és 
hagyományos technológiával épült lakóépületek 
energiamegtakarítást eredményező felújításának, 
korszerűsítésének támogatásáról. 
A tömbszerűen épített társasházi lakások 
energiaracionalizálási programját a 2006-2010-es ciklusban 
is folytatják. (MSZP Program - Folytatódó program) 
Fűtéskorszerűsítés (Omar Suleiman ‐ 2009. március 18. 16:00). 
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 III/2.b.10.  
Hírközlés fejlesztése 

   

 
 
 

III/3. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS  
 
 
Specifikus célok 

Fenntartható pénzügyi- és vagyongazdálkodás 
Önkormányzati kompetencia 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

III/3.b. Pénzügyi 
egyensúly 
megteremtése, 
fenntartása, városi 
ingatlanvagyon 
gazdálkodás  

III/3.c. A 
fenntartható 
gazdálkodás tervi 
előkészítése 

  

 
Intézkedések 
 
 
 
 
 
 
 

III/3.b.1. 
Városi 
ingatlanvagyon 
gazdálkodás, a 
város fejlesztés-
rendezés és az 
önkormányzati 
ingatlanfejlesztés 
harmonizálása 
 

  Négy vállalkozói telket is értékesített az önkormányzat. 
Mindegyik alapáron kelt el, így az összbevétel mintegy 70 
millió forint volt. Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 363. 
oldal / Ez történt 2006-ban. 
A képviselő testület szakított a korábbi gyakorlattal, és 
úgy döntött, hogy külső befektetőt vont be az északi 
lakóövezetben kialakított építési telkek közművesítésébe, 
értékesítésébe. – Tiszaújváros 2004-2007. Évkönyv. 473. 
oldal / Ez történt 2007-ben. 
Városi  vagyongazdálkodás  minőségi  fejlesztésekhez  rendezése 
(Dr. Márkus Gábor ‐ 2009. március 19. 9:30). 
A  városi  vagyont  (Termálfürdő  területét)  a  város  apportálta  a 
TiszaSzolg  2004  Kft.‐be  (Makrányiné  Tamási  Tünde  ‐  2009. 
március 17. 11:00). 

  III/3.c.1. 
Döntéselőkészítés, 
összehangolt város- 
és 
térségmenedzsmentet 
segítő célorientált, 
egységes tervezési 
rendszer kialakítása, 
a tervezés 
társadalmasítása 

 A városfejlesztési koncepció kommunikációs programját javasolja 
kialakítani.  A  program  alapját  a  városi  média  képezheti. 
(Ferenczi László ‐ 2009. március 17. 9:30). 
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3. STRATÉGIÁKHOZ RENDELT INTÉZKEDÉSEK  
 

„I”ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

I/1. CIVIL FELKÉSZÍTÉS, FELKÉSZÜLÉS 
Specifikus célok 
I/1.a. Nyitottság, megújuló képesség, kreativitás, (tanítva-tanulás, oktatás, humán erőforrásfejleszt.)  
I/1.c. Esélyegyenlőség biztosítása, antiszegregáció, integráció 

Intézkedések 
I/1.a.1. Humán erőforrás fejlesztés komplex hátterének biztosítása 
I/1.a.2. Fiatal diplomások megtartását célzó, helyi vállalatoknál történő elhelyezkedésüket 
segítő önkormányzati programok  
I/1.c.1. Társadalmi integráció segítése 
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INTÉZKEDÉSI ADATLAP 
„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 

I/1. Civil felkészítés, felkészülés stratégia 
SPECIFIKUS CÉL: I/1.a. 
Nyitottság, megújuló képesség, kreativitás (tanítva-tanulás, oktatás, humán erőforrás fejlesztés) 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/1.a.1. Intézkedés  
Humán erőforrás fejlesztés komplex hátterének biztosítása 

Általános célok 

– A térség népességmegtartó erejének növelése 
– A világ és a társadalom problémái iránt nyitott és érzékeny, a problémákra 

megoldást kereső és találó, és azok megoldásában aktív szerepet vállaló 
felnőttekké válás segítése 

– A társadalmi és gazdasági modernizáció elősegítése 
– A városi középosztály erősítése   
– Az esélyegyenlőség és szolidaritás fokozása 
– Szakmaközi együttműködés kialakítása, erősítése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az iskolázottságnak, s ezáltal a kulturális tőke emelésének kulcsszerepe van a 
magasabb foglalkoztatási státusz elérésben, s ezáltal az életminőség javulásában. 
A kutatók számításai szerint a kevesebb, mint 8 osztályos végzettség tízszeres 
munkanélküliségi kockázatot hordoz a felsőfokú végzettséghez képest. A fentiek 
értelmében szükségesnek tartjuk Tiszaújvárosban az oktatás-nevelés terén 
érintett minden szereplő megszólítását, közös, kötetlen szakmai 
műhelybeszélgetések szervezését, a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás, 
az együttműködés érdekében, alternatív pedagógiai módszerek kidolgozását 
segítve. 
Mindezek mellett koncentrálni kell arra, hogy a jelenlegi oktatási-nevelési 
struktúra (nemcsak a városban, kistérségben, hanem országosan is) már 
alapfokon is nehezen képes a leszakadó rétegek gyermekeinek társadalmi 
integrációjára. A sikeres továbbtanulási utakhoz szükséges egyéni képességek 
biztosítása nagyon lényeges eleme a társadalmi innovációs programoknak. 
Mindez segíti az életen át tartó tanulás helyi meggyökeresítését is. Lényeges a 
térségi szereplők összefogása azzal a céllal, hogy összehangolják a térségi 
szereplők gazdasági és humán erőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és 
megoldást keressenek a problémára. 
A városban lakó, de – adott esetben – naponta ingázni kényszerülő 
munkavállalóknak lényeges lehet az, ha a települési közszolgáltatások (óvoda, 
alsó-felső tagozat) késő délutánig biztosítják gyermekek felügyeletét. Ennek a 
település-és társadalom-fejlesztésnek az alapja a gender (a társadalmi nem) 
politikája, amelynek az a lényege, hogy a közszolgáltatások igazodjanak a 
társadalmi szerepek követelményeihez és támogassák a gyermekek nevelését 
segítő szocializációs tereket. 

Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 

I/1.a.1.1. Komponens A hallgatói kulturális mobilitási utak kialakítása a térségben (szakoktatás, középfokú 
oktatás, OKJ-s és FSZ képzések, valamint BA és MA szakok egymásra épülése) 

I/1.a.1.2. Komponens Városi pedagógus tanács létrehozása 
I/1.a.1.3. Komponens Egyházi és NGO alapú oktatási kezdeményezések támogatása  
I/1.a.1.4. Komponens Helyi tudásközponti kezdeményezések kiemelt támogatása 
I/1.a.1.5. Komponens A települési közszolgáltatások társadalmi szerepeket figyelembevevő átszervezése 

I/1.a.1.6. Komponens A térségi fejlődéshez, a gazdaság és a közszolgáltatások szükségleteihez igazodó oktatási 
kínálat megteremtése 
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Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
a kistérség települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 
Piac (befektetők, vendégek) 
Versenytársak 

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi 
Egyesülete 
XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújváros Mecénás Közalapítvány 
Tiszaújvárosi Roma Polgári Mozgalom 
Egyházak 

Államigazgatás, közigazgatás 

 Oktatási cégek 

 
Monitoring mutatók  
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

A bevont szülők, óvónők, 
pedagógusok, családsegítők, 
védőnők, pszichológusok, civil 
szervezetek, egyéb szakemberek 
száma (fő), 
Alternatív pedagógiai közösségek 
és programok száma (db) 

A közreműködő partnerek 
(nagytérségi, politikai, ágazati, 
piaci, versenytársi, államigazgatási, 
közigazgatási) száma 

 

Eredmény-
mutatók 

Az együttműködés fokozása, 
Az oktatási-nevelési rendszer 
hatékonyabbá tétele, az egyén, az 
egyéni boldogulás, az 
embernevelés előtérbe állítása, a 
képességek szabad 
kibontakoztatása, 
A továbbtanulási arány javulása 
(%) 

  

Hatás-
mutatók Az életminőség javulása  

A gazdaság és a helyi társadalom 
életminősége 
A helyi foglalkoztatás bővülése a 
képzés és a munkaerőpiac 
összehangolásának eredményeként 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 
 

 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Innovációs kapacitások erősítése 
Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába 
Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
A digitális informatikai elérhetőségi hátrányok csökkentésével a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztése 
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Az általános és a speciális képzettségi szint emelése 
A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
Régió innovációs potenciáljának fejlesztése  
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Oktatásfejlesztés 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
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INTÉZKEDÉSI ADATLAP 
„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 

I/1. Civil felkészítés, felkészülés stratégia 
 
SPECIFIKUS CÉL: I/1.a. 
Nyitottság, megújuló képesség, kreativitás (tanítva-tanulás, oktatás, humán erőforrás fejlesztés) 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

I/1.a.2. Intézkedés  
Fiatal diplomások megtartását célzó, helyi vállalatoknál történő 

elhelyezkedésüket segítő önkormányzati programok 
Általános célok – A városi lakosság elöregedésének mérséklése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A frissen végzett diplomás fiatalok többnyire nem találnak végzettségüknek 
megfelelő betöltetlen álláshelyet a városban és ezért a fővárosba, Nyugat-
Magyarországra, valamint – egyre többen – külföldre vándorolnak, illetve 
felsőfokú tanulmányaik elvégzése után már nem térnek vissza Tiszaújvárosba. 
Ez a folyamat a helyi társadalom elöregedéséhez, a lokálpatriotizmus 
mérséklődéséhez vezet és csökkenti azt a jól képzett humán erőforrás bázist, 
amelyből a vállalatok helyben meríthettek az elmúlt évtizedekben. 
Összességében a város gazdasági versenyképességének romlásával kell 
számolni, ha nem sikerül a negatív tendenciát megfékezni. A város meghatározó 
vállalatai és az önkormányzat együttműködése keretében kidolgozható olyan 
célzott program, amely a helyi adófizetési kötelezettség meghatározott mértékű 
csökkentésével vagy egyéb, önkormányzat által nyújtható kedvezményekkel 
ösztönzi a cégeket diplomás pályakezdők alkalmazására. Továbbá elő kell 
segíteni a diákok képzését a munkaerőpiac igényeihez.  
Képzési- és/vagy ösztöndíj program, a nyugdíjba vonulók pótlására, a 
pályaválasztás és a szakoktatás orinetálására (ösztöndíjjal és/vagy oktatási 
intézmény támogatásával), a pályakezdők munkába állításának elősegítésére, a 
diplomás munkanélküliség megelőzésére.  

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/1.a.2.1. Komponens Diplomás pályakezdők foglalkoztatását ösztönző programok kidolgozása 

I/1.a.2.2. Komponens A pályaválasztás és a szakoktatás orinetálása, a nyugdíjba vonulás és a pályakezdés 
átmenetének megkönnyítésére. 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország, régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi 
Egyesülete 
XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 

Gazdasági társaságok 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Közös önkormányzati és 
gazdasági társasági ösztöndíj 
programok száma (db) 
Önkormányzati és gazdasági 
társasági együttműködések 
száma (db) 

A közreműködő partnerek 
(nagytérségi, politikai, ágazati, 
államigazgatási, közigazgatási) 
száma (db) 

A közreműködő partnerek (piaci, 
versenytársi) száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

Önkormányzati ösztöndíj 
programokban résztvevők 
száma (fő)  
A jövőjét a városban építő, a 
városhoz kötődő fiatalok száma 
nő 

 

A célzott programok eredményeként 
betöltésre kerülő, diplomás 
pályakezdőt alkalmazó „fiatalbarát” 
munkahelyek száma (db) 

Hatás-
mutatók 

A helyi társadalom 
„fiatalosodik” 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 

Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Innovációs kapacitások erősítése 
A szolgáltatások, valamint az alap- és szakellátások biztosításával a kistelepülések megtartó képességének 
fokozása  
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
A digitális informatikai elérhetőségi hátrányok csökkentésével a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztése 
Az általános és a speciális képzettségi szint emelése 
A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
Vállalkozások fejlesztése tanácsadással 
Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása  
Régió innovációs potenciáljának fejlesztése  
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Oktatásfejlesztés 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/1. Civil felkészítés, felkészülés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/1.c. 
Esélyegyenlőség biztosítása, antiszegregáció, integráció 

 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/1.c.1. Intézkedés  
Társadalmi integráció segítése 

Általános célok 
– Társadalmi érvényesülést segítő kompetenciák megszerzése  
– Az életminőség javítása 
– Az esélyegyenlőség fokozása 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A tartós munkanélküliek körében a hagyományos közmunkaprogramok mellett 
hangsúlyt helyez az önkormányzat a munkaerőpiacról régen kirekesztettek  
munkába-állításának mentális állapotának fejlesztésére, valamint az olyan segítő 
programokra, amelyek nem a pénzben kapható támogatásokra koncentrálnak. 
Remélhető, hogy ez a folyamat, amelynek lényeges elemei a civil szervezetek 
fejlesztése, közösségfejlesztők, szociális munkások alkalmazása, cigány 
kisebbségi önkormányzat fokozottabb bevonása a szocializációt meghatározó 
folyamatokba, segíteni fogja az egyéni és közösségi aktivitást. Ez nagymértékben 
hozzájárulhat a szociális konfliktushelyzetek individuális megoldásához, a 
társadalmi mobilitási pályán való elinduláshoz, valamint a város belső tereinek 
megújításához is. 
A települési résztársadalmi csoportok társadalmi integrációját az is segítheti, ha 
lehetőséget adunk egyes karakteres területi részeknek a részönkormányati szerep 
betöltésére is, valamint külön fókuszálunk az ifjúsági (fiatal felnőtt) 
korosztályokra is. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/1.c.1.1. Komponens Lokális közösségfejlesztési kezdeményezések támogatása 
I/1.c.1.2. Komponens Részönkormányzati elképzelések támogatása 
I/1.c.1.3. Komponens Közmunkaprogramok indítása a mentális szupervízió biztosításával 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország, régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi 
Egyesülete 
Tiszaújvárosi Roma Polgári Mozgalom 
XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Mozgáskorlátozottak, 
Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi 
Egyesülete 

Államigazgatás, közigazgatás 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó civil szervezetek száma 
Szakértő segítők száma (fő) 
A produktív kezdeményezések száma (fő) 
Ifjúsági centrumok látogatóinak száma (fő) 
Komplex közmunka-programok száma 
(db) 

A közreműködő partnerek (nagytérségi, politikai, 
ágazati, piaci, versenytársi, államigazgatási, 
közigazgatási) száma 

 
 

Eredmény-
mutatók 
 
 

A közösségfejlesztő képzéseken résztvevők 
száma (fő) 
A közmunka kedvezményezettek száma 
(fő) 
Minőségi lakókörülmények, minőségi 
környezet 
Kevesebb betegség-típus előfordulása (fő) 

  

Hatás-
mutatók 

Az életminőség javulása 
A társadalmi konfliktus-szituációk 
csökkenése 
A település megtartó erejének növekedése 
A kulturális tőke növekedése, a humán 
segítői pálya presztizsének javulása 
Hatékonyabb forrásallokáció 
Az integrációs folyamatok 
hatékonyságának emelkedése 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 A programot támogató civil projektek Ágazati projektek 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Innovációs kapacitások erősítése 
A szolgáltatások, valamint az alap- és szakellátások biztosításával a kistelepülések megtartó képességének 
fokozása  
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
A digitális informatikai elérhetőségi hátrányok csökkentésével a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztése 
Az általános és a speciális képzettségi szint emelése 
A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Szociális ellátás fejlesztése 
Akadálymentesítés 
Oktatásfejlesztés 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
 
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
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„I”ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁSERŐSÍTÉS  
Specifikus célok 
I/2.a. Egészségügyi ellátás, szociális ellátás fejlesztése 
I/2.c. Ifjúságpolitika,kultúrpolitika, identitásfejlesztés 

Intézkedések 
I/2.a.1. Helyi és térségi igényeket kielégítő szociális és egészségügyi ellátás biztosítása 
I/2.a.2. Szociális szolgáltatások szintjének fenntartása, fejlesztése 
I/2.c.1. Kulturális-közösségi létesítmények fejlesztése, terek kialakítása 
I/2.c.2. Helyi közösség fejlesztése 
I/2.c.3. Partnerség, koordináció, integráció megerősítése  
I/2.c.4. Városhálózati együttműködés fejlesztése 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/2.a. 
Egészségügyi ellátás, szociális ellátás fejlesztése 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/2.a.1. Intézkedés 
Helyi és térségi igényeket kielégítő szociális és egészségügyi ellátás biztosítása 

Általános célok 
– Az egészséges életmód terjesztése 
– Az életminőség javítása 
– Az esélyegyenlőség és a szolidaritás fokozása 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A települési egészségterv, egy komplex program tervezet, amely a település 
lakossága életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgálja, magába foglalja a 
kiinduló helyzet felmérését, ennek alapján cselekvési terv kidolgozását és az 
egészségterv kommunikálásának fázisait. Megvalósításában mindenki 
egyenrangú félként vesz részt, mivel a településen élők közös akaratát összegzi. 
Célja a településen élők életminőségének, ezen belül az egészségi állapotuk 
javításának fejlesztése, a közösségi erőforrások mozgósítása. Fontos biztosítani, 
hogy az egészségfejlesztési terv a településfejlesztési tervek részévé váljon, 
kidolgozása nemcsak települési, hanem kistérségi szinten is indokolt. 
A megelőzést a helyben elérhető szűrővizsgálatok, felvilágosító- és 
mentálhigiéniás előadások, valamint a mozgást népszerűsítő rendezvények 
szolgálhatják. 
Európai összehasonlításban igen kedvezőtlennek ítélhetjük meg a hazai 
egészségügyi szolgáltatások színvonalát. A minőséggel kapcsolatos 
tevékenységek azt szolgálják, hogy az egészségügy céljai explicit módon 
kerüljenek megfogalmazásra, a szolgáltatás tudományos alapú, és kontrollálható 
legyen. 
A szociális szférában javasolt tevékenységek alapelve, hogy megteremtsük az 
egyéni aktivitást, a motivációt a boldogulásra, a minél teljesebb élet élésére. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 

I/2.a.1.1. Komponens  A produktív támogatások és a házi segítségnyújtás arányának növelése a szociális 
ellátásokban 

I/2.a.1.2. Komponens Az egészségügyi ellátás korszerűsítése, helyi preventív programok terjesztése, 
egészségtervek készítése 

I/2.a.1.3. Komponens Szakmaközi együttműködések erősítése a szociális és egészségügyi ágazatban 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország, régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 

 
Civil egyesületek 
 

Államigazgatás, közigazgatás 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat 

Egészségbiztosító(k), 
egészségpénztárak, helyi tercier 
szektorban dolgozó cégek 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó civil szervezetek száma 
Települési egészségtervek száma (db) 
Prevenciós programok, internet-oldalak száma 
(db) 
A prevenciós programokon részt vett korúak 
száma (fő) 
Az otthoni idősgondozásban részvett 
szépkorúak száma (fő) 
A produktív szociálpolitikai 
kezdeményezések száma (fő), 
Szakmaközi együttműködések száma (db) 

A közreműködő partnerek (nagytérségi, 
politikai, ágazati, piaci, versenytársi, 
államigazgatási, közigazgatási) száma 

A résztvevő profitorientált cégek száma  
 

Eredmény-
mutatók 
 
 

Csökken a gyógyszerkasszára szánt kiadás 
(Ft) 
Csökken a segélyekből élők száma, nő a 
munkavállalói aktivitás, motiváció, 
Megvalósul a hosszú távú tervezés és az 
ellenőrizhetőség biztosítása a szociális s 
egészségügyi ellátásban, 
A jogszabályi előírások betartása, a helyi és 
térségi igényekre való reagálás, 
költségtakarékosság, a minőségi ellátás 
biztosítása, 
Az ágazatközi együttműködés fokozása. 
Az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés 
fontosságának elismertetése 

  

Hatás-
mutatók 

Kiegyensúlyozottabb lokális társadalom, 
Hatékonyabb forrásallokáció. Élhetőbb 
települési környezet, 
Egészségtudatos magatartás kialakulása 

 Csökken az igénybevett táppénzes napok száma 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 A programot támogató civil projektek Ágazati projektek 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/2.a. 
Egészségügyi- és szociális ellátás fejlesztése 
 
Alapadatok  
Sorszám, 
megnevezés 

I/2.a.2. Intézkedés 
Szociális szolgáltatások szintjének fenntartása, fejlesztése 

Általános célok 

– Szolgáltatások iránti igények ismerete 
– Igénybe vevők szükségleteinek megfelelően testi-, lelki-, mentális állapotuk, társadalmi-

gazdasági helyzetének javítása 
– Ellátás társadalmi hasznossága 
– Életminőség javítása 
– Esélyegyenlőség biztosítása 
– Fiatal generáció megtartása, városhoz történő kötődés erősítése, elvándorlás csökkentése.  

Intézkedés 
ismertetése, 
szükségesség 
indoklása 

Szolgáltatás iránti kereslet ugrásszerű emelkedése várható (demográfiai változások), 
azonban a szolgáltatások kiépítettsége ezzel nem tart lépést. A meglévő szolgáltatások 
szükségleteknek megfelelő bővítése, fejlesztése indokolt az életminőségbeli romlás 
megakadályozása érdekében. A jogszabályi létszám-normatívák biztosítása előfeltétele az 
ellátások fejlesztésének. Az ellátások szükségleteknek való megfelelése fontos azért, hogy a 
városban ne maradjanak rászorulók rétegei ellátás nélkül, ugyanis ez jelentős társadalmi 
feszültséghez vezetne, megkérdőjelezve a szakmaiságot, a döntések érvényességét. A 
probléma-centrikus, szükségletekre reagáló ellátó rendszer lehet csak igazán költség-
hatékony. Ugyanakkor a szolgáltatási eredmények javítását csak stabilan, törvényesen 
működő, ellátottak és fenntartók elvárásait szem előtt tartó, minőség és hatékonyság 
mellett elkötelezett intézmény képes biztosítani. Ezért vizsgálni kell a lakosság 
szükségleteit, igényeit, elvárásait. A szükséglet-felmérés eredményeinek visszacsatolása, 
figyelembe vétele az ellátás-szervezésben biztosíthatja a szolgáltatások hatékonyságát, 
hatásosságát.  
A források célzottságával minőségi javulás várható, valamint a lakossági megítélés, 
elismerés is javulhat, növelve a társadalmi rétegek szolidaritását. Fontos szempont a 
fiatalok elköltözésének csökkentése, kötődésének erősítése, kvalifikált munkaerő városba 
vonzása, megtartása. Ennek érdekében a gyermekjóléti ellátásokat is az igényeknek 
megfelelően kell megszervezni. Bővíteni kell a bölcsődei férőhelyek számát, esetlegesen a 
szolgáltatást. A mentálhigiénés, pszichológiai szolgáltatások iránti kereslet növekedése 
trend jellegű, ezért az ellátásokat ebben az irányban is bővíteni szükséges. Ezen a területen 
hatékonyak lehetnek a civil szervezetek, önkéntesek, kortárs segítők.   

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/2.a.2.1. Komponens Jogszabályi létszám-normatíva biztosítása 
I/2.a.2.2. Komponens Bölcsődei férőhelyszám növelése 
I/2.a.2.3. Komponens Idősellátás térségi bővítésének ütemezése, megvalósítása 
I/2.a.2.4. Komponens Mentális, pszichológiai ellátások bővítése 
I/2.a.2.5. Komponens Lakosság folyamatos tájékoztatása 
I/2.a.2.6. Komponens Lakossági szükséglet-felmérés 
I/2.a.2.7. Komponens Ügyfél-elégedettség mérése, eredmények visszacsatolása 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi (Nagy)térségi partnerek 
a kistérség települései  Oktatási cégek 
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Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 
Piac (befektetők, vendégek) 
Versenytársak 

Egyesülete 
XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújváros Mecénás Közalapítvány 
Tiszaújvárosi Roma Polgári Mozgalom 
Egyházak 

Államigazgatás, közigazgatás 
 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

A bevont családsegítők, védőnők, 
pszichológusok, civil szervezetek, 
egyéb szakemberek száma (fő), 
Megfelelő létszám-normatíva. 

A közreműködő partnerek 
(nagytérségi, politikai, ágazati, 
piaci, versenytársi, államigazgatási, 
közigazgatási) száma 

 

Eredmény-
mutatók 

Ellátások társadalmi hasznossága 
nő. Település fiatal generációt 
megtartó erejének növekedése.  

Idősellátás felkészülése a helyi 
társadalom elöregedéséből adódó 
igényekre, szükségletekre. 

 

Hatás-
mutatók 

Az életminőség javulása  
Ellátások biztosítása a 
szükségleteknek megfelelő.  
A lakosság folyamatos 
tájékoztatásával a kiszámíthatóság, 
biztonságérzet megteremtése, a 
társadalmi kohézió növelése. 
Közelégedettség. Ellátások 
igénybevevőkre gyakorolt hatása 
pozitív és tartós. Szolgáltatás 
megítélésének javulása a kliensek 
beszámolóiban. Pozitív vándorlási 
egyenleg. 

Az ellátórendszerben nem 
jelentkeznek tömegesen 
kielégítetlen szükségletek, 
problémacsoportok. 

 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése 
Rehabilitációs,  geriátria és ápolási ellátás fejlesztése 
Szociális ellátás fejlesztése 
Akadálymentesítés 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
 
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi lakosságmegtartó stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/2. 
Ifjúságpolitika, kultúrpolitika, identitásfejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/2.c.1. 
Kulturális-közösségi létesítmények fejlesztése, terek kialakítása 

Általános célok 

– Kreatív közösségek letelepedése 
– Kulturális esélyegyenlőség emelése 
– A közösségi kötődések generálása 
– Az elvándorlás csökkenése  
– A kulturális mecenatúra fejlődése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A kultúra elvi, szocializációs, kodifikációs megközelítéseihez csatlakozva valljuk 
azt, hogy a kulturális esélyegyenlőség fejlesztése sem lehetséges az egyéb 
társadalmi-gazdasági-infrastrukturális területek fejlesztése nélkül.  
Az újkapitalizmusban posztmodern dimenziók - a közös érték és kulturális 
közeg – is hozzájárulhatnak egy-egy réteg (csoport) társadalmi 
meghatározottságához.  
A gazdaság- és a társadalomfejlesztés során a kreativitás, vagyis a tudás 
gyakorlatba történő áthelyezésének a módja lett a kulcskérdés. A kreatív osztály 
megerősödésével erősödik a városi lét tudásra, információra, 
multikulturalizmusra, az eszmék és életformák cseréjére alapozó jellemzése.  
Úgy gondoljuk, hogy a hagyományos kulturális fejlesztések mellett a kulturális 
decentralizáció (a kisközösségek) ,,együttélése” figyelhető meg napjainkban. 
Intézkedéseink erre a szimbiózisra igyekeznek reflektálni.  

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/2.c.1.1. Komponens Kreatív közösségek tereinek létrehozása, ifjúsági centrumok fejlesztése 

I/2.c.1.2. Komponens A klasszikus ,,művelődés háza” funkció átalakítása, a kultúra térségi ,,kihelyezésének” 
támogatása, új közönségcsoportok keresése 

I/2.c.1.3. Komponens A multikulturális rendezvények szervezése 
I/2.c.1.4. Komponens A kulturális mecenatúrában a partnerség erősítése 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra, humán 
közművelődési intézmények 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 

(Nagy)térségi partnerek 
regionális, megyei települések 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, megyei-, 
kisrégiós, agglomerációs, kistérségi, települési 
politikusok, választott testületek, 

Civil szervezetek, közösségek  
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány 
Kazinczy Gyermekei Alapítvány 
Középiskolai Kollégium Tanulói 
Esélyegyenlőségéért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújváros Mecénás Közalapítvány 
Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány 

Ágazati partnerek 
Humán közművelődési intézmények, oktatási 
intézmények 

  
Marketing-rendezvényszervező 
cégek, nagyvállalatok 
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Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Diákjainak Oktatásáért, Nevelésért és 
Kultúrájáért Alapítvány 
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 
Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület 
Kaffka Margit Nyugdíjas Klubja 
Tiszaújvárosi Református Énekkar 
Rivalda Kulturális Közhasznú 
Egyesület 
Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály 
Tiszaújvárosi Sport Club 

Államigazgatás, közigazgatás 
Települési, megyei, kisebbségi önkormányzatok 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: 
Marketing cégek, nagyvállalatok 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó szervezetek, 
közösségek száma (db) 
A szervezetek taglétszáma (fő) 
Rendezvények száma (db) 
Kulturális kisközösségi helyek 
száma (db) 
 

A közreműködő (nagytérségi, 
politikai, ágazati, piaci, 
versenytársi, államigazgatási, 
közigazgatási, gazdasági) 
partnerek száma 

A résztvevő vállalkozások száma (fő) 

Eredmény-
mutatók 

Bevont források nagysága (Ft) 
Megvalósított projektek száma 
(db) 
A szervezetek infrastrukturális 
fejlesztése (db) 
Emelkedő program- és 
vendégéjszakák száma 

  

Hatás-
mutatók 

A kreatív osztály letelepedése 
A Tiszaújvároshoz való kötődés 
növekedése 
Ágazatközi párbeszéd, 
hatékonyabb érdekképviselet 
Turizmus növekedése 

 A gazdaság és a helyi társadalom 
életminősége 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

A programot támogató civil projektek (Nagy)térségi projektek A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
III. Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
A digitális informatikai elérhetőségi hátrányok csökkentésével a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztése 
Az általános és a speciális képzettségi szint emelése 
A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Településfejlesztés 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/2.c. 
Ifjúságpolitika, kultúrpolitika, identitásfejlesztés 
 
Alapadatok  
Sorszám, 
megnevezés 

I/2.c.2. Intézkedés 
Helyi közösség fejlesztése 

Általános célok 

– Civil szervezetek szerepvállalásának növelése.  
– Szolidaritás erősödése.  
– Helyi társadalom formálása, lakosság öngondoskodásának növelése.  
– Közösségfejlesztés.  
– Társadalmi párbeszéd erősítése. 

Intézkedés 
ismertetése, 
szükségesség 
indoklása 

A szociális ellátórendszer hatékonyabbá tétele érdekében szükséges a civil 
szervezetek, önkéntes segítők bevonása a szolgáltatásokba. Egyrészről 
lehetőséget ad az alulról jövő kezdeményezéseknek érvényesülésére, ezáltal a 
szolgáltatásokat folyamatosan a szükségletek közelében lehet tartani. 
Másrészről fokozza a helyi aktivitást, cselekvési hajlandóságot, ez alapjául 
szolgál az identitás növekedésének, a szolidaritás erősödésének. A civil 
szervezetekkel történő együttműködés első lépése egy civil-regiszter 
létrehozása lehetne, így az ellátórendszer tudomást szerezne arról, hogy a 
városban, illetve a térségben milyen megnyerhető szervezetek működnek. 
Átláthatóvá válnak az egyes szolgáltatási ágakban található partnerek, illetve 
szolgáltatási lefedettség. Az együttműködés folyamatos kapcsolatot kíván, és 
feltételezi a szükséges szakmai segítséget, tudástranszfert, és esetenként az 
ellátórendszer infrastruktúrájának igénybe vételét. A fejlesztések 
humánerőforrás megteremtése a lakosság aktivitásán, cselekvési hajlandóságán 
múlhat. Ennek érdekében javasolt a közösségi szociális munka megszervezése 
városrészenként, illetve ellátotti csoportonként, amely közösségszervező-
közösségfejlesztő katalizátorként segíti az egyéni és közösségi aktivitást. A 
közösségben, közösségi tevékenységben résztvevők jobban kötődnek az adott 
településhez, városuk iránt elköteleződnek, identitásuk fokozódik. A fiatal 
generáció megtartása érdekében a helyi közösségfejlesztés elengedhetetlen, a 
közösségért való értelmes, értékes tevékenység lehetőségének megteremtését 
ezért segíteni kell. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/2.c.2.1. Komponens Civil-regiszter létrehozása 
I/2.c.2.2. Komponens Civil fórumok, civil programok 
I/2.c.2.3. Komponens Önkéntes segítők bevonása 
I/2.c.2.4. Komponens Önsegítő csoportok kezdeményezése 
I/2.c.2.5. Komponens Közösségi szociális munka megteremtése 
I/2.c.2.6. Komponens Lakosság öngondoskodásának fejlesztése 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi 
Egyesülete 

(Nagy)térségi partnerek 
a kistérség települései  Oktatási cégek 
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Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 
Piac (befektetők, vendégek) 
Versenytársak 

XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújváros Mecénás Közalapítvány 
Tiszaújvárosi Roma Polgári Mozgalom 
Egyházak 

Államigazgatás, közigazgatás 
 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Bekapcsolódó civil szervezetek, 
közösségek száma, taglétszáma. 
Civil-regiszter létrehozása. 
Önsegítő csoportok száma. 
Önkéntes segítők száma az 
ellátásokban. 

A közreműködő partnerek 
(nagytérségi, politikai, ágazati, 
piaci, versenytársi, államigazgatási, 
közigazgatási) száma 

 

Eredmény-
mutatók 

Társadalmi részvételben 
bekövetkezett fejlődés, civil 
szervezetek szerepvállalásának 
növekedése. 
Közösségi szociális munka. 

  

Hatás-
mutatók 

Szolidaritás növekedése.  
Az életminőség javulása   

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
A térségi fejlesztési folyamatok demokratizálása és hatékonyságának növelése 
A szükséges horizontális szerveződések létrehozása a térségi együttműködésekkel 
A Tisza-menti terület- és vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási szervezetek szövetségeinek létrehozása 
A térségi partnerségi szervezetek és szövetségek ágazati szereplőkkel való megerősítése 
Az országos, az ágazati és területi tervek készítésekor, felülvizsgálatakor az érdekharmonizáló, érdekérvényesítő 
szervek szerepének hangsúlyosabbá tétele 
Az intézmények felkészültségének fokozása, amellyel javul a térség abszorpciós képessége 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
 
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/2.c. 
Ifjúságpolitika, kultúrpolitika, identitásfejlesztés 
 
Alapadatok  
Sorszám, 
megnevezés 

I/2.c.3. Intézkedés 
Partnerség, koordináció, integráció megerősítése 

Általános célok 
– Humánszolgáltató szakmák közötti rendszeres kapcsolat, érdekartikuláció 
– Együttműködés, egységes cselekvési aktivitás, annak érdekében, hogy a problémák 

kezelése komplex módon történjen 
– Esélyegyenlőség javítása 

Intézkedés 
ismertetése, 
szükségesség 
indoklása 

Ágazatok közötti együttműködés és kommunikáció megerősítése szükséges, annak 
érdekében, hogy az ellátórendszer komplex módon tudjon reagálni a lokális problémákra. 
Az együttműködő ellátórendszer megakadályozza az ellátások szétaprózódását, hatékony 
és célirányos ráfordításokat indukál. Cél lehet esélyegyenlőségi kerekasztal létrehozása, 
amely rendszeres egyeztető fórumként működne az önkormányzati, civil, egyházi, 
(esetlegesen piaci) szereplők, munkaügyi szervezet, védőnői hálózat, kulturális és oktatási 
intézményrendszer részvételével. Feladata a szektorközi folyamatos egyeztetés lenne, az 
ellátások, szolgáltatások harmonizációja érdekében. Lehetőséget teremtene a szakmák 
közötti egyeztetésre, komplex gondolkodásmód kialakítására, a programok 
összehangolására, együttes cselekvésre, az eddig kialakult együttműködés megerősítésére. 
Fontos pontja az együttműködésnek a partnerségi alapú tervezés, a különböző ágazati 
fejlesztési tervek, koncepciók összehangolása az egymásra épülő, egymást kiegészítő 
stratégiák kidolgozása érdekében. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/2.c.3.1. Komponens Esélyegyenlőségi kerekasztal létrehozása 
I/2.c.3.2. Komponens Partnerségi alapú tervezés, programok összehangolása 
I/2.c.3.3. Komponens Közös programok, projektek 
I/2.c.3.4. Komponens Közös munkát értékelő fórumok 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
a kistérség települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek 
Ágazati partnerek 
Piac (befektetők, vendégek) 
Versenytársak 

Nagycsaládosok Tiszaújvárosi 
Egyesülete 
XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújváros Mecénás Közalapítvány 
Tiszaújvárosi Roma Polgári Mozgalom 
Egyházak 

Államigazgatás, közigazgatás 

 Oktatási cégek 
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Monitoring mutatók  
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Esélyegyenlőségi közös 
programok száma (db)  
Esélyegyenlőségi közös fórumok 
száma (db) 

  

Eredmény-
mutatók 

Szektorközi irányelvek 
megfogalmazása 
Közös koncepció, stratégia 
kidolgozása 

Esélyegyenlőségi kerekasztal 
létrehozása  

Hatás-
mutatók 

Integrációs folyamatok 
hatékonyságának növekedése 
Szereplők, lakosság elégedettsége 
nő 
Koordináció, információ 
hatékonysága nő 

Egymásra épülő szolgáltatások  

 
 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába 
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése 
Rehabilitációs,  geriátria és ápolási ellátás fejlesztése 
Szociális ellátás fejlesztése 
Akadálymentesítés 
 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
 
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

243

TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/2.c. 
Ifjúságpolitika, kultúrpolitika, identitásfejlesztés 
 
Alapadatok  
Sorszám, 
megnevezés 

I/2.c.4. Intézkedés 
Városhálózati együttműködés fejlesztése 

Általános célok – Komparatív előnyökön alapuló városközi munkamegosztás kialakítása 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A nagyobb térség által kínált komparatív előnyök kihasználását szem előtt tartva érdemes 
foglalkozni a környező városokkal való együttműködés lehetőségeivel. A településenkénti 
projektmegvalósítások csak kisléptékű, lokális eredményekkel járhatnak, térségi 
szemléletben a partnertelepülések hálózati munkamegosztásán alapuló együttműködési 
formák lehetnek eredményesek. Tiszaújváros a szomszédos Polgár és Mezőcsát városokkal 
alkothat egy olyan versenyképes városhálózatot, amely nemcsak a benne részt vevő 
városok 30.000 lakosa számára kínál előnyöket, hanem a vonzáskörzetük által lefedett 
mintegy 60.000 lakosú térség ellátásában, jövedelemszerzési lehetőségeinek kibővítésében 
is fontos szerepet játszhat. Valamennyi város rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek 
együttműködés keretében jobban kihasználhatóak és mozgósíthatóak lennének az általuk 
körülbástyázott térség (kisrégió) gazdaságának fejlődése érdekében. A városok 
kooperációjának köszönhetően a nagy gazdasági pólusok – Miskolc, Debrecen és 
Nyíregyháza – között létrejön egy olyan versenyképes városhálózat, amely az ott élők 
többsége számára képes megélhetést nyújtani, illetve a kisrégióban munkalehetőséghez 
nem jutók a közeli pólusvárosokba ingázva találhatják meg számításukat.     

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/2.c.4.1. Komponens Idegenforgalmi fejlesztési törekvések összehangolása 
I/2.c.4.2. Komponens Térségi beszállítói hálózatok kialakítása 
I/2.c.4.3. Komponens Befektetés-ösztönzési akciók összehangolása 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Polgár, Mezőcsát 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek 
Ágazati partnerek 
Piac (befektetők, vendégek) 
Versenytársak 

XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújvárosi Roma Polgári Mozgalom 
Egyházak 

Államigazgatás, közigazgatás 

Gazdasági szervezetek képviselői 
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Monitoring mutatók  
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Együttműködésbe bevont 
szervezetek száma 

Együttműködő, közös érdekszférát 
kialakító önkormányzatok száma 
(db) 

Együttműködő, közös kisrégiós 
érdekszférát kialakító gazdasági 
vállalkozások száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

A városhálózati együttműködés 
keretében létrehozott új 
munkahelyek száma (db) 

  

Hatás-
mutatók 

A kisrégió versenyképességének 
javulása, megélhetőségi feltételek 
javulása 
Az elvándorlás mérséklődése, a 
kisrégió népességmegtartó 
képességének erősödése 

Azonos érdekek mentén cselekvő, 
kommunikáló, együttműködő 
települési önkormányzatok 

Azonos érdekek mentén cselekvő, 
kommunikáló, együttműködő 
gazdasági, turisztikai vállalkozások 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába 
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása 
A térségi fejlesztési folyamatok demokratizálása és hatékonyságának növelése 
A szükséges horizontális szerveződések létrehozása a térségi együttműködésekkel 
A Tisza-menti terület- és vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási szervezetek szövetségeinek létrehozása 
A térségi partnerségi szervezetek és szövetségek ágazati szereplőkkel való megerősítése 
Az intézmények felkészültségének fokozása, amellyel javul a térség abszorpciós képessége 
 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Településfejlesztés 
Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés  
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACS  
 
Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 
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„I”ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

I/3. ARCULATÉPÍTÉS, VONZERŐFORMÁLÁS, MINŐSÉGI FEJLESZTÉS 
Specifikus célok 
I/3.a. Társadalmi arculat, közbiztonság 
I/3.c. Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 

Intézkedések 
I/3.a.1. Információs társadalom fejlesztése 
I/3.c.1. Tisza-parti városrész rendezése 
I/3.c.2. Településarculat fejlesztés, lakótelep felújítás 
I/3.c.3. Településarculat fejlesztés, városközpont megújítás 
I/3.c.4. Településvédelem  
I/3.c.5. Zöldfelület rehabilitáció és karbantartás 
I/3.c.6. Rekreációs, turisztikai és befektetői vonzerő fejlesztés (települési, táji arculat). A 
vonzáskörzetre kiterjedő tájképgazdálkodás 
I/3.c.7. A letelepülőket vonzó, lakosságmegtartó képességet javító feltételek megteremtése. 
Sport és szabadidő létesítmények kialakítása 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi lakosságmegtartó stratégiai főirány 
I/3. Arculatépítés, vonzerőformálás, minőségi fejlesztés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.a. 
Társadalmi arculat, közbiztonság 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

I/3.a.1. Intézkedés 
Információs társadalom fejlesztése  

(összhangban az Önkormányzat Informatikai stratégiájával 2007-2013.) 

Általános célok  

– Információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása által elérhető 
előnyök kihasználása 

– A hivatal belső működésének javítása informatikai eszközökkel 
– Elektronikus ügyintézés 3. és 4. szintjének megvalósítása 
– Informatikai kultúra fejlesztése és egyéb területek informatikai támogatása 
– Önkormányzati térinformatikai rendszer megvalósítása a rendelkezésre álló 

adatvagyon strukturálása 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az intézkedés az informatikai alkalmazások önkormányzati fejlesztését, rendszerbe 
kapcsolását és általános elterjesztését, az elektronikus ügyintézés fejlesztését célozza, 
ugyanakkor elő kívánja segíteni a már rendelkezésre álló adatvagyon strukturálását, 
térinformatikai feldolgozását és elérhetőségét, a humánerőforrás minél magasabb 
szintű képzettségét. Az intézkedés a szükséges eszközállomány fejlesztésén, 
kihasználatlan erőforrásainak hasznosításán, valamint az érintett humánerőforrás 
helyzetbe hozásán keresztül valósul meg. Elmaradása esetén a település lemarad a 
hasonló adottságú településekkel folytatott versenyében, valamint a kisebb települések 
összefogásával elérhető előnyökről is le kell mondania, mivel az ehhez szükséges 
adatbázist nem képes kezelni. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 

I/3.a.1.1. Komponens Meta adatbázis és alkalmazások létrehozása, fejlesztése összekapcsolva a 
térinformatikai fejlesztésekkel és azok integrálásával 

I/3.a.1.2.  Komponens  Hivatali belső munkafolyamatok informatikai összekapcsolása 
I/3.a.1.3. Komponens  Az informatikai menedzsment és működéstámogató szervezet fejlesztése 
I/3.a.1.4.  Komponens E-közigazgatás elterjedésének ösztönzése kommunikációs és marketing eszközökkel  

I/3.a.1.5.  Komponens  Önkormányzati adatvagyon felmérése, strukturálása, és értékesítési lehetőségeinek 
kidolgozása 

I/3.a.1.6. Komponens Nyilvános internet eléérési pontok kiépítése a városban 
I/3.a.1.7. Komponens  A kínálati oldal tudásának feltérképezése, oktatási terv készítése és végrehajtása 
I/3.a.1.8. Komponens  Digitális írástudás program kidolgozása 
I/3.a.1.9. Komponens  Virtuális város program előkészítése és megvalósítása 
I/3.a.1.10. Komponens  Informatikai eszközökkel támogatott településmarketing megvalósítása 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország, régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Régiós-, megyei-, kisrégiós, 
agglomerációs, kistérségi, települési 
politikusok, választott  testületek 

XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Rivalda Kulturális Közhasznú 
Egyesület 

Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, 
természetvédelem 

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
Tiszaújváros – Mezőcsát – Polgár 
Kisrégió versenyszférája 
 
Környezetvédelmi vállalkozások  
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Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 
Államigazgatás, közigazgatás 
Természetvédelmi Hivatal,  
Illetékes KTVF,  
Erdészeti Szolgálat, Földhivatal, 
Nemzeti Park Igazgatóság 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Térinformatikai rendszer 
kialakítása 
Ügyintézési idő lerövidülése 

Nyilvános internet eléérési pontok 
kiépítése (db) 

Informatikai célkitűzések 
megvalósításába bevonható 
vállalkozások száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

Javuló kommunikáció és 
információ átvitel az 
Önkormányzat egyes szervezeti 
egységei között 
Adatbázisból könnyen 
hozzáférhető információk  

Ügyintézők, alkalmazottak 
informatikai ismereteinek 
bővülése  

 

Hatás-
mutatók 

Rendelkezésre álló adatvagyon 
hasznosulása 
Elégedett ügyfelek 
Átlátható ügyintézés, ügymenet 

Informatikai eszközökkel 
támogatott településmarketing 
megvalósulása 
Lakosság aktív és passzív 
tájékoztatásának feltételei, 
eszközei javulnak 

Hatékony humánerőforrás 
gazdálkodás az önkormányzati 
ügyintézés során 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
A digitális informatikai elérhetőségi hátrányok csökkentésével a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztése 
Az általános és a speciális képzettségi szint emelése 
Periférikus helyzet leküzdése 
Minőségi szolgáltató rendszer létrehozása 
Informatikai ellátottság kiegyenlített fejlesztése 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3. Arculatépítés, vonzerőformálás, minőségi fejlesztés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.1. Intézkedés 
Tisza-parti városrész rendezése 

Általános célok 
– A város más részeivel egyenrangú, a város kínálati palettájába beilleszthető 

új környezeti minőségű, a Tisza-part környezeti és idegenforgalmi 
lehetőségeit is kihasználó városrész létrehozása   

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A jelenlegi Tisza-parti városrész területe a várostesten belül külön egységet 
képez, a központi belterülettől térben teljesen elkülönül. 
A városrész Tiszaújváros, mint tervezett város első egységeinek egyike. A 
szerkezet és területfelhasználás kialakításánál annak idején elsőrendű szempont 
volt a Hőerőművel való kapcsolattartás. Napjainkban a Hőerőműnek a városrész 
más területeivel való kapcsolattartása már nem meghatározó. 
A lakóépületek már nem egy nagy iparterület szolgálati lakótelepeként 
funkcionálnak, mára a lakóterület csupán egy nagy iparterület melletti, szép 
természeti környezetben elhelyezkedő kisvárosias, ill. kertvárosias lakóterület. A 
hajdan a területen található idegenforgalmi területek vagy nem működnek már 
(volt strand területe) vagy csak elenyésző forgalommal üzemelnek (étterem, ill. a 
kapcsolódó vízisport telep és sport kemping területe). Ebből következően a 
mozaikos területfelhasználás jellemző, egymás mellé sorolt, egymással nem 
kapcsolódó területfelhasználások sora figyelhető meg a területen. 
A városrész megújításának koncepcionális elemei: 

– a megközelíthetőséget javító közlekedési hálózati elemek (közúti, kerékpáros 
és gyalogos) megépítése, 

– az idegenforgalmi fejlesztések és a lakókörnyezeti kultúra színvonalának 
emelése, 

– a Hőerőmű jelenlegi és további, technológiai korszerűsítés utáni üzemelése 
mellett a városrész egyedi, Tisza menti fekvéséből adódó lehetőségeire 
alapozott fejlesztésekkel és a közterületek, zöldfelületek rendezésével, a 
város lakossága és az ide érkezők számára még vonzóbb lakókörnyezetté, ill. 
rekreációs területté alakítás, 

– a városrész ipari területeinek fejlesztése, 
– a városrész kedvező földrajzi helyzetéből, az autópálya felé vezető út 

közelségéből adódó lehetőségek kihasználása, új, vállalkozói-gazdasági 
területek kijelölése.       

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/3.c.1.1. Komponens Érkezés – városkapu létrehozása 

I/3.c.1.2 Komponens A városrész közterületeinek és térfalainak megújítása, infrastruktúra fejlesztése, vonzó 
élettér kialakítása 

I/3.c.1.3. Komponens A Tiszavirág u. két oldalán az ártéri területek és a mentett oldalon található területek 
egységes, a Tisza-parti idegenforgalom szempontjait is figyelembevevő fejlesztése 

I/3.c.1.4. Komponens Tisza-sziget hasznosítása 
I/3.c.1.5. Komponens Lovasturisztikai létesítmények megvalósítása 
I/3.c.1.6. Komponens Kerékpárhálózat kiépítése, kerékpáros turizmus fogadása 
I/3.c.1.7. Komponens Hőerőmű területének fejlesztése, átalakítása 
I/3.c.1.8. Komponens Nyugati iparterület fejlesztése 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
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Érdek navigációs alapok 
 Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Régiós-, megyei-, kisrégiós, 
agglomerációs, kistérségi, települési 
politikusok, választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, 
természetvédelem 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály 
Tiszaújvárosi Sport Club 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 

Államigazgatás, közigazgatás 
Természetvédelmi Hivatal,  
Illetékes KTVF,  
Erdészeti Szolgálat, Földhivatal, 
Nemzeti Park Igazgatóság 

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
Tiszaújváros – Mezőcsát – Polgár 
Kisrégió versenyszférája 
 
Környezetvédelmi vállalkozások  

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Megvalósult közterület 
rehabilitáció (m2) 
Megvalósult turisztikai, gazdasági 
beruházások száma (db) 

  

Eredmény-
mutatók 

Új, ill. felújított közlekedési 
létesítmények hossza (km) 
Turisztikai létesítmények bővítése, 
szolgáltatás színvonalának 
emelése 

 

Turisztikai vállalkozások bővülése 
Turisztikai vállalkozások 
jövedelmezőségi szintjének 
emelkedése 

Hatás-
mutatók 

Tisza-parti városrész szorosabb 
bekapcsolása a város életébe  Vonzó turisztikai és gazdasági 

környezet kialakulása 
 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 
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Észak–magyarországi Operatív Program 
A turisztikai potenciál erősítése 
Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés  
Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése  
Desztináció-menedzsment fejlesztés 
Településfejlesztés 
Funkcióbővítő településrehabilitáció  
Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság  
Térségi közlekedés fejlesztése 
Közúti elérhetőség javítása  
Közösségi közlekedés fejlesztése  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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 TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3. Arculatépítés, vonzerőformálás, minőségi fejlesztés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.2. Intézkedés 
Településarculat fejlesztés, lakótelep felújítás 

Általános célok – Lakóépületek energiatakarékos felújítása, az egyhangú, monoton arculat 
mozgalmasabbá és színesebbé tétele, a lakótelepi környezet megújítása. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az 1-es és 2-es szomszédsági egységek lakótelepeinek felújítását átfogó program 
alapján kell végrehajtani figyelembe véve a megvalósulásuk idejét, az 
alkalmazott technológiákat és a felújításhoz rendelkezésre álló pénzügyi 
lehetőségeket.  
A nagyvárosias karakterű beépítési kategóriába az F+9 emeletes és az F+3, F+4 
szintes épületek tartoznak. Tiszaújváros 1. sz. és 2. sz. szomszédsági egységei 
tartalmazzák ezt a fajta beépítést. Az 1. szomszédsági egység épületei blokkos 
technológiával épültek, általában 3-4 szintes épületek. A 70-es években kezdődött 
a 2. szomszédsági egység beépítése, mikor az addigi blokkos építési módot 
felváltotta a házgyári technológia.10 emeletes épületek elsősorban a 2. 
szomszédsági egységben találhatók, de ilyen beépítés a jellemző az 1. sz.e.-ben a 
Bartók Béla úti társasházaknál is. 
A lakótelepi épületek egyhangú, monoton arculatának mozgalmasabbá és 
színessé tételére alkalmas eszköz a homlokzatok színezése, eltérő 
homlokzatburkolatok használata, továbbá a homlokzatfelületek növényzettel 
történő befuttatása. A homlokzati színek kiválasztását a város érintett területeire 
vonatkozó komplex színezési terv elkészítésével és értékvédelmi rendeletben 
történő szabályozásával kell elősegíteni. Rekonstrukció során törekedni kell az 
engedély nélküli utólagos erkélybeépítések és egyéb elemek eltávolítására is. 
Szabályozni kell a reklámfelületek és az egyes híradástechnikai rendszerek 
(parabola antenna) elhelyezését (egyedi helyett csoportos kihelyezés) 
Eredmény érhető el a bejáratok cseréjével, otthonosabbá tételével, hiszen ez az 
épületek érkezési helye, ami meghatározó tényező. Nem elhanyagolható a bejárat 
előtti környezet, az utcai bútorok, világítás, kertészeti, növénytelepítési eszközök 
megfelelő kialakítása sem. Ezek együttesen a lakók és a hozzájuk érkező 
vendégek komfortérzetét is jelentősen meghatározzák. 
A lapostető utólagos hasznosításának útjai a tetőterasz vagy zöldtető kialakítása, 
de helyet kaphatnak használati meleg víz előállítására szolgáló napkollektorok 
is. 
Az épületek felújításánál fontos szempont az akadálymentesítés, azaz az 
épületek használhatóvá tétele a fogyatékossággal élő emberek számára is. 
A homlokzatszigetelések történhetnek vakolt, hálóerősítéses hőszigetelő 
rendszerek alkalmazásával, vagy a panel illesztési hézagainak újra tömítésével. 
Az épületek a hőszigetelő rendszerekkel új külsőt kapnak. Ezzel is lehetőség 
nyílik a küllemük lényeges megváltoztatására. 
A homlokzat és fűtéskorszerűsítési programok alkalmával nyílászáró-cserék is 
megvalósulnak, ami szintén csak egységes formában történhet.  
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Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/3.c.2.1. Komponens A blokkos technológiával épült lakótelepek felújítási programjának kidolgozása  
I/3.c.2.2. Komponens A paneles technológiával épült lakótelepek felújítási programjának kidolgozása 

I/3.c.2.3. Komponens Fűtéskorszerűsítési, hőszigetelési, homlokzatszínezési tervek készítése az alkalmazott 
épülettípusokra 

I/3.c.2.4. Komponens Az épülettípusok akadálymentesítési terveinek elkészítése 
I/3.c.2.5. Komponens A lakótelepek környezetalakítási terveinek elkészítése 
I/3.c.2.6. Komponens 1-es és 2-es szomszédsági egységek lakóházainak rehabilitációja 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
 Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Települési politikusok, választott 
testületek 
Ágazati partnerek 
 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Megvalósult panelház 
rehabilitáció (háztömb) 
Megvalósult lakótelepi közterület 
rehabilitáció (m2) 

  

Eredmény-
mutatók 

Lakótelepi házak 
energiafelhasználása csökken    

Hatás-
mutatók Lakótelepi életminőség javulása   

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Településfejlesztés 
Funkcióbővítő településrehabilitáció  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3. Arculatépítés, vonzerőformálás, minőségi fejlesztés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.3. Intézkedés 
Településarculat fejlesztés, városközpont megújítás 

Általános célok 
– A városközpont meglévő, modernista épületeinek felújításával és az új 

városképi elemek magas építészeti minőségével a település arculatának 
fejlesztése. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A város fejlődését tekintve sokáig nem volt egységes településközpontja, az 
alapfokú ellátáshoz szükséges intézményeket elsősorban a lakóegységekhez 
rendelték, a városközpontban pedig a központi igazgatási intézmények: 
városháza, posta, orvosi rendelőintézet kapott helyet. A modern stílusú épületek 
felújítása lehetőséget kínál az építészeti minőség javítására.   
Az új beruházások esetében el kell érni, hogy az épületek magas színvonalú 
építészeti megjelenése az egész város imázsára kedvező hatással legyen. 
Meg kell vizsgálni a lehetőségét annak, hogy a Széchenyi utca hogyan alakítható 
át vagy teljes egészében, vagy korlátozott forgalommal sétáló utcává. A Március 
15. tér rekonstrukciója összefügg a Művelődési Központ felújításával, a tér 
rekonstrukciója során a tér belső szerkezetét felül kell vizsgálni és illeszteni kell 
az új területekhez oly módon, hogy a növényállomány a legkevésbé sérüljön. 
A Szent Erzsébet Park kialakítása során telekalakítással lehetőséget kell teremteni 
új OTP Bank Fiók megépítésére, utcabútorokat és műalkotásokat kell a parkban 
elhelyezni, meg kell újítani a növényállományt. 
A Főtértől délre fekvő területek esetében kapcsolatot kell teremteni a Főtér a 
leendő Szent Erzsébet Park és az Ifjúsági Park között. 
A Főtértől északra fekvő területeknél a tóhoz kapcsolódóan a Szent István Park 
komplex rekonstrukcióját el kell végezni. Meg kell oldani a tó víz utánpótlását, el 
kell végezni limnológiai felülvizsgálatát.   

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/3.c.3.1. Komponens A városközpont modernista épületeinek arculatváltása és környezetük megújítása 

I/3.c.3.2. Komponens Az új városképi elemek magas építészeti minőségének elérése, példamutatás a város 
saját beruházásainál 

I/3.c.3.3. Komponens Főtér rekonstrukció 
I/3.c.3.4. Komponens Ifjúsági Park rekonstrukció 
I/3.c.3.5. Komponens Széchenyi utca – Árkádsor sétálóutca kialakítás 
I/3.c.3.6. Komponens Március 15. tér rekonstrukció és Művelődési Központ felújítás 

I/3.c.3.7. Komponens Szent Erzsébet Park kialakítása, új OTP Bank Fiók építése, utcabútorozás, műalkotások 
elhelyezése, a tér növényállományának rekonstrukciója 

I/3.c.3.8. Komponens A Szent István út – Lévay József út – Bethlen Gábor út – Bartók Béla út közötti terület 
megújítása 

I/3.c.3.9. Komponens A Kazinczy út és a Bethlen Gábor út közötti parkoló rekonstrukciója 
I/3.c.3.10. Komponens A Szent István út komplex rekonstrukciója 
I/3.c.3.11. Komponens A Bethlen Gábor út komplex rekonstrukciója 
I/3.c.3.12. Komponens Közmű rekonstrukció 
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Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
 Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Települési politikusok, választott 
testületek 
Ágazati partnerek 
 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Megvalósult városközponti 
közterület rehabilitáció (m2)   

Eredmény-
mutatók 

Megvalósult út rehabilitáció (km) 
Megvalósult sétálóutca hossza 
(km) 

  

Hatás-
mutatók 

Városközponti életminőség 
javulása   

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Településfejlesztés 
Funkcióbővítő település-rehabilitáció  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3.  Arculatépítés, vonzerőformálás, minőségi fejlesztés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.4.  Intézkedés 
Településvédelem 

Általános célok – A tervezett, „új iparváros”-ra jellemző településkép megőrzése, értékes 
városképi elemeinek megújítása, karakteres épületeinek védelme. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A történeti városok védelméről szóló 1987-es Washingtoni Charta minden várost 
történeti városnak tekint, mert valamennyi város korszakok kifejezője és a 
település egészét kezeli megóvandó értékként. Ennek szellemében Tiszaújváros 
is történeti város, az ötvenes évek iparosításának, a tervezett városnak a 
mintapéldája és mint ilyen védelemre érdemes. 
A város jövőjét születése pillanatától a központi akarat álmodta, tervezte és 
valósította meg. „Tiszaszederkény-Újvárost a magyar vegyipar szülte”. A város 
születését, egyedül és kizárólag a Tiszapalkonyai Hőerőműnek és a TVK 
létrejöttének köszönheti, megépítését a TVK létesítésével egyidejűleg döntötték 
el. A döntés 1952-ben született. Az Országos Városrendezési és Helykijelölő 
Bizottság közigazgatási eljárás keretében jelölte ki a leendő TVK és a város helyét 
Tiszaszederkény és Tiszapalkonya községekhez tartozó földeken. 
Maga a Hőerőmű monumentális csarnoképületével, hatalmas pilléreivel, 
kéményeivel az ötvenes évek szocialista realista építészetének kiemelkedő ipari 
emléke. 
Tiszaújváros építészetének megőrzendő értékei helyi egyedi védelmet élveznek, 
túlnyomórészt a modernista építészethez sorolhatók. 
A városban településszerkezeti védettséget élvez Tiszaszederkény területe. A 
védelem alá eső részen kiemelt jelentőséggel bír a településrész 
intézményközponti területe. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
I/3.c.4.1. Komponens Értékvédelmi kataszter készítése 
I/3.c.4.2. Komponens Tervezett (paneles) városrész épületek homlokzati felújítása korhű anyaghasználattal 
I/3.c.4.3. Komponens Hagyományos beépítési módot, épület homlokzatot helyreállító felújítás 
I/3.c.4.4. Komponens Közterületek lakókörnyezethez illeszkedő megújítása 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
 Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Települési politikusok, választott 
testületek 
Ágazati partnerek 
 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók Helyreállított utcaszerkezet   

Eredmény-
mutatók 

Lakókörnyezethez illeszkedően 
megújított közterek (m2)   

Hatás-
mutatók 

Minőségi épület felújítás  
Épületek állaga javul 
Vonzó régi és új városrészek 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

 

Versenytársak projektjei 
 

 

 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3.  Arculatépítés, vonzerőformálás, minőségi fejlesztés 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.5. Intézkedés 
 Zöldfelület rehabilitáció és karbantartás 

Általános célok  

– zöldfelületek állapotának javítása: funkció és térszervezés újragondolása, úthálózat 
újratervezése, szerkezeti megújítása, növényzet gondozása, megújítása, utcabútorok 
cseréje 

– sportpályák, játszóterek rehabilitációja 
– közterületek rehabilitációja 
– vízfelületek rehabilitációja 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az intézkedés a meglévő zöldfelületek helyreállítását és folyamatos fenntartásuk 
biztosítását célozza. A zöldfelületek a település élhetőségében rendkívül fontos szerepet 
töltenek be, lakó- és intézményi területekre kifejtett kondicionáló hatásuk klimatikus és 
pszichológiai szempontból egyaránt fontos. A karbantartott, gondozott zöldfelületek, mivel 
szemmel láthatóan nem gazdátlanok elősegítik a „közbiztonság érzet” és a közbiztonság 
tényleges javulását. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 
I/3.c.5.1.  Komponens Közpark tervezés és rehabilitáció 
I/3.c.5.2.  Komponens Fás növényállomány arányának növelése a zöldterületeken 
I/3.c.5.3.  Komponens Közösségi zöldfelület tervezés 
I/3.c.5.4.  Komponens Sportpálya felújítás 
I/3.c.5.5.  Komponens Játszótér felújítás 
I/3.c.5.6.  Komponens Közterület fejlesztés: sétáló utcák és terek kialakítása 
I/3.c.5.7.  Komponens Vízfelületek rehabilitációja, ökológiai állapotának helyreállítása 
I/3.c.5.8.  Komponens Közterület fásítás 
I/3.c.5.9.  Komponens Parkoló létesítés 
I/3.c.5.10.  Komponens Nyilvános illemhelyek építése 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Települési politikusok, választott 
testületek 
Ágazati partnerek 
 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 

Városvédő egyesületek 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

Tiszaújváros 
  
Kertkivitelező vállalkozások, egyéb 
építőipari cégek 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása 

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Közösségi koncepcióalkotásba, 
tervezésbe bevont lakosság, civil 
szervezet (lakóegység db, civil 
szervezet db) 
Megvalósult közpark rehabilitáció 
(ha) 

Tervezési kampányba bevont 
civil szervezetek, oktatási 
intézmények, lakóközösségek 
száma (db)  

Zöldfelület rehabilitációs 
célkitűzésekbe bevonható 
vállalkozások száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

A zöldfelületek rekreációs célú 
kihasználtsága nő 

Környezetvédelmi érdekeket 
előnyben részesítő rendeletek 
Környezetvédelmi 
kedvezmények 

 

Hatás-
mutatók 

Település élhetősége és klimatikus 
viszonyai javulnak  Vonzó, kreatív települési arculat 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása 
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

 
(Nagy)térségi projektek 

– Országos projektek 
– Regionális projektek 
– Megyei projektek 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Ágazati projektek 
VTT 

 

 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3. Arculatépítés. Vonzerőformálás, minőségi fejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.6. Intézkedés 
Rekreációs, turisztikai és befektetői vonzerőfejlesztés (települési, táji arculat), a 

vonzáskörzetre kiterjedő tájképgazdálkodás 

Általános célok 

– Rekreációs és turisztikai vonzerő kialakítása, fejlesztése 
– Komplex turisztikai programkínálat létrehozása  
– Települési és táji arculat fejlesztése 
– Tájképvédelem és a tájképi karakter megőrzése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A település társadalmi és gazdasági megítélésében szerepet játszik a rekreáció és 
turizmus feltételeinek megléte illetve a tájkép milyensége. 
A település rendelkezik olyan turisztikai termékekkel, amely az idelátogatók 
számára vonzóerőt jelent.  
A település természeti értékei (Tisza, Sajó, holtágak, horgásztó), a vizek jelenléte 
(folyó, tó, termálvíz), az építészeti értékek, a kulturális rendezvények és a 
kulturális élet jó alapot jelentenek az idegenforgalom fejlesztésére.  
Az idegenforgalmi ágazatok közül a sport, a rekreációs, a lovas és a vízi turizmus 
fejlesztésére jó adottságokkal rendelkezik a település. Ezek a turisztikai ágazatok 
azonban nem fő attrakciók, hanem kiegészítő termékek lehetnek. A konferencia 
valamint a termál- és gyógyturizmus fejlesztése a településen a turizmus 
fellendülésének fontos eszköze lehet.  
A tájképi karakterek felismerése, megőrzése és a településkép javítása, egyedi 
arculat kialakítása növeli az itt élők identitás tudatát, továbbá a turizmus 
keretfeltételét is jelenti. 

 
Az intézkedés komponensei 

Sorszám Támogatható tevékenységek 

I/3.c.6.1. Komponens 

Turisztikai vonzerők célcsoport-orientált fejlesztése (kisméretű infrastrukturális 
beruházások) 

– exkluzív turisztikai termékek (koncertek, rendezvények kínálat bővítése) 
– lovas és kerékpáros turisztikai infrastruktúra (pl. lovas-, kerékpáros útvonalak 

jelölése) és szolgáltatás fejlesztése 
– termálvízre alapozott fürdőfejlesztés - egészségturizmus 
– horgász- és vízi turisztikai feltételek fejlesztése, 
– természeti és madár megfigyelő útvonalak és helyek, tanösvények kialakítása 
– rendezvények számának, minőségének, vonzerejének növelése, 
– ipari, logisztikai funkcióhoz kötődő konferenciák, bemutató központ kialakítása, 
– személyhajó- és kishajó kikötők létesítése és fejlesztése stb. 

I/3.c.6.2. Komponens Turisztikai és helyi termékeket előállító vállalkozások együttműködésének kialakítása 
együttműködések az élelmiszeripar, termelők és turisztikai vállalkozások között 

I/3.c.6.3. Komponens A tájképi karakter feltárása, tájképi karaktervédelmi, rehabilitációs programok 
kidolgozása, a társadalom tájképi érzékenységének fejlesztése, aktivizálása 

I/3.c.6.4. Komponens 
Tájképi fásítások (utak, vizes élőhelyek, vízfolyások mentén, településszegély), a 
tájképet zavaró létesítmények tájba illesztése illetve ilyen létesítmények kialakításának 
megakadályozása, turisztikai erdő, parkerdő kialakítás, fejlesztése 

I/3.c.6.5. Komponens  Településképi fejlesztések, önálló arculat kialakítás, arculatfejlesztési terv kidolgozása 
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Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdasági, 
halászat, vízügy, természetvédelem, 
idegenforgalom 
Piac (befektetők, vendégek) 
Biogazdálkodásba, ökoturizmusba 
befektetők 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály 

Államigazgatás, közigazgatás 
Természetvédelmi Hivatal 

Tiszaújváros városi és a Tiszaújvárosi 
kisrégiós, -agglomerációs, -kistérségi 
települések versenyszférája 
(Kis)térségi gazdálkodók, gazda 
szervezetek 
 
Biogazdálkodás folytatók és 
érdekképviseleteik 
Turisztikai vállalkozók 
Falusi turizmusban érdekeltek  

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók  

Tájképi karakterek száma (db)  
Tájbaillesztett létesítmények száma 
(db) 

A résztvevő gazdálkodók száma (fő) 
Gazdálkodói bemutatóhelyek száma 
(db) 
Helyi termékeket gyártó vállalkozások 
száma (db)  
Helyi termékek száma (db)   
Létrejövő gyógy- és termálcentrumok 
száma (db)  
Felújított, turisztikai érdeklődésre 
számot tartó épületek száma (db)  
Rendezvények, koncertek száma (db) 
Kialakított kerékpárút hossza (km)  
Kijelölt lovastúra útvonalak száma (db)  
Létesített kikötők száma (db)   

Eredmény-
mutatók   

 

Turisztikai kínálati elem bővül  
Turisztikai vonzóerő nő 
A településre látogatók száma nő 
A gazdálkodói bevétel növekedés (Ft) 
Munkalehetőség, foglalkoztatottak 
száma nő 

Hatás-
mutatók 

Az identitás-tudat nő 
Életszínvonal emelkedik  
Társadalom tájképi 
érzékenysége nő 

Tájkép javul, tájképi karakterek 
megőrződnek 
Környezetminőség javul 

A gazdálkodók, a helyi társadalom 
elégedettsége  
Alternatív jövedelemszerzési 
lehetőségek számának növekedése 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói projektek 
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Új Magyarország Fejlesztési Terv  
Ökológiai hálózat, természetes élőhelyek fejlesztésének tervezése. 
A tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése (víz továbbvezetést biztosító, a tározó töltését keresztező 
műtárgyak, létesítendő új csatornák kiépítése, meglévő vízfolyások, erek rehabilitációja, revitalizációja, 
vízkormányzó és keresztező műtárgyak létesítése, vagy rekonstrukciója). 
Tájgazdálkodás működési, szervezeti infrastruktúrájának kiépítése (gazdálkodási programok kidolgozása, 
oktatás, képzés, tájékoztatás, tájgazdálkodási és tározóterületek környezeti kármentesítése, monitoring rendszer 
kiépítése, informatikai rendszer létrehozása, tájgazdálkodást működtető szervezet kialakítása). 
 
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
Árasztási szintekhez igazodó területhasználat–rendszer kialakítása konverzióval 
Jelenlegi természetközeli területek megőrzése 
Árasztási szintekhez igazodó élőhelyek fenntartása 
Természetközeli erdők, gyepek telepítése 
Fás legelők, kaszálók kialakítása 
Természetközeli erdők, gyepek kezelése, fenntartása, természeti funkciójának visszaállítása I.2.2.1. A vízpótlást 
szolgáló vízrendszerek megtervezése 
Vízpótlást szolgáló vízrendszer kiépítése 
Ártéri vízpótló vízrendszer működtetése, fenntartása  
Különálló területekhez 
 
Észak-magyarországi Régió Operatív Programja 
Vízi- (és télisport) turizmus projektek (naturparkok és) védett természeti területek turisztikai célú fejlesztése 
 
Tiszaújvárosi kistérség programja 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/3. Arculatépítés. Vonzerőformálás, minőségi fejlesztés stratégia 

 
 
SPECIFIKUS CÉL: I/3.c. 
Társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji arculatformálás 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

I/3.c.7. Intézkedés 
A letelepülőket vonzó, lakosságmegtartó képességet javító feltételek 

megteremtése, sport és szabadidő létesítmények kialakítása 

Általános célok 

– Népesség megtartása, településhez való kötődés elősegítése 
– Életminőség fejlesztése  
– Lakókörnyezet fejlesztése  
– A szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére lehetőség biztosítása 
– Munkahely-teremtés és ellátás fejlesztése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az életminőség fejlesztésével, a munkahelyi lehetőségek növelésével, az ellátás 
és a lakókörnyezet fejlesztésével a népesség megtartása, életkörülményeinek 
javítása a cél. A település élhetőségének fellendítéséhez feltétel a széleskörű 
összefogás, az együttes célok elérése érdekében. Ehhez szükséges, hogy az 
egyéni érdekeken felül láthatóvá, érzékelhetővé váljanak a közös célok, melynek 
felismerését nagyban segítheti az identitástudat erősítése, mely a 
hagyományőrzés fellendítésével együtt idegenforgalmi vonzerővé válhat.  
A sportkultúra fejlesztése is segítséget jelent a pozitív érzelmi kötődés és az 
egészséges lokálpatriotizmus kialakulásában. A sport az egészségmegőrzés, az 
ifjúsági erkölcsi-fizikai nevelés és a személyiségformálás egyik hatékony eszköze. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 

I/3.c.7.1. Komponens Életminőség fejlesztése (lakás, ellátó intézmények, szellemi és fizikai rekreáció) 
Munkahely, minőségi munkahely-teremtés, több lábon állás 

I/3.c.7.2. Komponens Élettér, lakókörnyezet fejlesztés, közterület rendezés, komplex településkép javítás 
I/3.c.7.4. Komponens Közintézmények zöldfelületi fejlesztése 
I/3.c.7.5. Komponens Hely- és tájtörténeti ismeretek oktatásának bevezetése a iskolákban 
I/3.c.7.6. Komponens Lokálpatrióta mozgalom indítása 

I/3.c.7.7. Komponens Sportkultúra megőrzése, sport- és szabadidő létesítmények fejlesztése, a versenysport 
támogatása, sportrendezvények szervezése 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 

Civil szervezetek 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
XXI. Sz. Ifjúságáért Alapítvány 
Tiszaújvárosi Sport Club 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 
Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály Ágazati partnerek 

Egészségügy, oktatásügy, 
örökségvédelem 

Tiszaújváros városi és a Tiszaújvárosi 
kisrégiós, -agglomerációs, -kistérségi 
települések versenyszférája  

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
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 Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Felelevenített hagyományok 
száma (db) 
Hagyományőrző csoportok száma
(db) 

Új zöldfelületi elemek száma (db) 
Rendezett parkok száma (db) 
Helytörténetet oktató iskolák és 
óvodák száma (db) 
Felújított épületek száma (db) 
Zöldfolyosó rendszer hossza (km) 
Új sportterületek száma (db) 
Sportrendezvények száma 

Új munkahelyek száma (db) 
Sport és szabadidő központok száma 
(db) 

Eredmény-
mutatók  A sportkultúra fejlődik  

Hatás-
mutatók  Testileg és lelkileg egészségesebb 

társadalom  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
 

A programot támogató civil projektek 

 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
Új Magyarország Fejlesztési Terv és kapcsolódó dokumentumai – Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért  
2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába 
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

II/1. INNOVÁCIÓ, GAZDASÁGI KOHÉZIÓ, GAZDASÁGI STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 
Specifikus célok 
II/1.b.  Gazdasági struktúra fejlesztés 

Intézkedések 
II/1.b.1. A Tiszában rejlő gazdasági potenciál kiaknázása 
II/1.b.2. Az idegenforgalom szolgáltatási hátterének fejlesztése  
II/1.b.3. Az Ipari Park logisztikai szolgáltatásainak fejlesztése  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
II/1. Innováció, gazdasági kohézió, gazdasági struktúrafejlesztés stratégia 

 
 
SPECIFIKUS CÉL: II/1.b. 
Gazdasági struktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

II/1.b.1. Intézkedés 
A Tiszában rejlő gazdasági potenciál kiaknázása 

Általános célok – A vízi személy- és áruszállítás feltételeinek megteremtése 
– A turisztikai attrakciók körének bővítése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A Tisza hasznosítása gazdasági szempontból elmarad a kívánatos mértéktől. 
Azon túl, hogy a folyó a tradicionális vegyi- és energiaipar meghatározó telepítő 
tényezője, más gazdasági előnyökhöz nem juttatja a várost. A személy- és 
áruszállítás esetleges elindítása jelentené a Tisza adottságainak a helyi gazdaság 
érdekében történő jobb kihasználását. Ennek feltétele a kikötő és a kapcsolódó 
háttér-infrastruktúra létesítése, amennyiben megvalósíthatóságát az előzetes 
felmérések, hatásvizsgálatok alátámasztják. A személyszállítás idegenforgalom 
szolgálatába állítása olyan sétahajó járat üzemeltetésével képzelhető el, mely a 
Tisza vízi útján keresztül összeköttetést teremt a környező, turisztikailag 
frekventáltabb térségekkel is.    

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 

II/1.b.1.1. Komponens A vízi közlekedés fejlesztésének lehetőségét vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány 
készítése  

II/1.b.1.2. Komponens Kikötő létesítése és a működtetéshez szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése   

II/1.b.1.3. Komponens Sétahajó járatra építő programkínálat összeállítása a város turisztikai szolgáltatóinak 
bevonásával 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 

Ágazati partnerek 
Egészségügy, oktatásügy, 
örökségvédelem 

Turisztikai szolgáltatók 
Tourinform Iroda 
Kereskedelmi, gazdasági vállalkozások 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Vízi szállítást igénybe vevő 
vállalkozások száma, sétahajó 
járatot igénybe vevő személyek 
száma 

 Új munkahelyek száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

Hajózhatóvá tett folyamszakasz 
hossza (km) 
Az áruforgalom bizonyos része 
átterelődik a Tiszára 
A városba látogatók száma nő 

  

Hatás-
mutatók 

A Tisza szerepe fokozódik a 
város gazdasági életében   

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
 

A programot támogató civil projektek 

 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Periférikus helyzet leküzdése 
A térség külső elérhetőségének javítása a nemzetközi közlekedési folyosók kiépítésével 
A Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségeinek megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével együtt 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
A turisztikai potenciál erősítése 
Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés  
Desztináció-menedzsment fejlesztés  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
II/1. Innováció, gazdasági kohézió, gazdasági struktúrafejlesztés stratégia 

 
 
SPECIFIKUS CÉL: II/1.b. 
Gazdasági struktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

II/1.b.2. Intézkedés 
Az idegenforgalom szolgáltatási hátterének fejlesztése 

Általános célok 
– A turisztikai szezon időszakában a városba látogató turisták minél teljesebb 

körű ellátásával elégedettségük növelése, ami garanciát jelent későbbi 
visszatérésükre. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Tiszaújváros legnagyobb idegenforgalmi vonzereje a Termálfürdő. Meleg nyári 
napokon több ezer fürdővendég fordul meg a városban, 80 %-uk nem helyi 
lakos. A vendégek között évről-évre jelentős arányban vannak jelen szlovák és 
lengyel látogatók. A gyógy- és termálturizmus töretlen népszerűségnek örvend, 
a Termálfürdő közeljövőben megvalósuló fejlesztése tovább növeli a 
látogatottságot. A látogatószám növekedése többletigényeket generál, amelyeket 
a városnak ki kell elégítenie. A jelenlegi minőségi szálláshely kínálat már most 
sem elegendő, a férőhelyek számának bővítése a turisták átlagos tartózkodási 
idejének növelése érdekében szükségszerű lépés. A működő kereskedelmi 
egységek palettáját alacsonyabb árfekvésű élelmiszerüzletekkel szélesítve 
biztosítható, hogy a gyengébb fizetőképességű turista is megtalálja a 
pénztárcájához igazodó kínálatot.  

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
II/1.b.2.1. Komponens Minőségi kereskedelmi szállásférőhely-kínálat bővítése   
II/1.b.2.2. Komponens Új élelmiszerkereskedelmi egységek betelepítése 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 

Ágazati partnerek 
Egészségügy, turizmus 

Turisztikai szolgáltatók 
Tourinform Iroda 
Kereskedelmi, gazdasági vállalkozások 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Új minőségi szállásférőhelyek 
száma, új élelmiszerüzletek 
száma (db) 

 Új munkahelyek száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

A városba látogató turisták 
átlagos tartózkodási ideje nő 
(nap) Idegenforgalomból 
származó bevételek növekedése 
(%) 

  

Hatás-
mutatók    

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
 

A programot támogató civil projektek 

 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
A Tisza ökológiai rendszeréhez alkalmazkodó gazdasági struktúra létrehozása 
Együttműködésen alapuló, a turisztikai arculattal harmonizáló termékcsomagok kialakítása 
Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése 
Szelíd- és ökoturizmus fejlesztése 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
A turisztikai potenciál erősítése 
Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés  
Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése  
Desztináció-menedzsment fejlesztés  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
II/1. Innováció, gazdasági kohézió, gazdasági struktúrafejlesztés stratégia 

 
 
SPECIFIKUS CÉL: II/1.b. 
Gazdasági struktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

II/1.b.3. Intézkedés 
Az Ipari Park logisztikai szolgáltatásainak fejlesztése 

Általános célok Tiszaújváros logisztikai szerepkörének erősödése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Tiszaújváros közlekedés-földrajzi elhelyezkedése különösen előnyös, az M3-as 
autópálya megépülésével az ország gazdasági pólusai közelebb kerültek és a 
keleti piacokba való hálózati bekapcsolódás lehetősége óriási mértékben 
megnőtt. A dél-borsodi fekvésből adódóan közel van a városhoz Miskolc, 
Debrecen és Nyíregyháza is, lényegében e hármas gazdasági pólus között 
helyezkedik el Tiszaújváros. Földrajzi adottsága és a kedvező közlekedési, közúti 
szállítási feltételek révén Észak-Magyarország jelentős logisztikai központjává 
válhat a település, ahonnan az említett megyeszékhelyek, valamint a keleti 
piacok jelenthetik elsősorban az áruszállítás célállomását. A logisztika – mint új 
gazdasági ágazat – megjelenése elősegíti a helyi gazdaság kívánatos több lábon 
állását, a tradicionális iparágak dominanciájának enyhítését és a 
foglalkoztatottsági szint javítását. A logisztikai bázis az Ipari Park területén új 
funkcióként kerül kialakításra, a kiépített infrastrukturális háttérre támaszkodva.   

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
II/1.b.3.1. Komponens Logisztikai funkciókat ellátó raktárbázis létesítése 
 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 

 

Ágazati partnerek 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Az Ipari Park logisztikai 
szolgáltatásait igénybe vevő 
vállalkozások száma (db) 

  

Eredmény-
mutatók 

Az Ipari Park logisztikai 
„üzletága” által lebonyolított 
áruforgalom értéke  
A logisztikai bázis 
működéséhez kapcsolódóan új 
munkahelyek száma (db) 

  

Hatás-
mutatók    

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
 

A programot támogató civil projektek 

 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Periférikus helyzet leküzdése 
A logisztikai és kereskedelmi szerepkör erősítése a szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztésével 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

II/2. PIACORIENTÁCIÓ 
Specifikus célok 
II/2.b. Integrált városi, térségi marketing és kommunikáció (piacok és partnerek felé)  

Intézkedések 
II/2.b.1. Tiszaújváros és vonzáskörzete piaci pozícionálása, integrált marketing terv készítése 
II/2.b.2. Tiszaújváros kommunikációs programja 
 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

272

TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„II” Versenyképességi stratégiai főirány 
II/2. Piacorientáció stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: II/2.b. 
Integrált városi, térségi marketing és kommunikáció (piacok és partnerek felé) 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

II/2.b.1. Intézkedés 
Tiszaújváros és vonzáskörzetének befektetési piaci pozícionálása, integrált 

marketing terv készítése 

Általános célok – Beruházás élénkítés, foglalkoztatottság, fizetőképes kereslet és népesség megtartó erő 
növelése. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Tiszaújváros munkaerő-kapacitását és gazdasági struktúráját a korábbi évtizedek 
iparosítása határozta és határozza meg (olajipar, vegyipar).  
Új elem a gyógyszergyártás, az autóipari alkatrészgyártás, bőripar, fafeldolgozás. 
Cél a kiemelt ipari övezet, az Ipari Park megerősítése, részben a helyi vállalatok 
fejlesztéseivel, részben pedig idegen/külföldi tőkeberuházásokkal. 
Ehhez új befektetési piaci stratégiára van szükség. Specializálni, szegmentálni kell a 
befektetői kört, elsősorban a képzett munkaerőhöz (vonzáskörzettel együtt), másrészt 
pedig a meglévő infrastruktúrához igazítva (fejlett iparvágány-rendszer, közművesített 
ingatlanok, jó földrajzi elhelyezkedés). 
Erősíteni kell a kutatás-fejlesztést is idetelepíteni szándékozó vállalatokkal a 
kapcsolatépítést, a helyi humán-erőforrás erre megfelelő feltételeket biztosít. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
II/2.b.1.1. Komponens Gazdaságfejlesztési stratégiai terv kidolgozása. 

II/2.b.1.2. Komponens Integrált marketing tevékenység folytatása, intézményesített formában (lobby, 
érdekképviselet, információ eljuttatása a potenciális érdekkörökbe). 

II/2.b.1.3. Komponens A képzési struktúra és  gazdasági/vállalati igények összehangolása. 
II/2.b.1.4. Komponens Az önkormányzati ingatlannal való hatékony gazdálkodás megvalósítása 

II/2.b.1.5. Komponens Az önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézmény hálózat 
átstrukturálása 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország, régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Települési politikusok, választott 
testületek 
Ágazati partnerek 
 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 

Városvédő egyesületek 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
Tiszaújváros – Mezőcsát – Polgár 
Kisrégió versenyszférája 
 
Környezetvédelmi vállalkozások  
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 
Élhetőségi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Civil-
szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók  

Kommunikációs munkába, kampányba 
bevont civil szervezetek, oktatási 
intézmények, gazdasági vállalkozások, 
ágazati partnerek száma (db) 

 

Eredmény-
mutatók 

Versenyképes 
munkahelyek számának 
emelkedése (fő) 

Hatékony kistérségi együttműködés és 
érdekérvényesítés  

Hatás-
mutatók 

Munkavállalási 
lehetőségek bővülése 
Életszínvonal emelkedése 

A település/kistérség ökológiai állapota 
javul, könnyebben szinten tartható 
Tájháztartás javul, értékké válik  
Természeti értékek védelme hatékonyabb, 
költségei csökkenhetnek 

 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program  
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése  
Ipari területek előkészítése  
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
Az általános és speciális képzettségi szint emelése 
Gazdasági szereplők és tudáscentrumok közös információs hálózatának kialakítása 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„II” Versenyképességi stratégiai főirány 
II/2. Piacorientáció stratégia 

SPECIFIKUS CÉL: II/2.b. 
Integrált városi, térségi marketing és kommunikáció (piacok és partnerek felé) 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

II/2.b.2. Intézkedés 
Tiszaújváros kommunikációs programja 

Általános célok  

– Települési érdekérvényesítés és lobbytevékenység javítása 
– Kistérségi partnerség és érdek-összhang megteremtése a térség településeivel 
– Ágazati szereplőkkel (városon belül, ill. magasabb szinteken) folytatott kommunikáció 

javítása, közös érdekek és fejlesztési irányok meghatározása és követése 
– Önkormányzat és tiszaújvárosi polgárok kapcsolatának javítása 
– Befektetői, gazdasági érdeknavigáció és kapcsolattartás 
– Környezet-, természet- és tájvédelmi célok és érdekek népszerűsítése, „azt tudjuk 

megvalósítani, ill. megvédeni, amit a lakosság is meg akar védeni”  
– Ismeretterjesztés helyi szinten: „Miért érték” – tematikus települési napok (pl: 

természetvédelmi, környezetvédelmi) szervezése 
– Településen belül a gazdasági, környezeti és természeti érdekek összhangjának 

megteremtése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az intézkedés az önkormányzati élhetőségi, fejlesztési és lakosságmegtartó célok 
összehangolását és érdeknavigácóját szolgálja, amelyek megvalósítása érdekében 
kapcsolattartás, kommunikáció és lobbytevékenység szükséges az ágazati, hatósági, 
befektetői és gazdasági szereplőkkel.  
A kommunikációs program következetes megvalósítása elősegíti olyan hosszú ideje 
tervezett beruházások, infrastrukturális létesítmények megvalósítását, mint a tiszai 
hajókikötő, a szederkényi morotva rehabilitáció, vagy a turisztikai célú Tisza menti 
kerékpárút. 
A települési partnerség és a kommunikáció hiányossága, „alulműködése” Magyarországon 
általános jelenségnek tekinthető helyi, kistérségi, megyei és regionális szinten egyaránt. 
Megfelelő partnerségi kapcsolatok, lobbitevékenység és kommunikáció nélkül a település 
nem tudja képviselni saját érdekeit, céljait, s külső környezetétől elszakadó, korlátozott 
célokat fogalmaz meg, amelyek a lehetséges partnerektől elkülönülten alacsony 
hatékonysággal valósulnak meg, illetve működésképtelenek. Továbbá az érintettek – 
elsősorban a lakosságot és a civil szervezeteket értve ezalatt – ismereteinek, 
kompetenciájának hiánya ugyancsak működésképtelen, vagy költségesen fenntartható 
modelleket eredményezhet. A partnerségi lehetőségek kihasználatlansága és az 
érdekképviselet elmaradása egyúttal olyan magasabb szintű terveket eredményezhet, 
amelyek a település érdekeivel nehezen hozhatók összhangba. 
Összefoglalva megállapítható, hogy a gazdasági folyamatok, környezeti és természeti 
adottságok és értékek nem kezelhetők kizárólagosan a település közigazgatási határain 
belül, csak onnan kitekintve, a kapcsolódási pontokat felismerve és helyén kezelve 
nyújthatják a település számra mindazokat a potenciálokat, amelyeket jelenleg is magukban 
hordoznak. A lehetőségek kihasználása és az értékek hatékony védelme, rehabilitációja nem 
valósítható meg együttműködés, ismeretterjesztés és az érintettek kompetenciájának 
erősítése, a szakhatóságokkal és gazdasági szereplőkkel való érdekharmonizáció nélkül.  

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám   Támogatható tevékenységek 

II/2.b.2.1. Komponens Kommunikációs iroda/ bizottság kialakítása civil, szakmai, gazdasági és hatósági 
oldal képviseletével 

II/2.b.2.2. Komponens Iroda/ bizottság a tevékenységhez kapcsolódó eszközállományának megteremtése, a 
tevékenységhez kapcsolódó működési költségei, tárgyaló/ fogadóterem kialakítása 

II/2.b.2.3. Komponens Egyeztetések, szakmai képzések anyagi és eszköz feltételeinek megteremtése 

II/2.b.2.4. Komponens 
Kommunikációs célú tematikus települési napok megrendezése a település hosszú 
távon megvalósítani tervezett programjaival kapcsolatosan (pl.: tervezett 
beruházások, rehabilitációs tevékenységek, környezet- és természetvédelmi célok 
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bemutatása) 

II/2.b.2.5. Komponens Közösségi tervezés programjának kidolgozása és közös tervezési alkalmak 
szervezése (pl.: városközpont rehabilitáció, közpark helyreállítás, tervezés) 

II/2.b.2.6. Komponens Környezeti nevelés támogatása civil szervezetek bevonásával, ökoiskola programhoz 
való kapcsolódás 

II/2.b.2.7. Komponens Szemléletváltás elősegítése a hulladékkezelés, víz- és energiafelhasználás, települési 
zöldfelület használat és kezelés terén 

II/2.b.2.8. Komponens Közösségi, gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítése 
 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Környező települések 
Politikai-szféra 
Települési politikusok, választott 
testületek 
Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, 
természetvédelem 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
Tiszaújváros – Mezőcsát – Polgár 
Kisrégió versenyszférája 
 
Környezetvédelmi vállalkozások  

 
 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása 

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó civil 
szervezetek, oktatási 
intézmények, ágazati szereplők 
száma (db) 

Kommunikációs munkába, 
kampányba bevont civil szervezetek, 
oktatási intézmények, gazdasági 
vállalkozások, ágazati partnerek 
száma (db) 

Piaci, befektetői együttműködéssel 
megvalósuló projektek 

Eredmény-
mutatók 

Kommunikációs bizottság 
létrejötte (fő) 

Hatékony kistérségi együttműködés 
és érdekérvényesítés 

Piaci, befektetői együttműködéssel 
megvalósuló tervezés 
Települési kommunikációval 
kapcsolatos munkahelyszám nő, 

Hatás-
mutatók 

Partnerségi együttműködés, 
kommunikációs kapcsolatok 
javulása  

 Települési érdekek meghatározása, 
koordinációja 

 
 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 

Élhetőségi feltételek javítása 
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
– Országos projektek 
– Regionális projektek 
– Megyei projektek 

Piac (befektetői) projektek 
Civil szféra projektjei 

Ágazati projektek  
– VTT Versenytársak projektjei 

 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

276

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése 
Térségi partnerségi (horizontális) szervezetek létrehozásának ösztönzése, a már meglévők megerősítése 
Az új típusú partnerségi kapcsolatokon alapuló sikeres modellek bemutatása 
Horizontális monitoring tevékenysége 
Folyamatos, kiszámítható, többoldalú információáramlás támogatása 
Az ágazati szervezetek, a parlamenti bizottságok és az országgyűlési képviselők munkájának, elképzeléseinek 
megismerése, támogatása 
Térségi fejlesztések előkészítése, terepmunka támogatása 
Térségi lobbicsoportok szervezése, lobbicsatornák működtetése 
Szintetizáló szakmai műhelyek munkájának támogatása 
Széleskörű, többcsatornás információcsere biztosítása  
Szintetizáló szakmai műhelyek működtetése  
Projektötletek feltárása  
Projektek kidolgozása  
Pályázati tanácsadás biztosítása 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

II/3. MUNKAHELY GAZDÁLKODÁS 
Specifikus célok 
II/3.a. Munkahely teremtés, munkahely megtartás 

Intézkedések 
II/3.a.1. Az atipikus foglalkoztatási formák emelése 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„II” Versenyképességi stratégiai főirány 
II/3. Munkahely gazdálkodás stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: II/3.a. 
Munkahelyteremtés, munkahely megtartás 
 
 Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

II/3.a.1.  Intézkedés 
Az atipikus foglalkoztatási formák emelése 

Általános célok 

– A középosztály erősítése 
– Esélyegyenlőség emelése, minőségi életfeltételek biztosítása 
– Új foglalkoztatási formák alkalmazása 
– Települési megtartóerő növekedése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Egy térség, illetve ezen belül a települések népességmegtartó képességének 
legfontosabb meghatározói a gazdaság, az infrastruktúra fejlettsége, a lakosság 
ellátottságának színvonala, a munkahellyel való ellátottság és a munkanélküliség 
nagysága. Azok a települések melyek a népességfogyással leginkább érintettek, 
többnyire az elmaradott kistérségek valamelyikébe tartoznak. Jelenleg a város és 
a kistérség egyik alapproblémája az értelmiségmegtartó képesség alacsony 
szintje.  
Az egyik a nem hagyományos foglalkoztatási formák terjesztése. Ma 
Magyarországon a foglalkoztatás tekintetében csupán tized százalékokban 
mérhető a távmunkában résztvevők aránya. Európa nyugati felében 3-5 százalék, 
az északi országokban viszont a lakosság 10-15 százaléka dolgozik 
távmunkásként. A távmunka alacsony elterjedtsége — s ebből adódó tartalékai 
— , valamint a rugalmas munkaszervezésben rejlő lehetőségei miatt, hazánkban 
mindenképpen a foglalkoztatási alrendszer új irányai közé sorolható. A 
részmunkaidő foglalkoztatás formák hozzájárulhatnak a nemek közötti 
esélyegyenlőség emeléséhez, a munkahelyi diszkrimináció csökkentéséhez.  

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
II/3.a.1.1. Komponens Ösztöndíjas foglalkoztatás megteremtése 

II/3.a.1.2. Komponens 
Atipikus foglalkoztatási formák (pl. távmunka projektek, részmunkaidős 
foglalkoztatás) elindítása (adatbank és távmunkás foglalkoztatás, közösségi 
távmunkahelyek) 

II/3.a.1.3. Komponens Közmunkaprogramok bevezetése diplomások számára 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Magyarország, régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Ágazati partnerek 
Info-kommunikációs cégek, K+F 
vállalatok, megyei top-50-ek cégei, 
illetve az egyetemi spin-off cégek, 
egyéb, innovációval kapcsolatba került 
Észak-Magyarországi vállalkozások 

Tiszaújváros városi és a Tiszaújvárosi 
kisrégiós, -agglomerációs, -kistérségi 
települések versenyszférája  
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Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
 
Államigazgatás, közigazgatás 
Munkaügyi Kirendeltségek, Regionális 
Munkaügyi Központ 

Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható 
fejlesztésben 
érdekelt 
közreműködő 
partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra, ICT szektor 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó civil szervezetek száma 
Az újonnan létrehozott közösségi távmunkahelyek  száma 
(db), 
Az informatikai beruházások összege (mFt), 
A rendszerbe állított új számítógépek, wi-fi és 
hagyományos elérések száma (db). 
A térségben távmunkában dolgozók száma (fő) 
Az új informatikai hálózatba kötött kkv-k száma (db), 
Tanácsadások száma (db) 

A közreműködő partnerek 
(nagytérségi, politikai, 
ágazati, piaci, versenytársi, 
államigazgatási, 
közigazgatási) száma 

A résztvevő vállalkozások száma (fő) 
A gazdálkodói bevétel növekedés (Ft) 

Eredmény
-mutatók 
 
 

E-mail címmel és Internet kapcsolattal rendelkező 
munkavállalók száma (fő), 
A térségben található közösségi hozzáférési pontok száma 
(db), 
Az informatikai szektorhoz tartozó munkahelyek száma 
(db). 
Távmunka-adatbank létrehozása (MB nagyságú 
információmennyiség) 
A városban bejegyzett domain nevek száma (db) 

 

E-mail címmel és internet kapcsolattal rendelkező kkv-k 
száma (db), 
Működő gazdasági tartalomszolgáltató projektek száma (db), 
A tanácsadáson résztvett kkv-k száma (db) 

Hatás-
mutatók 

Csökken a digitális szakadék 
A város népességmegtartó képessége (diplomásokat 
vonzó szerepe)  erősödik, 
A foglalkoztatási szint bővül. 
A rendszeresen internetezők aránya növekszik 
A XXI. század tudás társadalmának megfelelő 
munkahelyek meggyökeresítése. 

 A gazdálkodók, a helyi társadalom elégedettsége 
Az e-ügyintézés és a e-gazdaság terjedése 

Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Hagyományokon és innováción alapuló képzési és foglalkoztatási lehetőségek hálózatokra támaszkodó 
fejlesztése 
Civil hálózatok fejlesztése 
Innovációs kapacitások erősítése 
Szerepek, tradíciók kiterjesztése, integrálása a mindennapok világába 
Lokális, Tisza és Alföld tudat erősítése 
Sikeres modellek, példaértékű teljesítmények támogatása 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
A digitális informatikai elérhetőségi hátrányok csökkentésével a foglalkoztatás új típusú formáinak elterjesztése 
Az általános és a speciális képzettségi szint emelése 
A felsőoktatási hozzáférést akadályozó tényezők mérséklése 

Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
Oktatásfejlesztés 
Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése 

Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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„III”FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

III/1. VÁROSI ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS, DIPLOMÁCIA, LOBBY 
Specifikus célok 
III/1.b. Pozíciókkal történő gazdálkodás, a város (újra)pozícionálása, a külső és a belső feltételrendszer 
megváltoztatása, új fejlődési pályára állás 

Intézkedések 
III/1.b.1. Tiszaújváros és térsége élhetőségi, versenyképességi feltételeinek javítása, a 
tájfenntartás társadalmi, gazdasági elismertetése, (a területfejlesztés és a vidékfejlesztés 
harmonizálása) 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

III. Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/1. Városi értékgazdálkodás, diplomácia, lobby 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/1.b.  
Pozíciókkal történő gazdálkodás, a város (újra)pozícionálása, a külső és a belső feltételrendszer 
megváltoztatása, új fejlődési pályára állás 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

III/1.b.1.  Intézkedés 
Tiszaújváros és térsége élhetőségi, versenyképességi feltételeinek javítása, a 

tájfenntartás társadalmi, gazdasági elismertetése, (a területfejlesztés és a 
vidékfejlesztés harmonizálása) 

Általános célok 

– A környezetvédelem új fejlődési pályára állítása, társadalmi, gazdasági 
szabályozási rendszerekbe illesztése 

– A természetvédelem társadalmasítása, a gazdálkodók és a civil szervezetek 
bevonása 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A területfejlesztés ipari/szolgáltatási tengelyei (esetünkben Miskolc-Debrecen-
Nyíregyháza tengely) a Regionális operatív programokban kiemelten kezeltek. 
A tengelyek között húzódó környezeti/természeti/táji örökség-védelmi térség (a 
Tiszaújvárosi kistérség, a város agglomerációja, Tiszaújvárost körülölelő 
kisrégió) jelentős része ebbe a zónába tartozik. A gazdasági szabályozás 
egyoldalú, nem organikus, a környezeti, a természeti fenntarthatóságot biztosító 
tájhasználatot, a tájfenntartást – a vidékfejlesztés – nem preferálja.  
Tiszaújváros gazdasági, társadalmi fejlődése elválaszthatatlan térségétől. 
Amennyiben a térség nincs súlyának megfelelően kezelve a város légüres térbe 
kerül.  
A környezeti/természeti/táji örökség-védelmi térség társadalmi szempontból ugyanakkor 
fokozatosan felértékelődik.  
A klímaváltozás szélsőségessé váló időjárási következményei, az árvízi-belvízi és 
a kisvízi-aszályos periódusok váltakozásai csak következetes vidékfejlesztéssel 
kezelhetők. 
Pl. a vízkészletek védelmének jelentősége a száraz éghajlati periódusban és/vagy a 
klímaváltozás szélsőséges időjárási viszonyai közözött felértékelődik. Ezért 
különös figyelmet kell fordítani  

– az árvíz/belvíz védelemre, ugyanakkor a vizek helyben tartására, 
– a kisvizes periódusok vízszennyezés mérséklésére (kommunális és ipari 

szennyvízterhelés csökkentés) 
– a vízgazdálkodásra, a természetvédelmi, mező- és erdőgazdasági 

szempontoknak egyaránt megfelelő vízkormányzásra. 
A természetvédelmi filozófia átértékelése is szükségessé válhat. Az új filozófia a 
természetvédelem társadalmasítását, a gazdálkodók, és a polgárság széles 
rétegeinek bevonását kell jelentse. A természetvédelmi szabályozás mai formája 
sem a ma, sem egy klímaváltozási időszak természet- és biodiverzitás védelmét 
nem segíti, inkább hátráltatja. 
A város erőnyerésének egyik feltétele a vidékfejlesztés felértékelődése, ezért ez az 
újrapozícionálás egyik kulcskérdése. 
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Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 

III/1.b.1.1.  Komponens A Tiszaújvárosi kisrégió/agglomeráció/kistérség környezeti/természeti/táji 
örökségvédelmi térség meghatározása, vidékfejlesztési modellalkotás. 

III/1.b.1.2.  Komponens A Tiszaújvárosi kisrégió/agglomeráció/kistérség környezeti/természeti/táji 
örökségvédelmi térségi településeinek, bevonása, lobbyterv összeállítása 

III/1.b.1.3.   Komponens Tájfenntartás rentábilis gazdálkodási ággá fejlesztése 

III/1.b.1.4.   Komponens A gazdálkodók bevonásával irányított és menedzselt környezet/természet/tájvédelmi 
gazdálkodás beindítása 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott testületek, 
Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdasági, 
halászat, vízügy, természetvédelem 
Piac (befektetők, vendégek) 
Biogazdálkodásba, ökoturizmusba 
befektetők 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 

Környezetvédő szervezetek 
 
Természetvédő szervezetek 
Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály 
 
Városvédő egyesületek  
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
Nemzeti Park Igazgatóság  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 
Természetvédelmi Hivatal 

Tiszaújváros városi és a Tiszaújvárosi 
kisrégiós, -agglomerációs, -kistérségi 
települések versenyszférája 
Térségi gazdálkodók, gazda 
szervezetek 
 
Biogazdálkodás folytatók és 
érdekképviseleteik 
A halászatban, horgászatban érdekelt 
vállalkozók 
 
Vadásztársaságok  
Turisztikai vállalkozók, falusi 
turizmusban érdekeltek  

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók A bekapcsolódó civil 

szervezetek száma 
A szervezetek taglétszáma 

A közreműködő partnerek 
(nagytérségi, politikai, ágazati, 
piaci, versenytársi, 
államigazgatási, közigazgatási) 
száma 

A résztvevő gazdálkodók száma (fő) 
A biotermékek mennyisége (tonna) 
A gazdálkodói bevétel növekedés 
(Ft) 

Eredmény-
mutatók 
 
 

 

A bevételek és kiadások 
(gazdaság), a haszon és az áldozat 
(természetvédelem, 
társadalomfejlesztés) pozitív 

A környezet/természet/ 
tájgazdálkodás gazdasági 
hatékonysága  

Hatás-
mutatók 

A környezetvédelmi, a 
tájvédelmi és az ökológiai 
szemléletmód terjedése 

A környezet-, a természet- és a 
biodiverzitás védelem 
hatékonysága 

A gazdálkodók, a helyi társadalom 
elégedettsége 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
 

A programot támogató civil projektek 

 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program 
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Vizeink jó kezelése  
Természeti értékeink jó kezelése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Vízkészlet gazdálkodáson alapuló fenntartható táji rendszerek kialakítása 
Természetközeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása a mélyfekvésű területeken, az ártéri vízrendszer 
rehabilitálására alapozva  
Természetközeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, az erdők természeti funkciójának 
visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása  
Degradációra érzékeny talajokon földhasználat váltás 
Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a vízjárás szélsőségeinek csökkentése  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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„III”FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 
Specifikus cél 
III/2.b. Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 

Intézkedések 
III/2.b.1. Települési környezetvédelem és klímapolitika 
III/2.b.2. Természetvédelem – országos és helyi természeti értékek védelme, biodiverzitás 
védelem 
III/2.b.3.Tájvédelem és tájmegőrző gazdálkodás, turisztikai potenciál-fejlesztés 
III/2.b.4. Környezetbarát térségi iparfejlesztés feltételeinek megteremtése  
III/2.b.5. Vízrendezés fejlesztése 
III/2.b.6. Városi közlekedéshálózat fejlesztés 
III/2.b.7. Közúti és vasúti tömegközlekedés 
III/2.b.8. Vízi- közművek fejlesztése 
III/2.b.9. Energia közművek fejlesztése 
III/2.b.10. Hírközlés fejlesztése 
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INTÉZKEDÉSI ADATLAP 
„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 

III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 
 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.1. Intézkedés 
Települési környezetvédelem és klímapolitika 

Általános célok  

– A település környezeti állapotának, kondicionáló és klimatikus képességének 
javítása. 

– „Településbarát” közlekedési lehetőségek fejlesztése, településen belüli gépjármű 
használati igények csökkentése 

– Települési vízkészletek megőrzése, fejlesztése 
– Keletkező hulladék mennyiségének csökkentése 
– Szennyezett területek kármentesítése, rehabilitációja 
– Környezetvédelmi szabályozási eszközök létrehozása, megújítása, betartatása 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A „Települési környezetvédelem és klímapolitika” intézkedés a hagyományos 
környezetvédelmi eszközök (víz- és levegővédelem, zaj- és rezgésvédelem, 
hulladékkezelés, kármentesítés) mellett magában foglalja a globális éghajlatváltozás 
várható káros hatásainak mérséklése, elkerülése érdekében megtehető települési szintű 
lépéseket.  
A települési környezet állapot és klíma szintentartására, javítására vonatkozó 
intézkedések a jövő szempontjából stratégiai jelentőségűek. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám   Támogatható tevékenységek 
III/2.b.1.1. Komponens Települési klímapolitika – fenntarthatóság és zöldfelület kezelés 
III/2.b.1.2. Komponens  Településbarát közlekedéspolitika 
III/2.b.1.3. Komponens  Fenntartható vízkezelés és vízvédelem 
III/2.b.1.4. Komponens Hulladékpolitika 
III/2.b.1.5. Komponens  Kármentesítés 
III/2.b.1.6. Komponens Szabályozás és ellenőrzés 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Partneri-önkormányzati 
kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, 
települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, 
természetvédelem 
Piac (befektetők, vendégek) 
Ökoturizmusba befektetők 
Versenytársak 
 

Környezetvédő szervezetek 
 
Természetvédő szervezetek 
 
Városvédő egyesületek 

Államigazgatás, közigazgatás 
Természetvédelmi Hivatal,  

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
Tiszaújváros – Mezőcsát – Polgár 
Kisrégió versenyszférája 
 
Környezetvédelmi vállalkozások  
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Illetékes KTVF,  
Erdészeti Szolgálat, Földhivatal, 
Nemzeti Park Igazgatóság 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Környezetvédelmi kampányba 
bevont civil szervezetek, oktatási 
intézmények, környezetvédelmi 
vállalkozások száma (db)   
A bekapcsolódó civil szervezetek, 
oktatási intézmények, ágazati 
szereplők száma  
A megrendezésre került települési 
környezetvédelmi napokon 
résztvevők száma (fő) 

 Környezetvédelmi célkitűzésekbe 
bevonható vállalkozások száma (db) 

Eredmény-
mutatók 

Megépült kerékpárutak hossza (km) 
Korszerű, kényelmes 
tömegközlekedési járművek (db) 
Létesített erdőterületek nagysága 
(ha) 

Települési energia- és 
vízfelhasználás csökkenése  

Környezetvédelemben, ill. 
környezetvédelmi célú projektben 
foglalkoztatottak 
számának növekedése 

Hatás-
mutatók 

Környezettudatos termékek, bio 
termékek iránti kereslet nő  
Házi komposztálás, szelektív 
hulladékgyűjtés terjedése 
Keletkező hulladék mennyiségének 
csökkenése Környezetvédelmi, 
ökológiai 
szemléletmód terjedése  
Települési környezet állapot és 
kondicionáló képesség javul 

Környezetvédelmi érdekeket 
előnyben részesítő rendeletek 
Környezetvédelmi 
kedvezmények  
Környezettudatosság javul a 
településen, kistérségben, 
kisrégióban 

Új jövedelemszerzési irányok 
kijelölése 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása 
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
– Országos projektek 
– Regionális projektek 
– Megyei projektek  

Ágazati projektek 
– VTT 

 

 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Vízkészlet gazdálkodáson alapuló fenntartható táji rendszerek kialakítása 
Természetközeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása a mélyfekvésű területeken, az ártéri vízrendszer 
rehabilitálására alapozva  
Természetközeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, az erdők természeti funkciójának 
visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása  
Degradációra érzékeny talajokon földhasználat váltás 
Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a vízjárás szélsőségeinek csökkentése  
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Településfejlesztés 
Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúrafejlesztés 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.2. Intézkedés 
Természetvédelem – országos és helyi természeti értékek védelme, 

biodiverzitás védelem 

Általános célok  

– települést érintő védett területek megőrzése, fejlesztése 
– település helyi természeti, táji értékeinek és egyedi tájértékeinek felmérése 
– helyi védelmi rendelet pontosítása 
– települési kezelési terv készítése a helyi védettségű területekre: értékmegőrzés és 

fejlesztés  

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 
 

A település természeti értékeit a Tisza és a Sajó hullámtéri területei, az ártéri társulások, 
a holtágak, morotvák alkotják. Tisza és a Sajó az országos ökológiai hálózat részei, 
Natura 2000 és országos védettségű területekkel érintettek. A terület természeti 
értékeinek felismerése, megőrzése és helyreállítása különösen fontos az urbanizált 
térségben. Mindezek kihatással vannak a környezet minőségére, a turizmusra, valamint 
a gazdaságra is.  
A meglévő értékek felmérése, védelme és fejlesztése lehetővé teszi turisztikai 
fejlesztések megalapozását, továbbá a lakosság számára rekreációs, üdülési feltételek 
biztosítását. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 

III/2.b.2.1. Komponens Helyi jelentőségű természeti örökség felmérése, helyi természetvédelmi szervezetekkel 
együttműködve, a természetvédelmi hatósággal véleményeztetve 

III/2.b.2.2. Komponens Helyi jelentőségű természeti területek (helyi) védetté nyilvánítása (vizes élőhelyek, 
holtágak), védelmi rendelet megalkotása  

III/2.b.2.3. Komponens Egyedi tájérték kataszter készítése, egyedi tájérték megőrzési program elindítása 
III/2.b.2.4. Komponens A folyók (Tisza, Sajó) hullámterének természetvédelmi rekonstrukciója 

III/2.b.2.5. Komponens Gyepesítési és erdősítési (őshonos fafajokkal) programok, ökológiai hálózat 
folyamatosságának biztosítása 

III/2.b.2.6. Komponens Az ökológiai, ill. a Natura 2000 hálózat területeinek rekonstrukciója 
III/2.b.2.7.Komponens Tájidegen fajok fokozatos cseréje, visszaszorítása 

III/2.b.2.8. Komponens Természetvédelmi érdekű terültek részben vagy teljesen környezetbarát megközelítését 
szolgáló fejlesztések 

III/2.b.2.9. Komponens 
Természetvédelmi érdekű terültek látogatóbarát fejlesztése (látogatóközpont, mosdó 
építése, helyi termékeken alapuló étkeztetés, pihenőhelyek, gyalogos és kerékpár utak 
kialakítása) 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, 
települései 

Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály 
 

Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 

tiszaújvárosi és a tiszaújvárosi - 
agglomerációs, - kistérségi települések 
versenyszférája 
(Kis)térségi gazdálkodók, gazda 
szervezetek 
Turisztikai vállalkozók, ökoturizmusban 
érdekeltek 
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Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdasági, vízügy, 
természetvédelem 
Piac (befektetők, vendégek) 
Ökoturizmusba befektetők 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 
Államigazgatás, közigazgatás 
Természetvédelmi Hivatal,  
Illetékes KTVF,  
Erdészeti Szolgálat, Földhivatal 
Nemzeti Park Igazgatóság 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 
Élhetőségi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Civil-
szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-
szféra 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó civil 
szervezetek száma 

Természetközeli területek állapota, nagysága (ha) 
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
száma (db) 
Védetté nyilvánított területek nagysága (ha) 
Idegenhonos állomány cseréje, termőhelynek 
megfelelő őshonos állományra (ha) 
Egyedi tájértékek száma (db) 
Revitalizált vizes élőhelyek hossza, kiterjedése (km; 
km2) 
Gyepesített, illetve erdősített területek nagysága 
(ha) 

Turizmusba bevonható 
természeti értékek száma 
(db) 

Eredmény-
mutatók  

Helyi védettségről szóló rendeletek 
Őshonos fajok számának emelkedése 
Erdők, gyepek, vízfelületek, vizes élőhelyek aránya 
nő 
Természetközeli területek nagysága nő 
Ökológiai hálózat területeinek rekonstrukciója 
Természetszerű erdők területének növekedése 

Látogatószám nő 
Turisztikai bevételek nőnek 
Természetközeli területeken 
foglalkoztatottak 
számának növekedése 

Hatás-
mutatók 

Természetvédelmi, 
tájvédelmi és ökológiai 
szemléletmód terjedése 

Természeti értékek védelme 
Biodiverzitás védelme 
A település/kistérség ökológiai állapota javul 
Tájháztartás javul 

Új jövedelemszerzési 
irányok kijelölése 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása 
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
Ágazati projektek 
Piac (befektetői) projektek  
Versenytársak projektjei 

 

 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Vízkészlet gazdálkodáson alapuló fenntartható táji rendszerek kialakítása 
Természetközeli, diverz, mozaikos tájszerkezet kialakítása a mélyfekvésű területeken, az ártéri vízrendszer 
rehabilitálására alapozva  
Természetközeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel, az erdők természeti funkciójának 
visszaállítása, erdőstratégia kidolgozása  
Degradációra érzékeny talajokon földhasználat váltás 
Ártéri vízrendszer rehabilitáció, vízvisszatartás, a vízjárás szélsőségeinek csökkentése  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúrafejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.3. Intézkedés 
Tájvédelem és tájmegőrző gazdálkodás, turisztikai potenciál-fejlesztés 

Általános célok  

– ár- és belvízvédelmi létesítmények természetvédelmi, ökológiai és turisztikai 
szempontokat integráló felújítása, fejlesztése 

– holtág és morotva rehabilitációs program, tájrehabilitációs program 
– értékek felmérése (egyedi tájértékek, tájképi értékek) 
– helyi védelmi rendelet megalkotása, módosítása 
– tájkép védelem és gazdálkodás 
– üdülési, turisztikai potenciálfejlesztése: vízi turizmus kiszolgáló létesítményei 

(strandfejlesztés, turisztikai kikötő, vízparti kerékpárút, sétány)  

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 
 

Tiszaújváros külterülete jellemzően ipari, gazdasági táj. A város közigazgatási 
területének talajadottsága nem túl kedvező, szántóföldjei jellemzően sz4-sz8 minőségi 
osztályba soroltak. A gyengébb minőségű, szikesedéssel érintett, rentábilisan nem 
művelhető mezőgazdasági területeken indokolt a funkcióváltás. A kedvezőtlen 
termőhelyi adottságú, magas talajvízállású területeken a cél az ökológiai adottságoknak 
megfelelő tájrehabilitáció végrehajtása, melynek során természetszerű állapotú vizes 
élőhelyek, gyep- és erdőterületek kialakítása célszerű.  
Az integrált vízgazdálkodást szorgalmazza a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, 
melynek célja az árvizek egy részét károkozás nélkül, holtágak rehabilitációjával 
visszatartani, ezzel javítva a talajok vízháztartását, a terület vízgazdálkodását, valamint 
a térség ökológiai, éghajlati állapotát.  
A természetvédelmi érdekű területekkel érintett ártéri, illetve holtág területeken a vizes 
élőhelyek helyreállítása, gyep- és erdőterületek növelése a cél a mezőgazdasági 
területek rovására. Az ártereken a meglévő őshonos fajokból álló erdőállományokat 
meg kell tartani és fokozatosan gondoskodni kell a tájidegen faállományok (nemes 
nyárasok) cseréjéről. Sürgős szabályozást igényel a Tisza-ártér erdeinek védelme, mint 
erdészeti, mint természetvédelmi szempontból. Tiszaújváros erdősültségi arányának 
növelése, a mezőgazdasági térség fásítása ökológiai, természetvédelmi és tájképi 
szempontból, valamint az ipari területek káros hatásainak kompenzálása miatt is 
fontos. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 

III/2.b.3.1. Komponens Hullámtéri területeken tájhasználat váltás (erdő, gyep, extezifikáció), hullámtéri és 
holtág-, morotva menti erdők védelme 

III/2.b.3.2. Komponens A gyenge termőképességű talajok funkcióváltása (vizes élőhely, gyep, erdő) 
III/2.b.3.3. Komponens Természetközeli élőhelyek  (vizes élőhely, gyep, erdő) kialakítása, fenntartása 
III/2.b.3.4. Komponens A belterületet az iparterületektől elválasztó erdőterületek bővítése 

III/2.b.3.5. Komponens Erdőterületek növelése – hullámtéren,  természetvédelmi érdekű területeken és a 
mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas szántókon (mezővédő erdősávok) 

III/2.b.3.6. Komponens Ártéri tájgazdálkodás megteremtése a VTT által kijelölt területen 

III/2.b.3.7. Komponens Ártéri tájgazdálkodási központ kialakítása, látogató, bemutató központtal, falusi, 
tanyasi turizmus szálláshellyel 

III/2.b.3.8. Komponens Integrált vízgazdálkodás, vízvisszatartás 

III/2.b.3.9. Komponens Természetvédelmi érdekű terültek részben vagy teljesen környezetbarát megközelítését 
szolgáló fejlesztések 

III/2.b.3.10. Komponens 
Természetvédelmi érdekű terültek látogatóbarát fejlesztése (látogatóközpont, mosdó 
építése, helyi termékeken alapuló étkeztetés, pihenőhelyek, gyalogos és kerékpár utak 
kialakítása) 



TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
Jóváhagyási dokumentáció, 2009. november  Viriditas Bt. 

VÁTI Városépítési Kft. 
H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
TEL.: (36 1) 413-0959  FAX: (36 1) 413-0958 

290

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, megyei-, 
kisrégiós, agglomerációs, kistérségi, 
települési politikusok, választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, 
természetvédelem 
Piac (befektetők, vendégek) 
Biogazdálkodásba befektetők 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 

Tiszaújvárosi SC Természetjáró 
Szakosztály 

Államigazgatás, közigazgatás 
Természetvédelmi Hivatal,  
Illetékes KTVF,  
Erdészeti Szolgálat, Földhivatal 
Nemzeti Park Igazgatóság 

tiszaújvárosi és a tiszaújvárosi - 
agglomerációs, - kistérségi települések 
versenyszférája 
 
(Kis)térségi gazdálkodók, gazda 
szervezetek 
 
Biogazdálkodás folytatók és 
érdekképviseleteik  

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 
Élhetőségi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Civil-
szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-
szféra 

Output-
mutatók 

A bekapcsolódó civil 
szervezetek száma 

Természetközeli területek állapota, nagysága (ha) 
Idegenhonos állomány cseréje, termőhelynek 
megfelelő őshonos állományra (ha) 
Revitalizált vizes élőhelyek hossza, kiterjedése (km; 
km2) 
Vizes élőhelyek, gyepesített, ill. erdősített területek 
nagysága (ha) 
Extenzíven művelt/hasznosított terület (ha) 
Természetszerű területek nagysága (ha) 

Extenzív tájfenntartó 
gazdálkodási forma 
megvalósulása (ha) 
Energiamező ill. 
energiaerdő nagysága (ha) 

Eredmény-
mutatók  

Őshonos fajok számának emelkedése 
Erdők, gyepek, vízfelületek, vizes élőhelyek aránya nő 
Természetszerű területek nagysága nő 
Ökológiai hálózat területeinek rekonstrukciója 
Természetszerű erdők területének növekedése 
Természetkímélő gazdálkodási módok terjedése 

Látogatószám nő 
Természetközeli területeken 
foglalkoztatottak 
számának növekedése 

Hatás-
mutatók 

Természetvédelmi, 
tájvédelmi és ökológiai 
szemléletmód terjedése 

A település/kistérség ökológiai állapota javul 
Tájháztartás javul 

Új jövedelemszerzési 
irányok kijelölése 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása 
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
Ágazati projektek 
Piac (befektetői) projektek  
Versenytársak projektjei 

 

 
Új Magyarország Fejlesztési Terv  
Ökológiai hálózat, természetes élőhelyek fejlesztésének tervezése. 
A tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése (víz továbbvezetést biztosító, a tározó töltését keresztező 
műtárgyak, létesítendő új csatornák kiépítése, meglévő vízfolyások, erek rehabilitációja, revitalizációja, 
vízkormányzó és keresztező műtárgyak létesítése, vagy rekonstrukciója). 
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Tájgazdálkodás működési, szervezeti infrastruktúrájának kiépítése (gazdálkodási programok kidolgozása, 
oktatás, képzés, tájékoztatás, tájgazdálkodási és tározóterületek környezeti kármentesítése, monitoring rendszer 
kiépítése, informatikai rendszer létrehozása, tájgazdálkodást működtető szervezet kialakítása). 
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
Vízkészlet gazdálkodáson alapuló fenntartható táji rendszerek kialakítása  
Árasztási szintekhez igazodó területhasználat–rendszer kialakítása konverzióval 
Jelenlegi természetközeli területek megőrzése 
Árasztási szintekhez igazodó élőhelyek fenntartása 
Természetközeli erdők, gyepek telepítése 
Fás legelők, kaszálók kialakítása 
Természetközeli erdők, gyepek kezelése, fenntartása, természeti funkciójának visszaállítása I.2.2.1. A vízpótlást 
szolgáló vízrendszerek megtervezése 
Vízpótlást szolgáló vízrendszer kiépítése 
Ártéri vízpótló vízrendszer működtetése, fenntartása  
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Településfejlesztés 
Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.4. Intézkedés 
Környezetbarát térségi iparfejlesztés feltételeinek megteremtése 

Általános célok A termelő vállalatok számának növelése, a foglalkoztatottság növelése, a 
munkanélküliség csökkentése. Stabil ipari bázis megerősítése. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Az önkormányzatnak a fenti folyamatokban csak katalizátor szerepet kell 
betöltenie, a létrehozott működtető gazdasági társaságban hosszabb távon a 
tulajdonosi hányadot le kell csökkenteni, akár megszűntetni.  
Radikális előremozdulás szükséges a hivatali, szakhatósági környezet 
szemléletében, amely során elkerülhetetlen az érintett hatóságok célirányos 
együttműködésének kikényszerítése. A befektetői ösztönzésben törekedni kell a 
helyi vállalatokat erősítő beruházások elősegítésére (beszállítói program). 
Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza, ellensúlyozására erőteljes marketing 
tevékenység elindítása. 
A külföldi tőke érdeklődésének fenntartása, a technológiai fejlesztést, K+F+I-t 
idehozó beruházások számára extra kedvezmények biztosítása. 
Mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú képzésben folyamatosan igazodni 
kell a piaci munkaerő-kereslethez. Ehhez előrejelzések készítésére van szükség, 
hiszen a tananyagfejlesztés, az engedélyeztetés, a beiskoláztatás, majd a képzés 
átfutási ideje 5-6 év. 
Szorosabb együttműködés szükséges a városi és a megyei munkaügyi központ, 
valamint az önkormányzat között a befektetők tájékozottságának növelése 
érdekében. Konzultációk, helyi konferenciák, tájékoztató előadások a kistérségi 
vállalkozások és a középiskolák között. Ezek segíthetnek felismerni a kölcsönös 
érdekeket, amelyeken az együttműködés elindítható. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
III/2.b.4.1. Komponens Újra kell fogalmazni Tiszaújváros és térsége szerepét a befektetési piacon. 

III/2.b.4.2. Komponens Az oktatási-képzési rendszer igazítása a piaci igényekhez, a vállalatok jelenlegi, illetve várható 
munkaerő-keresletéhez. 

III/2.b.4.3. Komponens Az – elsősorban külföldi – tőkeberuházások érdekében erőteljes lobby-tevékenység, képviselői 
összefogással. 

III/2.b.4.4. Komponens Tudásintenzív ipari ágazatok meghonosítása, fejlesztése, arányának növelése 

III/2.b.4.5. Komponens Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, vállalkozásbarát környezet 
kialakítása 
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Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
A szomszédos országok, Magyarország, 
régiói, megyéi, települései 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, megyei-, 
kisrégiós, agglomerációs, kistérségi, 
települési politikusok, választott  testületek 
Ágazati partnerek 
 
Piac (befektetők, vendégek) 
 
Versenytársak 
Tisza-vízgyűjtőn élők 

Városvédő egyesületek 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

tiszaújvárosi és a tiszaújvárosi - 
agglomerációs, - kistérségi települések 
versenyszférája 
 
(Kis)térségi gazdálkodók, gazda 
szervezetek  
 
Helyi kis- és középvállalkozások (mint 
potenciális beszállítók) 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása 

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók Foglalkoztatottság emelkedése  Beruházások megtelepülése, helyi 

vállalatok beruházásai 
Eredmény-
mutatók 

Munkanélküliség csökkenése, 
foglalkoztatottság emelkedése  Helyi adóbevételek emelkedése 

Hatás-
mutatók 

Elvándorlás csökkenése, 
emelkedő életszínvonal  Térségi ipari bázis kialakulása 

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása 
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

 (Nagy)térségi projektek  
 Ágazati projektek  
 Piac (befektetői) projektek  
 Versenytársak projektjei  
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
A Tisza ökológiai rendszeréhez alkalmazkodó gazdasági struktúra létrehozása 
Egyedi arculatú tradicionális vidékipar és környezetvédelmi ipar kialakítása 
A rurális tradíciókon és adottságokon alapuló, a piaci feltételekhez is alkalmazkodó speciális termékek előállítása 
Meglévő ipari centrumok EU-s normáknak megfelelő fejlesztése és részvállalása a térségi munkamegosztásban 
A mezőgazdaság jövedelmezőségének növelése, gazdasági munkamegosztás az EU-s vidékfejlesztési források 
bevonásával 
A hátrányos helyzetű munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése 
Az általános és speciális képzési szint emelése 
Gazdasági szereplők és tudáscentrumok közös információs hálózatának kialakítása 
 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése  
Vállalkozások fejlesztése tanácsadással 
Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása  
Régió innovációs potenciáljának fejlesztése  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.6. Intézkedés 
Városi közlekedéshálózat fejlesztés 

Általános célok  

– A gyorsforgalmi úthálózat kiépülte utáni potenciális helyzet kihasználása 
– Logisztikai fejlesztések 
– Közlekedési kapcsolatok fejlesztése a szomszédos településekkel 
– A Zempléni irányú főhálózati kapcsolat javítása 
– A városi úthálózat hierarchikus felépítésének javítása 
– A város úthálózatának egységes hálózattá szervezése, a gyűrű irányú kapcsolatok, 

illetve tehermentesítő utak kiépítése 
– A meglévő mellékúthálózat és közterületi rendszer továbbfejlesztése 
– A Tisza potenciális lehetőségeinek kihasználása 
– Kerékpáros közlekedés fejlesztése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A kiépült gyorsforgalmi és főúthálózat előnyeinek kihasználásával valamint a hiányzó 
közlekedési alágazatok fejlesztésével intermodális regionális gócponttá való fejlesztés. 
A város jó közlekedésföldrajzi helyzetben van minden közlekedési ágazat tekintetében, de 
kiemelkedően jó a közúti elérhetősége. 
A jó közlekedésföldrajzi helyzet sok tekintetben kihasználatlan. A város logisztikai szerepe 
a lehetőségekhez mérten kicsi. A vízi közlekedés infrastruktúrája kiépítetlen, a vízi szállítási 
lehetőségek kihasználatlanok. A Mezőkövesdi repülőtér sorsa bizonytalan. Üzleti kisgépes 
repülés nincs. 
Feladat tehát a meglévő kíváló közlekedési infrastruktúra kihasználása a város előnyére. 
Ezzel a közlekedési gócponti szerep hasznosítása, a regionális közlekedési központi szerep 
felvállalása, kommunikálása. A tényleges intermodalitás megteremtése a szállításban. A  
tiszai vízi közlekedés fejlesztése (pl. kikötő, víziturizmus). Hosszú távon tramtrain jellegű 
elővárosi vasúti kapcsolat Miskolccal. 
Minőségi közlekedésen alapuló, város és környezete számára egyaránt gyümölcsöző 
együttműködés a kistérségi kapcsolatokban. 
A közlekedési kapcsolatok minőségének javításával a környéki településekkel való 
együttélés optimalizálása, ezek bevonása a fejlesztésekbe, munkahelyteremető 
beruházásokba, turisztikába, stb. 
A város fejlődését szolgáló új településen belüli főúthálózati kapcsolatok, csomóponti 
korszerűsítések. 
A város tervezett hálózata, az ipari és lakóterületek szeparáltsága kedvező örökség. A 
főhálózati elemek sűrűsége megfelelő, jó alapot képez a további úthálózati fejlesztésekhez. 
A közterület szélességek nagyok. 
Hiányzanak azonban a gyűrű irányú főhálózati elemek mind az ipari, mind a lakóterületi 
oldalon. A főút nyugati kapuja nem csillapítja az átmenő forgalmat.  
A hiányzó hálózati elemek megfelelően ütemezett, a város érdekeit is szolgáló kiépítésével 
megalapozható a településszerkezet és a lakóterületi fejlesztések színvonalas 
továbbfejlesztésének lehetősége. Főúti csomópontok fejlesztése. Csomópont átépítések 
körforgalommá. 
Vonzóbb, élhetőbb város kialakítása. A város közterületeinek (utak, terek) műszakilag és 
esztétikailag leromlott állapotának megváltoztatása. 
A város mellékúthálózata (nyomvonalait tekintve) a jelenlegi településszerkezet mellett 
alapvetően megoldott, alapvető parkolási gondok még nincsenek, a közterületek méretei 
(szabályozási szélesség, közterek és zöldterületek számára fenntartott területek 
nagyságrendje) jók. Vannak kerékpárutak. A meglevő mellékúthálózat és közterületi 
rendszer tehát megfelelő alapot képez a távlati fejlesztésekhez. 
A közterületek általános állapota azonban egyáltalán nem kielégítő. Az utak és parkolók 
műszaki, illetve esztétikai állapota leromlott. A közterek, zöldterületek kialakítása, a 
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felhasznált anyagok minősége helyenként elavult. Az eltérő területfelhasználású elemek 
úthálózati kapcsolódása nem mindenütt megoldott. A garázstelepek szinvonala alacsony. 
A város közterületeinek feljavítása közvetlenül érinti a lakosságot, az idegenforgalmat és a 
külső befektetők letelepedési szándékát. Egyértelmű, hogy a mellékúthálózat javításával, a 
közterek, parkok külső megjelenésének esztétikusabbá tételével a befektetők számára 
vonzóbb, a lakosok számára élhetőbb település alakítható ki. Kapcsolódás az országos Tisza 
menti kerékpárút nyomvonalhoz. 
A Tisza potenciális lehetőségeinek kihasználása. 
A város tiszai „homlokzata” nem megfogalmazott. Javítani kell a Tisza által biztosított 
lehetőségek kihasználását.(Közlekedési, városképi, építészeti, túrisztikai, sport, rekreációs 
lehetőségek. 
Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
A kerékpáros közlekedés reális alternatívává fejlesztése a város úthálózatán építési és 
forgalomtechnikai eszközökkel. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 
III/2.b.6.1. Komponens Logisztikai fejlesztések 

III/2.b.6.2. Komponens A belső úthálózat olyan kialakítása, mely a városközpont és a központi lakóterületek 
elkerülését, az új lakóterületek elérését gyűrűirányú utakon is lehetővé teszi. 

III/2.b.6.3. Komponens A közvetlen városkörnyék és az egyes városrészek közötti napi forgalom gazdaságos (a 
lehetőségek szerint optimális) vezetésére alkalmas úthálózat kialakítása. 

III/2.b.6.4. Komponens A városi közterületek állagjavítása.  
III/2.b.6.5. Komponens A városi közterületek állagmegőrzési rendszerének kialakítása és működtetése. 

III/2.b.6.6. Komponens Főhálózati közúti csomópontok biztonságossá átépítése, jelzőlámpa telepítések, 
körforgalommá való átépítés. 

III/2.b.6.7. Komponens A Tisza potenciális lehetőségeinek kihasználása (közlekedés, túrisztika, sport, rekreáció). 
III/2.b.6.8. Komponens Kerékpáros közlekedés fejlesztése. 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Közlekedési ágazat különböző szintű 
képviselői, a város ágazati apparátusa 
Piac (befektetők, vendégek) 
A városban letelepedő cégek 
Civil szervezetek 
Magyar Kerékpárosklub 

 

Államigazgatás, közigazgatás 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Közútkezelő Nonprofit Kft 

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő 
partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

A nagyobb forgalommal érintett 
lakóterületek környezeti állapotának 
javulása (dBA értékek, rezgésterhelés, 
légszennyezettség csökkenése) 
Az újonnan kiépített utak hossza(km) 
A felújított utak hossza (km), 
A burkolt és zöldterületként kialakított 
felületek nagysága (m2) 
A településfejlesztésbe bevonható, 
eredetileg a közlekedési 
területfelhasználásba tartozó területek 
nagysága (ha) 
Kerékpáros közlekedők aránya (ÁNF%) 

  

Eredmény-
mutatók 

A városon belüli és az együttélő 
településekkel való közlekedési 
kapcsolatok javulása, az utazási idők 
csökkenése. 
A színvonalasabb közlekedés 
következtében előálló szolgáltatás-
minőség javulás. 
Új fejlesztésre alkalmas területek 
kialakulása. 

  

Hatás-
mutatók 

A város arculatának, élhetőségének, 
vonzerejének javulása. 
A lakosság életminőségének, közérzetének 
javulása, a helyi kötődések erősödése. 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Periférikus helyzet leküzdése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.7. Intézkedés 
Közúti és vasúti tömegközlekedés 

Általános célok  
– A tömegközlekedés, ezen belül a vasút versenyhelyzetének javítása 
– Közlekedési kapcsolatok fejlesztése a szomszédos településekkel 
– Helyi tömegközlekedés megteremtése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Általános (országos probléma, hogy a közúti és vasúti tömegközlekedés állapota, 
alacsony szolgáltatási színvonala miatt a növekvő utazási igényeket a kívánatosnál 
nagyobb arányban az egyéni gépjárműközlekedés elégíti ki. Ennek a problémának a 
társadalmat és az egyént egyaránt terhelő gazdasági terhei és környezetterhelési 
következményei miatt szükséges a tömegközlekedés helyzetének javítása, illetve ahol 
hiányzik, a tömegközlekedés megteremtése. 
A környéki, illetve a megyeközponti közlekedési kapcsolatokban a 
tömegközlekedés, elsősorban a vasút versenyhelyzetének javítása, fejlesztési 
lépések megtétele egy „Tramtrain” rendszerű villamos-vasúti megyeszékhelyi 
kapcsolat megvalósítására. 
Jó a megyeközponttal való vasút-hálózati kapcsolat, amely magában rejti a távlati 
fejlesztés lehetőségeit is, ami által mind a beruházók, mind az idegenforgalom számára 
vonzóbb várossá válhat. 
A vasúti közlekedés vonali, vontató- és gördülő állományának fejlesztésével újra 
vonzóvá tehető a vasúti közlekedés, ami bizonyos utazási relációkban versenyképessé 
tenné az autóbusz és a személygépkocsi közlekedéssel szemben. Az iparvágány hálózat 
tömegközlekedési hasznosítása.  
Helyi tömegközlekedés megteremtése 
A város területi növekedésével az elérhetőség nem lesz biztosított, illetve fordítva az 
elérhetőség hiánya akadályozni fogja újabb területek bevonását a lakó és/vagy 
iparterületi fejlesztésbe. 
A városban működő autóbusz pályaudvar alkalmas lenne helyi viszonylatok indítására 
és fogadására is. 
Helyi viszonylatok indítása a VOLÁN pályaudvarról, vagy meglévő helyközi 
viszonylatok más útvonalon vezetése a város területén helyi igények kiszolgálását is 
biztosítva, és/vagy támogatott magánvállalkozásban mikrobuszos (társas taxi) 
formában való működtetés. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 
III/2.b.7.1. Komponens Jármű és létesítmény fejlesztés. 
III/2.b.7.2. Komponens A tömegközlekedés előnyeinek propagálása, reklámozása. 

III/2.b.7.3. Komponens A szolgáltatási színvonal növelése, pontos, esztétikus, udvarias – egyszóval utasbarát 
működtetés. 

III/2.b.7.4. Komponens Városi tömegközlekedés beindítása. 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételekjavítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
Megyeközpont, szomszédos települések  

Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
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megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Közlekedési ágazat különböző szintű 
képviselői, a város ágazati apparátusa 
Piac (befektetők, vendégek) 
VOLÁN, közlekedési magán vállalkozók 
Versenytársak 
 
Államigazgatás, közigazgatás 
 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Új, és felújított tömegközlekedési 
járművek (db) 
Tömegközlekedéssel kiszolgált 
városi területek, tömegközlekedési 
ellátottság növekedése (ha) 
Javuló gazdasági, gazdaságossági 
mutatók.(Ft,%) 
A nagyobb forgalommal érintett 
lakóterületek környezeti 
állapotának javulása (dBA értékek, 
rezgésterhelés, légszennyezettség 
csökkenése) 

  

Eredmény-
mutatók 

Jelentős nagyságrendű 
felértékelődő városi területek. 
A modal-split eltolódása a 
tömegközlekedés irányába. (%) 
Működő helyi tömegközlekedés. 
Rövidebb eljutási ídők. 
A lakossági megelégedettségi 
index javulása. 

  

Hatás-
mutatók 

A lakosság életminőségének, 
közérzetének javulása. Települési 
megtartóképesség növekedése. 
Gazdasági vonzerő növekedése 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Periférikus helyzet leküzdése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.8. Intézkedés 
Vízi közművek fejlesztése 

Általános 
célok  

– Minden fogyasztó számára elérhetővé tenni a közműhálózatok által nyújtott 
lehetőségeket 

– Vízellátás kiépítése a fejlesztési területeken 
– Szennyvízcsatorna hálózat építése a fejlesztési területeken 
– A rákötési % növelése a meglévő szennyvízcsatorna hálózaton 
– Szennyvíztisztító kapacitás növelése 
– Csapadékvíz elvezetés megoldása a fejlesztési területeken 
– A gravitációs rendszerek átemelési kapacitásának növelése 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Új fejlesztési területeken a vízi közmű hálózatok kiépítése, ehhez átemelő, tisztító 
kapacitások bővítése, valamint a vízkivételi művek technológiai korszerűsítése. 
A város jelenlegi területének ellátottsága mindhárom vízi-közmű tekintetében 100%-
osnak tekinthető. Fejlesztési feladatok ezért az újonnan bevont területek 
fejlesztéséhez és a szolgáltatások minőségének növeléséhez kapcsolódnak. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 
III/2.b.8. 1. Komponens A vízi-közmű hálózatok bővítése az új beépítéseknél. 
III/2.b.8.2. Komponens  Minőségi fejlesztések és felújítások. 
III/2.b.8.3. Komponens Szennyvíztisztító kapacitásbővítése 
III/2.b.8.4. Komponens Vízbázis védelem 
III/2.b.8.5. Komponens Csapadékvíz átemelők bővítése és/vagy építése 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételekjavítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Vízi közmű ágazat különböző szintű 
képviselői, a város és városkörnyéki 
településekágazati apparátusa, vízügyi 
kezelő társulások 
Piac (befektetők, vendégek) 
A városban letelepedő cégek 
Versenytársak 
 

 

Államigazgatás, közigazgatás 
Önkormányzat 

Tiszaújváros 
  
Tiszaújváros Többcélú Kistérségi 
Társulás 
 
 
 

 
Monitoring mutatók 
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Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-
szféra 

Output-
mutatók 

Megfelelő ivóvíz biztosítása(m3/nap) 
Vízi közmű hálózatok hossza (km) 
Átemelő kapacitás (m3/óra) 
Beépített tisztítótelep kapacitás(m3/nap) 
Előközművesítés 

ÉKÖVIZIG, Városi Vízmű, 
Tiszaújváros önkormányzata, 
BAZ Megyei Mérnöki Kamara, 
MTESZ BAZ Megyei Szervezete 
Vállalkozások és lakosság 

 

Eredmény-
mutatók 

Beépített, illetve beépíthető új területek. 
   

Hatás-
mutatók 

A szolgáltatási szinvonal javulása. 
Üzembiztonság növekedése. 
A közterületek színvonalának emelése. 
Életfeltételek javulása. 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Periférikus helyzet leküzdése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.9. Intézkedés 
Energia közműhálózatok fejlesztése 

Általános célok  

– Minden fogyasztó számára elérhetővé tenni a közműhálózatok által 
nyújtott komfortosítási lehetőségeket 

– Az energia közmű szolgáltatások minőségi fejlesztése 
– Új energia hálózatok építése a fejlesztési területeken 
– Gazdaságos rendszer átalakítások, mérhetőség (távhő) 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Villamosenergia 
Légvezetékes hálózatok kiterjedésének csökkentése 
Tiszaújváros villamosenergia-ellátásának főelosztóhálózati háttere nagy 
üzembiztonságú, tekintettel a villamosenergia termelő erőművek és kiemelt 
nagyfogyasztók közelségére. A 120kV-os főelosztóhálózati ellátás táppontjai: 
Sajószöged, Tiszapalkonya, Tiszalök. A főelosztóhálózatról táplált 
transzformátorállomások szekunder oldali feszültségszintje középfeszültség: 
10kV, illetve 20kV, névleges teljesítménye 80MVA. A 20kV-os 
középfeszültségű hálózat részben légvezetékes, részben földkábeles. 
Jellemzően azokon a szakaszokon légvezetékes a hálózat, ahol a létesítése 
során hosszú távon sem tervezték a terület beépítését. Most ezeknek a 
területeknek a beépítésekor (termálfürdő, kemping, ipari park, lakópark-
szomszédsági egységek, stb) városképi, élet-, vagyon- és üzembiztonsági, 
valamint terület kihasználhatósági szempontok alapján valósult meg, illetve 
kerül fejlesztési tervcsomagba a szigeteletlen légvezeték földkábeles kiváltása.  
Közép- és kisfeszültségű hálózatok fejlesztése az új beépítési területeken 
A város lakó- és intézményi területén a középfeszültségű hálózat 10kV-os 
feszültségszintű, tipikus hálózatképe íves vagy gyűrűs sugaras üzemmódban. 
Az újonnan létesítendő közép/kisfeszültségű transzformátorállomások a 
fővezetékre behurkolással csatlakoznak. A fejlesztések során a 
transzformátorállomások szekunderoldali kisfeszültségű áramkörei 
földkábelesek. A nagyobb fogyasztókat a rendszer felfűzi, az egy 
fogyasztóhelyes lakóingatlanok pedig sugaras csatlakozó vezetéket kapnak 
közterületi elosztószekrényből. 
A település közvilágítása korszerű, energiatakarékos, a fejlesztési területeken 
is ennek megfelelően kerül továbbépítésre. A gépjármű- és 
gyalogosközlekedés területein túl, az előbbiektől külön futó kerékpárutak 
megvilágítása is indokolt. A település jelentős részén ez már tervezési 
szakaszon túljutott program. 
Dísz- és térvilágítási hálózatok és ezek berendezéseinek kiépítése 
A közterületek fejlesztési és minőségi átépítési programjaihoz csatlakozó 
fejlesztések. 
 
Távhő energia 
A távhő szolgáltatás rugalmassá tétele 
Korszerűsítés, lakásonkénti mérés és szabályozás megteremtése. 
A távhővel fűtött épületek korszerű hőszigetelése, nyílászárók cseréje 
Ezek a fejlesztések szükségesek a távhőszolgáltatás versenyképességének 
fenntartása érdekében. 
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Földgáz hálózatok 
Új fejlesztési területek bekapcsolása 
A földgázzal ellátott területek kiterjesztése, az új területek előközművesítése. 
A középnyomású földgázvezeték hálózatok bővítése. Ehhez szükséges 
gázfogadó állomások kapacitásbővítése és/vagy építése. 
 
Megújuló energiaforrások (szél, nap, talajhő, stb.) 
A környezetkímélő tiszta energiaforrások kiaknázására és hasznosítására 
célszerű egy, a teljes fejlesztési területet felölelő átfogó tanulmány elkészítése a 
megújuló energiaforrások helyi lehetőségeinek feltárása, és reálisan, a 
gyakorlatban is megvalósítható felhasználási lehetőségeinek kidolgozására. A 
mind szélesebb körű felhasználás ösztönzésére állami támogatási rendszer 
kidolgozása a beruházási költségek, és a megtérülési idők csökkentésének 
elérésére. 
Fenti intézkedések szükségesek a hatékony megújuló energia hasznosítási 
program megvalósítása érdekében. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 

III/2.b.9. 1. Komponens A meglévő szabadvezetékes ellátási terület kiterjedésének csökkentése, földkábel 
hálózatok növelése. 

III/2.b.9. 2. Komponens Kisfeszültségű földkábeles hálózatok növelése fejlesztési területek ellátására. 
III/2.b.9.3. Komponens Földkábeles közvilágítási hálózatok bővítése. 
III/2.b.9. 4. Komponens Dísz- és térvilágítás építések 
III/2.b.9. 5. Komponens Távhő fűtési rendszereken lakásonkénti mérhetőség biztosítása. 
III/2.b.9.6. Komponens Panelházak szigetelése. 
III/2.b.9. 7. Komponens Földgázhálózatok fejlesztése új területek bekapcsolására 

III/2.b.9. 8. Komponens 
A környezetkímélő tiszta energiaforrások kiaknázására és hasznosítására célszerű egy, 
a teljes fejlesztési területet felölelő átfogó tanulmány elkészítése a megújuló 
energiaforrások helyi lehetőségeinek feltárása, és reálisan, a gyakorlatban is 
megvalósítható felhasználási lehetőségeinek kidolgozására. 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Energia közmű szolgáltató ágazat 
különböző szintű képviselői, a város és 
városkörnyéki települések hivatali 
apparátusa,  
Piac (befektetők, vendégek) 
A városban letelepedő cégek 
Versenytársak 
 

 

Államigazgatás, közigazgatás 
Önkormányzat 

 
 

 
 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása A fenntartható fejlesztésben Versenyképességi feltételek 
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Kedvezményezett: Civil-szféra érdekelt közreműködő partnerek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-
szféra 

Output-
mutatók 

Közép- és kisfeszültségű, közvilágítási 
földkábel hálózatok bővítése (km) 
Dísz- és térvilágítási hálózatok építése 
(km, m2) 
Távfűtés hálózat bővítése (km) 
Épületszigetelés (légm3) 
Gázfogadó állomások kapacitásbővítése 
(nm3/óra) 
Előközművesítés 
Megújuló energia lehetőségek feltárása 
(tanulmány, és épülő létesítmények db) 

OVIT Zrt, E-on ÉMÁSZ, 
ÉKÖVIZIG, Tiszaújváros 
önkormányzata, Távhő 
szolgáltató, TIGÁZ, 
Vállalkozások és lakosság 

 

Eredmény-
mutatók 

Beépített, illetve beépíthető új területek. 
Hatékonyabb fűtés és energiafelhasználás. 
A lakosság igényszintjének növelése a 
megújuló energiaforrások használata 
irányába. 

  

Hatás-
mutatók 

A szolgáltatási szinvonal javulása. 
Üzembiztonság növekedése. 
A közterületek színvonalának emelése. 
Életfeltételek javulása. 
Az energiatakarékosság és 
akörnyezetvédelm előtérbe kerülése. 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Periférikus helyzet leküzdése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/2. Élhetőségi és versenyképességi egyensúlyt támogató struktúrafejlesztés stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/2.b. 
Környezeti-természeti, gazdasági struktúrák, településszerkezet, közlekedés és közműfejlesztések, 
vállalkozókat/befektetőket támogató infrastruktúra fejlesztés 
 
Alapadatok 
Sorszám, 
megnevezés 

III/2.b.10. Intézkedés 
Hírközlés fejlesztése 

Általános 
célok  

– Minden előfizető számára lehetővé tenni a szélessávú vezetékes távközlési, 
telekommunikációs szolgáltatások (internet, üzleti-kommunikációs hálózatok, 
műholdas rendszerek igénybevételét 

– A távközlési, telekommunikációs szolgáltatások tartalmi és minőségi fejlesztése 
– Új hírközlési hálózatok építése a fejlesztési területeken 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Távközlés 
Légvezetékes hálózatok kiterjedésének csökkentése, hálózatbővítés 
Új optikai gerinchálózatok  kiépítése. 
 
Mobil távközlés 
Az alpdíjak és a szolgáltatási tarifák csökkentése. A szolgáltatói versenyhelyzet 
növelése. 
 
Telekommunikáció 
A légkábeles kábeltévé hálózat csökkentése, az optikai alépítményes és földkábeles 
hálózatok növelése. 
Előfizetői oldalról a leválogatható, és bizonyos határok között módosítható 
programcsomagok kínálatának elérése. 

 
 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám  Támogatható tevékenységek 

III/2.b.10.1. Komponens A meglévő szabadvezetékes ellátási terület kiterjedésének csökkentése, optikai 
földkábel hálózatok növelése. 

III/2.b.10.2. Komponens A mobil távközlés alpdíjainak és a szolgáltatási tarifáinak csökkentése 

III/2.b.10.3. Komponens A kábeltévé meglévő szabadvezetékes ellátási terület kiterjedésének csökkentése, 
optikai földkábel hálózatok növelése. 

III/2.b.10.4. Komponens Előfizetői oldalról is leválogatható, és módosítható programcsomagok kínálatának 
elérése. 

 
 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 

 

Ágazati partnerek 
Távközlési, telekommunikációs ágazati 
szolgáltatók különböző szintű 
képviselői, a város és városkörnyéki 
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települések hivatali apparátusa,  
Piac (befektetők, vendégek) 
A városban letelepedő cégek 
Versenytársak 
 
Államigazgatás, közigazgatás 
Önkormányzat 

 
 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-
szféra 

Output-
mutatók 

Távközlési, és telekommunikációs optikai 
gerinc és földkábel hálózatok bővítése 
(km) 
A mobil távközlés alpdíjainak és a 
szolgáltatási tarifáinak csökkentése (db) 

OVIT Zrt, E-on ÉMÁSZ, 
ÉKÖVIZIG, Tiszaújváros 
önkormányzata, Távhő 
szolgáltató, TIGÁZ, 
Vállalkozások és lakosság 

 

Eredmény-
mutatók 

A lakossági és közületi, üzleti előfizetők 
arányának növekedése. 
Bővülő internet elérhetőség és használat. 
Korszerűbb műsorszórás. 

  

Hatás-
mutatók 

A szolgáltatási szinvonal javulása. 
Üzembiztonság növekedése. 
A közterületek színvonalának emelése. 
Életfeltételek javulása. 
Az előfizetők piaci helyzetének javulása 

  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
Észak–magyarországi Operatív Program 
Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (VTT) 
Periférikus helyzet leküzdése 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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„III”FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 

III/3. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS 
Specifikus célok 
III/3.b. Pénzügyi egyensúly megteremtése, fenntartása, városi ingatlanvagyon gazdálkodás 
III/3.c. A fenntartható gazdálkodás tervi előkészítése 

Intézkedések 
III/3.b.1.  Városi ingatlanvagyon gazdálkodás, a város fejlesztés-rendezés és az 
önkormányzati ingatlanfejlesztés harmonizálása 
III/3.c.1. Döntéselőkészítés, összehangolt város- és térségmenedzsmentet segítő célorientált, 
egységes tervezési rendszer kialakítása, a tervezés társadalmasítása 
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

 „III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/3.Fenntartható pénzügyi- és vagyongazdálkodás stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/3.b. 
Pénzügyi egyensúly megteremtése, fenntartása, városi ingatlanvagyon gazdálkodás 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

III/3.b.1. Intézkedés 
Városi ingatlanvagyon gazdálkodás, a város fejlesztés-rendezés és az 

önkormányzati ingatlanfejlesztés harmonizálása 
Általános célok A város környezet- és természetvédelemre, társadalom- és gazdaságfejlesztésre, 

településfejlesztésre, tájgazdálkodásra költött pénzeszközeit részben visszanyerhesse.  

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

Minden ingatlan a városban már a fejlesztési programok hírére értékváltozáson megy át. 
Kedvező esetben jelentős értéknövekedés következik be.  
A rendezési terv is licenceivel, korlátozásaival jelentős értékmódosulást eredményezhet. 
Ezért indokolt már tervezési szakaszban az ingatan vagyon katasztert minden ingatlanra 
kiterjeszteni.  
A fejlesztési, rendezési értékváltozások mértékét a városnak (az ingatlan befektetőkkel 
párhuzamosan) előre célszerű kiszámítani, területeket felvásárolni, illetve eladni, más 
esetben a fejlesztési költségek egy részét az értéknövekményre ráterhelni. 
A városi kötvény kibocsátás jelentős fejlesztési lehetőséget hordoz. A kötvényből 
megvalósuló fejlesztések ingatlanfelértékelő hatását már a kibocsátáskor célszerű lenne 
felbecsülni, a várható növekménnyel a város érdekében gazdálkodni, a visszafizetési 
terheket ezzel csökkenteni. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
III/3.b.1.1. Komponens Az integrált fejlesztés-rendezéshez kapcsolódó ingatlanfejlesztés 
III/3.b.1.2. Komponens A kötvénykibocsátás ingatlanvagyon gazdálkodásának kidolgozása 

III/3.b.1.3. Komponens A környezeti-természeti, a társadalmi-gazdasági, a települési/térségi-táji átfogó 
vagyongazdálkodás 

 
Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 
Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

(Nagy)térségi partnerek 
 
Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, régiós-, 
megyei-, kisrégiós, agglomerációs, 
kistérségi, települési politikusok, 
választott  testületek 
Ágazati partnerek 
Távközlési, telekommunikációs ágazati 
szolgáltatók különböző szintű 
képviselői, a város és városkörnyéki 
települések hivatali apparátusa,  
Piac (befektetők, vendégek) 
A városban letelepedő cégek 
Versenytársak 
 

 

Államigazgatás, közigazgatás 
Önkormányzat 

 
Befektetők, vállalkozók, gazdálkodók 
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Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 
 Élhetőségi feltételek javítása  

Kedvezményezett: Civil-szféra 
A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Output-
mutatók 

Az ingatlan vagyon 
értéknövekménye, csökkenése  Az ingatlan vagyon 

értéknövekménye, csökkenése 
Eredmény-
mutatók 

Fejlesztési többletérték vagy 
értékcsökkenés   Fejlesztési többletérték vagy 

értékcsökkenés 
Hatás-
mutatók 

Az értéknövekmény 
multiplikáló hatása  Az értéknövekmény multiplikáló 

hatása 
 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
közreműködő partnerek projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

(Nagy)térségi projektek 
 
Ágazati projektek 
 
Piac (befektetői) projektek 
 

A programot támogató civil projektek 
 

Versenytársak projektjei 
 

A programot támogató gazdálkodói 
projektek 

 
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi ACs  
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TISZAÚJVÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
INTÉZKEDÉSI ADATLAP 

„III” Fenntarthatósági stratégiai főirány 
III/3. Fenntartható pénzügyi- és vagyongazdálkodás stratégia 

 
SPECIFIKUS CÉL: III/3.c. 
A fenntartható gazdálkodás tervi előkészítése 
 
Alapadatok 

Sorszám, 
megnevezés 

III/3.c.1. Intézkedés 
Döntéselőkészítés, összehangolt, város- és térségmenedzsmentet segítő 

célorientált, egységes tervezési rendszer kialakítása, a tervezés 
társadalmasítása 

Általános célok 
A várospolitikai menedzsmentet támogató, a menedzsment, a fejlesztés és a rendezés 
integrációját segítő, a civil- és a versenyszféra számára értelmezhető, átlátható tervezési 
rendszer megteremtése. 

Az intézkedés 
ismertetése, a 
szükségesség 
indoklása 

A fejlesztési tervezésben a versenyszféra, a rendezési tervekben a civil-szféra az 
elsődlegesen érdekelt. A két terv integrációja a tervek egyensúlya a várospolitika és 
mindkét szféra számára egyaránt fontos. A rendezési tervek, az építésügyi-, a fejlesztési 
koncepciók, programok a fejlesztéspolitikai szakigazgatás munkáját segítik, nehezen 
értelmezhetők a nem szakmabelieknek. A partneri együttműködéshez a várospolitika és a 
civil/versenyszféra értelmezhető, tervi döntéseiben ellenőrizhető, hatásfolyamataiban 
átlátható tervrendszert igényel. Ezért a fejlesztés-rendezés tervi integrációt két 
tervelemmel kell megtámogatni: 

– A fejlesztéseket a struktúra tervvel, amely alapján a fejlesztések környezeti-
természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji hatásai nyomon 
követhetők. A feladat jellegének megfelelő rétegek egymásra illesztésével 
kölcsönkapcsolataik tisztázhatók, átláthatók. A rendezési tervi szerkezeti döntések 
értelmezését is megkönnyíti a struktúra terv egymásra épülő, ok-okozati 
kapcsolataiban feltárt rétegsora. A szerkezeti tervi korlátok így visszacsatolhatók a 
fejlesztési koncepciók, programok felé ezzel megelőzhetők a kedvezőtlen döntések. 

– A rendezéseket a permanens tervvel, amely a rendezési tervi szabályozást teszi 
értelmezhetővé. A szabályozási korlátok ugyanis különböző súlyúak. Vannak 
közöttük létkérdések, súlypontiak és egyéb kérdések. Mivel a szabályozási tervben, a 
helyi építési szabályzatban ezek nincsenek megkülönböztetve, nehezen bírálható el, 
hogy egy adott fejlesztés érdekében melyek azok, amelyek módosítható és melyek 
nem. 

– A permanens terv a rendezési szabályozás értelmezését könnyíti meg a 
fejlesztésben érdekelteknek. Egyértelművé téve az áthághatatlan korlátokat és a 
mozgásteret. Az elkerülhetetlen tervmódosítások is könnyebbé válnak, mert a 
létkérdések szövete mindig állandó marad, az erre épülő súlypontiak struktúrája is 
alig változik, mert csak jelentős költségek és áldozatok árán módosíthatók. Az 
„egyebek” szabályozási elemek változása a stabil kettős struktúrába (létkérdések, 
súlypontiak) könnyen beilleszthető. 

 
Az intézkedés komponensei 
Sorszám Támogatható tevékenységek 
III/3.c.1.1. Komponens Struktúra terv kidolgozása 
III/3.c.1.2. Komponens Permanens tervelem kimunkálása 

III/3.c.1.3. Komponens Pozíció-, örökség/forrás-, potenciál-, pénzeszköz-, vagyon-, szabályozási eszköz 
gazdálkodási terv összeállítása 

III/3.c.1.4. Komponens Kezelési/intézkedési terv készítése 
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Kedvezményezettek-közreműködők 
Érdek navigációs alapok 
Partneri-önkormányzati kapcsolati háló működése 

Élhetőségi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek javítása 
Kedvezményezett: Verseny-szféra 

Politikai-szféra 
Országgyűlési képviselők, kisrégiós, 
agglomerációs, kistérségi, települési 
politikusok, választott képviselők Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Államigazgatás, közigazgatás 
 

Versenyszféra 
Tiszaújváros városi és a Tiszaújvárosi 
kisrégiós, -agglomerációs, -kistérségi 
települések vállalkozói, gazdálkodói 
Befektetők 

 
Monitoring mutatók 
Érdek/ érték, igazgatás/ menedzsment alapok 

 Élhetőségi feltételek javítása  
Kedvezményezett: Civil-szféra 

A fenntartható fejlesztésben 
érdekelt közreműködő partnerek 

Versenyképességi feltételek 
javítása 
Kedvezményezett: Verseny-
szféra 

Output-
mutatók 

A tervi egyeztetésben bekapcsolódó 
civil szervezetek száma 

A közreműködő partnerek 
száma 

A tervi egyeztetésben 
bekapcsolódó gazdálkodói, 
vállalkozói szervezetek száma 

Eredmény-
mutatók 

Az engedélyezési folyamat 
áttekinthetősége, az eljárás gyorsulása 

Várospolitikai 
menedzselhetőség 

Az engedélyezési folyamat 
áttekinthetősége, az eljárás 
gyorsulása  

Hatás-
mutatók 

A tervi megértés, a tervi igényesség 
terjedése, elégedettség 

Környezeti-természeti, 
társadalmi-gazdasági, 
települési/térségi-táji 
fenntarthatóság 

A tervi megértés, a tervi 
igényesség terjedése, 
elégedettség  

 
Intézkedéshez kapcsolódó projektek 
Érték gazdálkodási alapok 
Élhetőségi feltételek javítása  
Civil projektek 

A fenntartható fejlesztésben érdekelt 
partnerek minta-projektjei 

Versenyképességi feltételek javítása 
Verseny-szféra projektjei 

 Európai (angol) és hazai (pl. Közép-
magyarországi Régió, Ister-Granum 
Kisrégió) minta-tervek találhatók 

– A struktúra tervre 
– A permanens tervre 
– Pozíció-, örökség-, pénzeszköz-, 

vagyon-, szabályozási eszköz 
gazdálkodásra 

– A kezelési/intézkedési tervre 

 

 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
A térségi fejlesztési folyamatok demokratizálása és hatékonyságának növelése 
A szükséges horizontális szerveződések létrehozása a térségi együttműködésekkel 
A Tisza-menti terület- és vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási szervezetek szövetségeinek létrehozása 
A térségi partnerségi szervezetek és szövetségek ágazati szereplőkkel való megerősítése 
Az országos, az ágazati és területi tervek készítésekor, felülvizsgálatakor az érdekharmonizáló, érdekérvényesítő 
szervek szerepének hangsúlyosabbá tétele 
A Tisza-mente integrált programjának társadalmasítása és megvalósítása térségi támogatással  
Az intézmények felkészültségének fokozása, amellyel javul a térség abszorpciós képessége 
 
Észak-magyarországi Operatív Program 
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
 
Tiszaújvárosi kistérség területfejlesztési programja 
 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Borsodi  
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MELLÉKLET 
  
AZ INTÉZKEDÉSEK VÁROSPOLITIKAI, CIVIL-, VÁLLALKOZÓPOLITIKAI ÉS 
KÖZIGAZGATÁSI MEGALAPOZÁSA  - TISZAÚJVÁROSI INTERJÚK 
 
Képviselők 
Dr. Fülöp György 
Omar Suleiman 
Árvai Julianna 
Dr. Márkus Gábor 
Kulcsár Albert 
Vendlerné Polyák Ilona 
Pap Zsolt 
Kiss László 
Boros József 
Farkas Zoltán 
Jakab Dénes 
 
Hivatali munkatársak 
Dr. Heiszman Géza 
Jászovics Miklós 
Ferenczi László 
Bitó Barnabás 
Kéri Zoltán 
Török László 
Tóth János 
Makrányiné Tamási Tünde 
Hegedűsné Tégel Szilvia 
Ráczné Kocsis Ilona 
Kovacsik Judit 
Kiss Csaba 
Lautner Emőke 
 
Városi intézmények képviselői 
Derkovits Kulturális Központ - Mátyás Zoltán 
Tourinform Tiszaújváros - Mátyás Edina 
 
Civil szervezetek 
Szabó János 
 
Egyéb szervezetek 
Csikász Gábor 
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Képviselők 
 
2009. március 18. 8:00 
Dr. Fülöp György 
gimnáziumi igazgató 

 Pénzügyi Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság – elnök  
 Gazdasági, Vagyonkezelési és Beruházási Bizottság – tag  
 Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság – tag 

 

– A várospolitikában hiány, hogy nem találtak eszközt a fiatalok megtartására 

– A minőségi fejlesztést tartja kiemelt jelentőségűnek, túlzott fejlesztésre nincs szükség 

– A városkapu alakítása különösen fontos (A fürdőtömb térségéhez vezető Szederkényi 
út) 

o Fürdőfejlesztés és Sportcentrum fejlesztés 
o A fejlesztést hátráltató, a városkapu pozíciót rontó építmények visszabontása, 

átépítése (Transzformátortelep, garázsváros) 

– A város pénzügyi fenntarthatósága a gazdasági válságban kérdésessé vált. A 8,5 
milliárdos költségvetés nem tartható, egy 6,5 milliárdos költségvetés tűnik reálisnak 
(kiadási oldalon). Az önként vállalt feladatokat (közoktatás, szociális támogatás) 
vissza kell bontani. 

– Az iparűzési adó megszűntetésével lehet/kell számolni. Az ingatlan adó (nagy 
lakótelepek) nem fogja pótolni a kieső összegeket. 

– A költséghatékony programot a Polgármesteri Hivatal feladata kidolgozni 

– Korábbi hibás döntésként említi, hogy a Termál Fürdőt és a Sportcentrumot saját 
pénzéből fejlesztette, és nem vont be vállalkozói pénzeszközöket 

– Tiszaújváros Debrecen és Miskolc kertvárosa lehet, hisz mindkét város agglomerációs 
vonzáskörzetéhez hozzátartozik. A kertvárosi funkció kiváló szolgáltatásokkal 
megerősítendő. 

– A Tisza és a Sajó, mint üdülési-rekreációs lehetőség nincs beépülve a város 
köztudatába. A város érdeke a turisztika, a rekreációs és a beruházási vonzerő 
fejlesztése (vízi turizmus, triatlon, termál) 
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2009. március 18. 16:00 
Omar Suleiman 

 Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság – elnök 
 Gazdasági, Vagyonkezelési és Beruházási Bizottság – tag 

Fejlesztési programja 

– Városfejlesztés Sajószöged felé (Szent István és Örösi úttal párhuzamosan (Tesco 
túloldalán) megközelítő út építése; a Szent István út nyomvonalán kerékpárút 
építése) 

– Az Örösi úttól a gát felé: kertváros fejlesztése 

– Sajó út térsége: kertváros fejlesztése 

– Rendelőfejlesztése 

– Termálfürdő fejlesztése 

– A városközpont és Tiszaszederkény között az ipari park átminősítése lakóterületté 

– Ipari park korszerűsítése, új munkahelyek létesítése 

– A Garázsváros kiváltása (parkolóház létesítése, parkolók kialakítása) 

– A Tescoval szemben, a 35-ös út túloldalán bevásárlóközpont létesítése 

– Körforgalmak kialakítása 
o Örösi út és 35-ös út csomópontja 
o Szent István út és 35-ös út csomópontja 
o Szent István út és Mátyás király úti csomópontja 
o Örösi út és Mátyás király úti csomópontja 
o Szederkényi út és Tisza úti csomópont 
o Bartók Béla út és buszpályaudvar 

– Fűtéskorszerűsítés 
o csőhálózat fejlesztés 
o hő központok felújítása 
o hőszigetelés 
o Panelprogram (kb. 5 500 panellakás) 
o Öko-program 

– Városkapuk fejlesztése (pl. Szederkényi út – garázstömb megszüntetése, rejtése) 

– „Vigalmi-negyed” áthelyezése > használtcikk-piac fejlesztés 

– Fürdőfejlesztés (szállodaépítés, parkoló létesítése) 

– Intézményhálózat fejlesztése, szinten tartása 

– Öregek Otthonának fejlesztése (újabb otthonok létesítése) 
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2009. március 18. 14:00 
Árvai Julianna 
vezető óvónő 

 Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság – alelnök 
 Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság – tag 

– Választókörzetével napi kapcsolatban van 
o Körzetének fejlődését folyamatosan követi 
o A térség lakóinak észrevételeit jegyzetfüzetébe gyűjti, a Polgármesteri hivatalnak 

intézkedésre átadja 

– A város egészének fejlődésének szempontjából fontosnak tartja 
o Intézmények fejlesztése (iskola, középiskola [pl. ablakcsere]) 
o Közterületek (utak, járdák) karbantartása  
o Játszótérfejlesztés, -karbantartás, játszószerek cseréje 

 
 
 
2009. március 19. 9:30 
Dr. Márkus Gábor 
orvos 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság – alelnök 
 Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság – tag 

– A városi mennyiségi fejlesztéséről minőségi pályára kell átállni 
o Sportcentrum és Termálfürdő térsége 
o A transzformátor ház kitelepítése 
o A garázsváros megszüntetése, kiváltása 

– Kitörési pontok, a fejlesztési lehetőségek összekapcsolása (marketing) 
o Balneoterápia magas színvonalon 
o Fürdő- és sportlétesítmények a középrétegnek (triatlon pálya) 
o Fürdőszálló fejlesztése magas színvonalon (konferencia), a szálloda már ma 

hiányzik, és ez a fejlesztések egészének az akadálya lehet 
o Nemzetközi sporttábor létesítése 
o Sport rekreáció (gazdasági húzóerő) 
o Sportcentrum fejlesztés (Gál Csaba Sportcentrum igazgató) 

– Városi vagyongazdálkodás minőségi fejlesztésekhez rendezése 
o Pl.: Fürdő térségben garázs kisajátítások 

– Kis lépésekben javasolja a fejlesztéseket, a kisebb igényszint fejlesztésekkel indítana 
o  Pl.: A sport és rekreációs fejlesztés még elképzelhető a garázsváros 

szomszédságában 

– Tiszaújváros ingerszegény környezet – a rekreációs fejlesztésnél ebből kell kiindulni 

– A város ipara képzetlen nem tud alkalmazni. Kiemelt figyelmet tulajdonít a környező 
falvakban a szakképzetlen munkaerő képzésére. 
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2009. március 18. 11:00  
Kulcsár Albert 
általános iskolai igazgató 

 Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság – elnök 
 Gazdasági, Vagyonkezelési és Beruházási Bizottság – alelnök 

– A lakossági élhetőségre helyezi a hangsúlyt 
o Munkahelyteremtés (ipari park fejlesztés) 
o Lakhatossági feltételek javítása 
o Intézmények felújítása (ld. Hunyadi Iskola) 
o Kulturális fejlesztés (Kulturális Központ átépítése) 
o Idegenforgalom fejlesztés (szállodaépítés) 
o Közterületek felújítása (utak, parkok) 
o Fürdőfejlesztés, sportinfrastruktúra fejlesztése 
o Szolgáltatásfejlesztés (étterem, cukrászda), minőségi kereskedelem 
o Gáton túli terület fejlesztése (szabadidő központ, horgászat) 

 
 
 
2009. március 17. 15:30 
Vendlerné Polyák Ilona 

 Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság – alelnök 
 Pénzügyi Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság – tag 

– Választókörzetének programját e-mailen megküldte 

– Civilek javaslatait összegyűjti, és a Polgármesteri Hivatallal egyezteti, intézkedésre 
átadja 

– Egészségügyi és Öreg Politika 
o Öregek Otthonának támogatása 
o Nicodemus Program (református egyház) 
o Egészségügyi Gondozóház: Ezüsthíd 

– Fejlesztési javaslatai 
o Fürdőfejlesztés 
o Vízi sport fejlesztés 
o Természetvédelem lakossági közreműködéssel 
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2009. március 17. 14:00 
Pap Zsolt 
mentőállomás igazgató 

 Pénzügyi Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság – alelnök 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság – tag 

– Programok 
o Rendelőintézeti felújítás 
o Betegszállítás 
o Sürgősségi ellátórendszer, helyben megfigyelés (nem Miskolcon) 
o Hospis ellátás, Nicodemus program 

– Fürdő fejlesztés, TiszaSzolg 2004 Kft. 
o Balnea terápiai fejlesztés (szálloda hiány akadályozza) 
o Fekvőbeteg ellátás min. 20-30 ággyal 
o Konferencia, rendezvényfejlesztés szállodaépítéssel együtt 

– Egészségügyi együttműködés Polgárral és Mezőcsáttal 

– Szakrendelés fejlesztés 
o 60 000 fős körzet 
o Orvosi ellátásfejlesztés 
o Műszerpark korszerűsítés 

 
 
2009. április 2. 13:00 
Kiss László 
Városért Egyesület - elnök 

 Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság – tag 
 Gazdasági, Vagyonkezelési és Beruházási Bizottság – tag 

– Gépészmérnök, műszaki ember, a racionális szemléletmód híve 
o a várospolitikában is a racionalitást képviseli 
o feszültséget érez a nagyot álmodók és a racionalitás talaján állók között 

– A városnak fel kell készülnie az ország előtt álló feladatok megoldásából, a ráháruló 
feladatokra 

o Számítani kell az önkormányzatok összevonására, a városnak ezért a 
kistérségével, agglomerációjával már most együttműködésre kell törekednie 

o Intézményfejlesztését is ehhez a vonzáskörzethez kell igazítania 

– Bevásárlóközpontját úgy kell kiépítenie, hogy városi és kistérségi járatokkal „rá 
lehessen hordani” a vásárlókat az üzletközpontra, kerékpárutat kell kiépíteni a 
városkörnyék bekapcsolására 

– Az önkormányzatok összevonása a kulturális élet fejlesztését is érinti 

– Közös város és térség marketinget kell kiépíteni (Tiszaújváros – Polgár – Mezőcsát) 
o A városi tv-be a kistérségi programokat is be kell vonni (pl. a nagycsécsi meccs 

közvetítését) 

– A bevételek (iparűzési adó) igazságosabb elosztására figyelni kell (Tiszapalkonya, 
amelynek nincs iparűzési adója, mert az újvárosi ipar egy része a Palkonyáról 
átcsatolt területeken épült meg) 
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– Egy interregionális együttműködésbe kell Tiszaújvárosnak bekapcsolódnia (a 
szinergiák csak így erősíthetik egymást) 

– A lakosság megtartó képességnek kulcskérdése a munkahelyek megtartása, és a 
munkahelyek teremtése 

o A Tisza hajózhatóvá tétele, teherkikötő létesítése 
o A megújuló energiaforrások hasznosítása (tanulmány kidolgozása a nap- és a 

szélenergia hasznosítására) 

– A megtartó képesség a lakóhely színvonalán és a rekreációs lehetőségek színvonalán 
is múlik 

o Fűtéskorszerűsítés (5 éven belül) 
o Gyógyfürdőfejlesztés, igényes szálloda építése (3-4 csillagos szálloda, a 

gyógyfürdő és a sportcentrum ellátására) 
o Sportfejlesztés (női kézilabda, jégtánc, hoki) 
o Az öregek gondozása, a házi gondozás fejlesztése 
o Városképfejlesztés 

a. Az esztétikai minőség pénzügyi értékkel bír 
b. A városkapu fejlesztése 
c. Szórakoztató negyed kialakítása (Camping térsége) 
d. A városközponti térségben kávéházak, sörözők létesítése 
e. Utcabútorok fejlesztésére koncepció kidolgozása 
f. Köztéri WC-k létesítése 

– A város úthálózatának fejlesztése 
o A Lévai út helyett új elkerülő út építése 
o Kerékpárutak építése (a közlekedési légszennyezettség csökkentése) 

– A nyilvánosság bevonása a fejlesztésekbe, kommunikáció (rendezési tervek 
szabályozási tervlapjainak a bemutatása) 
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2009. április 1. 15:30 
Boros József 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság – elnök 
 Gazdasági, Vagyonkezelési és Beruházási Bizottság – tag 

– 1973-ban került Miskolcról Tiszaújvárosba, a TVK-hoz 
o gépész – jelenleg karbantartás vezető 
o 1994-ben került be a testületbe, az Örösi úti kertvárosi terület képviselőjeként – 4. 

ciklusát tölti 

– A város működését a termelővállalatok iparűzési adója nagyban segítik 
o a költségvetés közel fele részben az iparűzési adóból finanszírozható 
o a gazdasági válság feltételezhetően rászorítja a várost a takarékoskodásra (a 

város üzemeltetése, a szociális támogatások igen nagyvonalúak) 
o a támogatások ~50% állami, ~50% önként vállalt kötelezettség 

a. első lakástámogatás, amelynek célja az elöregedő város megfiatalítása 

– A város politikai légköre kiegyensúlyozott, nem érezhető az országban tapasztalható 
politikai megosztottság 

o A március 15-ei ünnepségeken is közösen vesznek részt, az ünnepi beszédeket 
nem a politikusok, hanem a minden évben megrendezésre kerülő városi 
beszédíró versenyen nyertes diákok tartják meg 

– „Tiszaújvárosban sem születni, sem meghalni nem lehet” 
o Nincs kórház 
o Nincs temető (Sajószögeden van) 

– A városfejlődés elválaszthatatlan a kistérségtől (szó van például Sajóörös és 
Tiszaújváros egyesüléséről) 

– A Szent István utat Örösig ki kell építeni a városfejlődése érdekében 

– A város célja a lakosság megújítása, és a fiatalok megtartása (a rendszerváltás után 10 
fiatalból 8 vándorolt el, ma pedig csak 3-4 szándékozik elmenni) 

– A továbbtanulók (egyetem, főiskola) száma ~300 fő, akik tanulmányi támogatást 
kaphatnak 

o A város gondja, hogy a továbbtanulók közül kevesen választják a mérnöki 
pályát, a tiszaújvárosi üzemekhez szükséges szakképesítést (~50 járnak 
teológiára a 300-ből, ~50 tanulnak szociális munkásnak) 

– A város takarékossági programján belül intézményeit összevonta (VISZ) 
o A város iskola hálózata annak idején 30-40 ezer fős városra lett méretezve, a 

város ezt a létszámot nem fogja elérni, a gyereklétszám is csökken, számolnak az 
iskolák összevonásával 

– 2010 után további takarékoskodásra van szükség 
o Szociális területen 
o Önként vállalt feladatok terén 
o Civil szervezetek esetében 
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2009. április 16. 11:30 
Farkas Zoltán 
Képviselő 

 Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság – tag 

– A város versenyképessége kiemelt jelentőségű 
o A település nem optimális méretű > az ipar igényeihez építettek egy várost 
o A Tisza közelség ellenére a városnak nincs kapcsolata a folyóval 

– Tiszaszederkény bevédésével a városrészt elvágták a Sajótól 

– A Szederkényi-tó, evezőspálya, megvalósítására ma is van lehetőség 

– Sajóörös, Sajószöged lovassportja jól kiegészíthetné a város termálprogramját (Ónodi 
Vásár, lovas szerszámok készítése) 

– Egy elővárosi vasút kiépítése Tiszaújváros körüli körjárattal (autóbusz, trolibusz) 
o Ez a körjárat Tiszaújváros központi szerepét erősítené 
o Lehetőséget nyújtana a kistérségen túlnyúló kapcsolatrendszer kiépítésére 

– Makro kapcsolat kialakítása Muhi-Mezőkövesd irányba 
o Dél-Borsodi logisztikai központ kialakítását tenné lehetővé ez a kapcsolat 

– A Kesznyétei réten víztározó kialakítása az Új-Vásárhelyi terv alapján 
o Megvizsgálandó a víztározó a turisztikai-rekreációs kihasználhatósága 

– A város jelenleg 20 ezer lelket számlál, a települést, illetve szűk vonzás körzetét 40 
ezer főben kellene meghatározni, mivel a város intézményeit ekkorára méretezték 

– Humánerőforrás 
o A cél: magas hozzáadott értékű termékek gyártása (pl. olefin, MOL) 
o A JAVIL ~3 500 főt foglalkoztat, 800 főt Újvárosból, a többit 50 km-es körzetből 

(ez az 50 km-es körzet lehetne a kisrégiós határ) 
o Alacsony iskolázottság 

– Mezőgazdaság fejlesztés 
o Újraszervezése indokolt, az ipari fejlesztéssel párhuzamosan egy önellátásra 

lehetne berendezkedni 

– Mezőgazdasági termékfeldolgozás 

– Energiatakarékosság 
o A hőerőmű hulladékenergiájának hasznosítása 
o A város energia gazdálkodása, közületi, lakossági takarékoskodás 

– Turizmusfejlesztés 
o A turisztikai vonzáskörzet kiszélesítése Tokaj, Eger, Aggtelek és a Hortobágy 

bevonásával 
o Turisztikai marketing erősítése szlovák, ukrán és román területeken 
o Speciális turisztikai kínálat: termálfürdő, horgászat, jégpálya 
o Szálláshelybővítés 

– A korösszetétel kedvezőtlen 
o Az 50 év feletti lakosok lélekszáma növekszik > elöregedés 
o A születések száma 1/3-ára esett vissza, évente 160 gyerek születik 

– Térségi együttműködést szorgalmaz 
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– Tiszaújvárosban erős a migráció 
o Keletről nézve Tiszaújváros perspektíva 
o A tiszaújvárosiak viszont nyugat felé költöznek 
o Az egyetemet végzettek migrációja tudományáganként eltérő 

a. A műszaki végzettségűek fokozatosan elhagyják a várost, hiszen irántuk 
országos szinten nagyobb a kereslet 

b. A humán-végzettségűek mobilitása kisebb, így ők túlsúlyban kerülnek 

– A városi rendezvények szervezése, fesztiválok szervezése 
o Triatlon nagyhét megerősítése 

– Innováció erősítése 
o Egyetemisták bevonása a tiszaújvárosi termékfejlesztésbe (p.: TVK) 

– A tiszai hajózás fejlesztésének támogatása, tiszaújvárosi hajókikötő létesítése 
együttműködve a Tisza-parti kikötő helyekkel 
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2009. április 16. 13:00 
Jakab Dénes 
Képviselő 

 Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság – tag 

– Tiszaújváros elöregedő város, megoldást kell találni a folyamat megakadályozására 
o Az elöregedő város megfiatalításának az eszköze a fiataloknak kedvező város 

kialakítása (pl.: zöldterületek megóvása, be nem építése) 
o Régi felhagyott területek beépítése (pl.: piactérsége) 
o Élhető megteremtése 
o Az elhanyagolt sporttelepek felújítása (pl.: Örösi úti Sporttelep), játszóterek EU-

szabvány szerinti felújítása 
o Sok a tiltás – Tiszaújváros a béke és a nyugalom szigete, de így nem marad hely a 

fiataloknak, kevés a lehetőség a szórakozásra 

– A Miskolc – Nyíregyháza - Debrecen háromszögben Tiszaújváros funkcióját meg kell 
találni 

o A három város könnyen megközelíthető (mindhárom város iskolájába járt 
tiszaújvárosi lakosként). Az autópálya megépítése csak javította mindhárom 
város elérhetőségét. 

– Programjavaslatok 
o Munkahelyteremtés 
o „HÚSI” húsbolt hálózat fejlesztés 
o SPAR pavilonsor az igényes vásárlóknak a város turisztikai fejlesztésével 
o Panelprogram 

a. Rossz hatékonyságú a városi fűtés, a távfűtés drága 
b. Indokolt a szolgáltatások korszerűsítése 

o Sportfejlesztés tömegsport céljára 
o Termálstrand és környékének fejlesztése 

– Tiszaújváros Partnerségi Programja 

– A civilek bevonása az önkormányzati döntésekbe 

– A vállalkozói partnerség megteremtése, a helyi vállalkozók előnyben részesítése az 
önkormányzati megrendeléseknél 

– A város versenyképességének záloga a vállalkozókkal való együttműködés 
o Nincs lokálpatriotizmus 

a. A lakosság fiatal, lakossága bevándorolt 

– Infrastruktúrafejlesztés 
o A buszközlekedés korszerűsítése Tiszaújváros, Sajószöged és Sajóörös között 
o Kerékpárút építés Sajóörös és Tiszaújváros, valamint Tiszaújváros és Palkonya 

között 

– Tiszaújváros körül egy zöld régiót kellene kialakítani egy kerékpárút kiépítésével 
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Hivatali munkatársak 
 
2009. március 18. 12:00 
Dr. Heiszman Géza 
Jegyzői Kabinet – főjegyző  

– Javasolja a régi rendezési tervek fejlesztési koncepciójának a feldolgozását 

– A városfejlesztési koncepció kommunikációját fontosnak tartja 

– A város többfunkciós szerepkör 
o Közlekedési csomópont 
o Kulturális központ 
o Környéki települések bevásárló központja 

– A rendszerváltás elején a városfejlesztésére egy tanulmányt dolgoztak ki, amelynek 
központi gondolatát mintegy 10 fejlesztési javaslat adta 

o Ipari park 
o Logisztikai központ kialakítása (vonat, víz és közút, esetleg reptér) 
o A tiszai hajózáshoz kapcsolódó hajókikötő 
o Turisztikai fejlesztések (termálturizmus, vízi turizmus) 
o Felsőfokú oktatás (Miskolci Egyetem kihelyezett tagozata) 

– A terület behatárolt (Tisza, Sajó, iparterület) 

– Fejlesztési területek csak Sajószöged irányában állnak rendelkezésre 

– Fejlesztési területeket csak a szomszédos települések bekapcsolása jelenthet 
(Tiszapalkonya, Sajószöged, Sajóörös) 

– Az iparterület rendezésével számol a város (TVK területe, a két erőmű területe, a 
MOL Tiszai Finomítója) 

– A iparterület-rendezésénél a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés 
alapkövetelmény (robbanásveszély) 

– Közlekedési kapcsolatok fejlesztését javasolja a Zemplén felé (Taktaköz, Szerencs) 

– A városnak 2010-ig megvan a gazdasági programja, törekedni kell, hogy a 
városfejlesztési koncepció, és a gazdasági program között a folyamatossá meg legyen 
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2009. március 18. 13:00 
Jászovics Miklós 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – irodavezető 

– A térségi nagyvárosok (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza) közötti súlyponti helyzet 
kihasználását szükségesnek tartja 

– Tiszaújváros, és a Tiszaújvárosi Kistérség menedzsmentjét együtt kell kezelni 
o A város és a kistérség között jó a kapcsolat 

– A tervrendszerek összefüggését és folyamatosságát fontosnak tartja 
o Városrendezési terv és jogfolytonosság 
o Fejlesztési koncepció és zárt logika a fejlesztésekben 
o Operatív program (Integrált Városfejlesztési Stratégia; a pályázatok egymásra 

épülése, a pályázati folyamatosság) 

– Az intézményfejlesztésben nem lát új kihívást, új intézmény létesítése nem indokolt 

– A pályázatok és a fejlesztési koncepciók között javasolja az összhang megteremtését 
o Dr. Derján Barbara pályázati referens bevonása 
o Főtér és Városközpont, Művelődési központ 
o Köztéri rehabilitáció 

– Az e-önkormányzat kialakítása jegyzői irányítás alatt folyik, elektronikus ügyintézés, 
iktatás (Norvég-pályázat) 

– A fejlesztések menedzselése egy része a Polgármesteri Hivatalon kívül történik 
o TiszaSzolg 2004 Kft. (rendelő intézet, termál-program bővítés, fűtőrendszer 

fejlesztés) 
o A Polgármesteri Hivatalon kívüli fejlesztések koordinációja hiányos (pl. fürdő 

fejlesztési minőségi igényszintje nincs rögzítve, így az ellenőrzés is kétséges) 
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2009. március 17. 9:30 
Ferenczi László 
Polgármesteri Kabinet – polgármesteri tanácsadó 
 

– A városfejlesztési koncepció kommunikációs programját javasolja kialakítani. A 
program alapját a városi média képezheti: 

o Városi televízió 
a. Minden szerdán van adás 
b. 60 perc plusz program (adás) jó lehetőséget kínál a fejlesztési koncepció 

bemutatására, megvitatására 
o Tiszaújvárosi Krónika 

a. Heti, helyi lap 
b. Nyitott a városfejlesztésével kapcsolatos dokumentumok bemutatására 

o Tiszaújváros Évkönyve (szerkesztő: Hajdú Imre) 
a. A Krónika újságcikkeiből közöl válogatást 

o Rádió 35 (Egyesületi rádió) – is bekapcsolható a kommunikációba 
o A város honlapjából felhívta a figyelmet az alábbi oldalakra: 

a. Önkormányzati tájékoztató rendszer 
b. Tiszaújvárosi Krónika 
c. Fórum Tiszaújváros 
d. Vendégkönyv 
e. Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság oldala a „Zöldszám” 
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2009. március 10. 10:00 
Bitó Barnabás 
Polgármesteri Kabinet – polgármesteri tanácsadó 

– A város gazdasági helyzete 
o Ipari adó bevételén alapul 
o A környékben „gazdag” városnak számít 
o A megyei programokból kimaradnak 

– A várospolitikai konszenzus 
o Pártok közmegegyezése (10 MSZP, 2 SZDSZ, 3 FIDESZ, 2 VE) 
o Jó civil kapcsolatok, civilszervezetek támogatása (diszfunkció: szervezeti 

működés csak a támogatás elnyerésére) 

– Meghatározó egyesületek (átadásra került egy civillista) 
 
A civilszerveztek támogatása pályázati rendszer alapján, minden év februárjában 

o Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 
o Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 
o A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének Kafka Margit Nyugdíjas Klubja 
o Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi Egyesülete 
o KECE – Környezetünkért Egészségünkért Egyesület 
o Civil Szalon (Klub) 
o Városért Egyesület 
o Tiszaújvárosi Sport Club 
o Tiszaújvárosi SC Természetjáró Szakosztály 
o Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 
o Zabos Géza Horgászegyesület 
o Városi Tanácsadó Testület 
o Lakástulajdonosok Egyesülete 

– Civilek tájékoztatása 
o Közvetlen napi kapcsolat 
o Zöldszám (gyorsreagálás a bejelentésekre) 
o Városrészenként évente egy közmeghallgatás 

– Kommunikáció 
o Városi Televízió 
o Rádió 35 
o Tiszaújvárosi Krónika (hetilap) 
o Tiszaújváros honlapja 

– Térségi kapcsolatok 
o Tiszaújvárosi Kistérséggel jó a kapcsolat 
o Régiós kapcsolatok (pl.: Mezőcsát: Egészségügyi Központ) 
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2009. március 17. 13:00 
Kéri Zoltán 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – csoportvezető 

– A város gazdálkodási programját (2007-2010) átadta 

– A város rendezési tervében szereplő Morotva-erdő kialakításához nem készült 
alátámasztó munkarész 

– Víz- és fürdőfejlesztés  
o TiszaSzolg 2004 Kft. végzi / igazgató: Marozsák Péter (06-49/544-322) 
o Fürdő igazgató: Gál Csaba (06-70-333-7676) 

– Zöldfelületek karbantartása 
o Városgazda Kht. végzi / igazgató: Kerékgyártó István (06-70/333-8118) 

 
 
 
 
2009. március 17. 13:30 
Török László 
erdőmérnök 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – közmű szolgáltatási ügyintéző 

– A természetvédelem, a város és a lakosság együttműködésének hiányát jelöli meg a 
természetvédelmi területek turisztikai fejlesztésének akadályaként 

o A természetvédelmi hatóság a védelem okát nem jelöli meg, kezelésre nem ad 
javaslatot 

o A városrendezési tervben szereplő Morotva-erdő hajdan kubikgödör volt, ma 
erdő és vizes élőhely 

o A városnak helyi értékvédelmi rendelete van (4 területre terjed ki) 
o A védett területekre a városnak korlátozott a ráhatása (nincsenek városi 

tulajdonban) 
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2009. március 10. 13:00 
Tóth János 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda – városfejlesztési munkatárs 

– A város térinformatikai rendszeréről beszélt 
o A közműnyilvántartást 2000-ig vezették (BGTV) 
o Összes közmű, víz, szennyvíz, távhő 
o Az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnt 
o MATÁV, TIGÁZ, műsorszolgáltatók 
o A városi nyilvántartás 2000-től digitális állományban 

– Működő digitális állomány 
o közművek nyilvántartása (közműszolgáltatók, vízmű, kutak, trafók) 
o intézmények (iskola, óvoda, egészségügy, vendéglátók, üzletek) 

– Városi alapadatok 
o épület nyilvántartás, épületállag 
o garázsnyilvántartás 
o hirdetőtáblák 
o fekvőrendőrök 
o játszóelemek 
o kerékpárút hálózat 
o közterületbontások (2007-től) 
o Kht. hó eltakarítási ütemterv 
o nyilvános telefonfülkék 
o panel pályázatok 
o parkok, szobrok 
o sebességmérők 
o szirénák 

– Vagyon és Erdő Nyilvántartás 
o vállalkozási telkek (2008-2009) 
o védett épületek és területek 

 
Egységes városi térinformatikai rendszer kialakítását tartaná célszerűnek, a meglévő adatok 
beépítésével. 
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2009. március 17. 11:00 
Makrányiné Tamási Tünde 
Pénzügyi, Gazdasági Iroda – irodavezető  

– Várospolitikai stratégia készült 
o a város pénzügyi irányításának alapját képezi 

– Gazdasági program 
o 2007 és 2010 közötti időszakra 
o a programot a képviselőtestület jóváhagyta 

– A városi költségvetés elfogadásra került 

– A város infrastruktúra fejlesztésre 500 millió forint hitelt vett fel 

– A városi vagyont (Termálfürdő területét) a város apportálta a TiszaSzolg 2004 Kft.-be 
o A fürdő fejlesztésével kapcsolatban minőségi elvárások fogalmazódtak meg 

– Adópolitika 
o A korábbi adókedvezmények törvénymódosítás miatt 2004-ben megszűntek 

(kezdő vállalkozók 5 éves adókedvezménye) 
o Iparűzési adó (adómaximálás) 
o Építményadó, idegenforgalmi adó (nincs maximálva) 

 
 
 
2009. március 10. 11:00 
Hegedűsné Tégel Szilvia 
Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda – irodavezető 
Ráczné Kocsis Ilona 
Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda – oktatásügyi munkatárs 

– Civil koncepció kidolgozás alatt 
o a civil szervezetek önkormányzati támogatást kapnak, pályázati alapon 

– Az iroda által menedzselt koncepció 
o Sportkoncepció 
o Kulturáliskoncepció 

– Kapcsolódó koncepciók 
o Várospolitikai 
o Költségvetési 
o Projektlista (forrás szerint) 
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2009. március 10. 12:00 
Kovacsik Judit 
Szociális és Egészségügyi Iroda – irodavezető 

– Polgárvárossal együttműködés az egészségügyi ellátásban 
o együttműködés, megállapodás – testületi jóváhagyással 

– Ötéves intézményi és szakmai programok 
o szociális koncepció 
o egészségügyi terv intézkedési tervvel 
o drogstratégia 

– Városi Jószolgálati Háló 
o a lakosság biztonság érzetének javítására 
o kisgyerekes családok támogatása 
o nyugdíjasok támogatása 

– Civilfórum 
o havonta ülésezik 
o polgármester irányításával 

– Egyesületek 
o Nyugdíjas 
o Betegszerveztek (Rákbetegek, Mozgáskorlátozottak, Cukorbetegek) 

– Fórumok, segélyszerveztek 
o Kábítószer Egyeztető Fórum 
o Egyházi szerveztek (görög katolikusok – telefonos segély, református egyház) 

2009. április 2. 10:00 
Kiss Csaba 
informatikus 

– A város kidolgoztatta informatikai, térinformatikai rendszerének fejlesztési 
programját 

– A város optikai hálózatot dolgoztatott ki, amely ellát minden városi szervezetet 
o internet szolgáltatás, telefonközponti szolgáltatás 
o A kistérség ellátására is alkalmas a rendszer 

– Az e-önkormányzat kiépül, iktatórendszer a várost és a kistérséget is szolgálja 

– Az informatika a város szempontjából stratégiai ágazat 
o Az optikai rendszer a kistérségen túl a kisrégió ellátására is alkalmassá tehető, a 

műszaki alapok adottak 

– A lakosságnak a számítógépes ismeretei jobbára csak alapfokúak, a lakosok nincsenek 
felkészülve a számítógép nyújtotta előnyök kihasználására 

o Elsődleges feladat az igényfejlesztés – Tiszaújváros és a kistérségen belül, ebben 
partner lehetne a Kulturális Központ 

o Rendszerfejlesztés (a pénzügyi feltételek megteremtése) 

– A térinformatikai rendszer alkalmas lehetne a közösségépítésre, a tervezett 
beruházások számítógépen történő megvitatására (pl. a téren létesítendő illemhely 
megvitatására már most adottak voltak a technikai feltételek, de az előzetes vita 
elmaradt) 
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2009. április 16. 13:00 
Lautner Emőke 
Főépítész 

– A városfejlesztés (hosszú távú városfejlesztési koncepció és középtávú integrált 
városfejlesztési stratégia) és a városrendezés harmonizálása, integrálása szükséges 

– Az iparfejlesztés területi kijelölésénél javasolja az ipari park területének csökkentését, 
bizonyos területrészek más funkcióra való használatát (rekreáció) 

o TVK területét kellene bővíteni 
o A különleges területből tartalék iparterületet kell képezni 

– Az energiaközművek térsége 
o Az itt található különleges terület beépítésre nem szánt terület, de nem is 

zöldterület 
o Az igazgatási területből új távvezeték nem jelölhető ki, hálózati rekonstrukcióra 

van szükség 

– Az autópálya lekötő út meglévő nyomvonala és a tervezett nyomvonalat az oszlári 
rendezési tervvel összhangban kell meghatározni 

o Igazgatási határmódosításra lenne szükség (oszlári területek átadása lenne 
indokolt) 

– Az autópálya és a 37-es út közötti közlekedésfejlesztés az iparterület, a TVK-
bővítéssel összhangban történjen 

– Új sportterület kijelölése nem indokolt, elsődlegesen a meglévő sporttelepek (pl.: 
jégpálya) funkciójának tisztázása lenne szükség 

– Az erdőfelületeket egységesíteni kell, átmeneti erdőzóna kialakítása 

– A régi erőmű térség 
o A régi erőműtől a város felé a különleges terület funkcióbővítése 
o Az erőmű térség használatát a Tisza parti Városrész Tanulmányterve alapján 

célszerű újragondolni 
o A régi erőmű ipari műemléki bevédése indokolt lenne 

– Térségi logisztikai központ kialakítása a kistérségi kapcsolatok figyelembevételével 
o Mezőkövesdi repülőtér figyelembevétele 
o Tiszaújvárosi vasúti kapcsolatok 
o Tiszai kikötő kialakítása (OTrT és megyei tervelemzés) 
o Autópálya közelsége 
o Debreceni repülőtér bekapcsolásának mérlegelése 

– A Fürdő térségben településközponti vegyes terület 
o Funkció: szállodaépítés, lakossági igény kielégítés 

– Tisza parti városrész fejlesztése 
o A Puskás-féle koncepció átvétele 

– A városnak a Tiszával nincs térbeni kapcsolata 
o  Tisza parti sétány kiépítése 

– A közművel ellátatlan területek közművesítése 

– Zagytározó rekonstrukció elvégzése 
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o Tiszaszederkénytől É-ra kialakított tórendszer, az M3-as út anyagnyerő helye lett 
volna 

o Megfontolandó a tórendszer feladása, mivel az anyagkitermelésre nem került sor 

– A kiskertekből intézmény terület (tartalékterület) és kertvárosi lakóterület kialakítása 
lenne lehetséges 

– Tiszaszederkény városrész és a sziget kapcsolatának kiépítése 

– A Tisza-sziget zártsorú beépítéseinek visszaszorítása 
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Városi intézmények képviselői 
2009. április 1. 11:00 
Derkovits Kulturális Központ - Mátyás Zoltán 
igazgató  

– A kulturális központ 1967-ben épült (korábban művelődési ház volt, 2009. Április 1-
től kulturális központ) 

o 2005-ben újították fel 
o Van egy színházterme 
o Van egy ún. tükrös terme, amely konferenciák rendezésére alkalmas 
o Kisterme a csoportfoglalkozásokra nincs elegendő 

– A fejlesztési programja szerint színpadot kell fejleszteni 
o zsinórpadlás fejlesztése 
o színpadbővítés 
o modern színháztechnikai rendszer kiépítése 
o kistermes foglalkoztatók építése 

– A kulturális központ egy intézményhálózatot üzemeltet 
o Hamvas Béla Városi Könyvtár – 2000-ben adták át, akkor az év könyvtára volt 

(Mozgókönyvtárak a kistérségben) 
o Helytörténeti gyűjtemény 
o Kiállító terem 
o Tourinform Iroda 

– A város a rendezvények költségeire mintegy 20 millió forintot biztosít (Színház 
Határok Nélkül, Ünnepi Könyvhét, Költészet Napja, Tiszaszederkényi 
Gyertyagyújtás, stb.) 

– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közművelődési Intézete egy közművelődési 
tanulmányt készített. A tanulmányban 365 településből 7 város kapott kulturális 
központi szerepet. Tiszaújváros 42 megyei településnek lett a kulturális központja.  

– A kultúra közösségépítés egyik vezérfonala lehet, a kistérségen túl mutatva, a 
kulturális agglomeráció térségében (42 település) 

– A Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc háromszög súlypontjában fekvő Tiszaújváros 
szellemi potenciáljával alkalmas lenne kisrégiós központ kulturális életének 
szervezésére a közeli Mezőcsát (BAZ), illetve Polgár (Hajdú-Bihar) városokkal 
együttműködve 

– A pénzeszközök erre a kulturális központ szerepkörre nem állnak rendelkezésre 
o A kisrégiós közösségfejlesztés Tiszaújvárosnak és az említett két városnak 

elsődleges érdeke (ezért a pénzügyi feltételeit, akár törvénymódosítással is, 
célszerű lenne megteremteni) 
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2009. április 1. 
Tourinform Tiszaújváros - Mátyás Edina 
ügyintéző 

– A városnak Varjas László készítette el a Turisztikai Desztináció Menedzsment Tervét 

– A környéken két további Tourinform iroda működik 
o Polgár, Tiszacsege 

– A város a Tisza-tó turisztikai régió része 
o 73 ezer vendégéjszakát regisztrál évente 

– ’95-ben Nemzeti Sport Város volt, sportcentruma 25 szakágat képvisel 
o Kiemelkedő sportágak: triatlon, íjászat, kenu, jégsport 

– Turisztikai infrastrukturális adottságok: 
o autópálya 
o a Tisza és a Sajó víziút  

– Fejlesztési lehetőségek: 
o Kesznyétei Tájvédelmi körzet 
o a Tisza és a Sajó vízisport fejlesztése 
o termálfürdő, balneoterápia, gyógykezelés fejlesztés 
o szórakoztató, vígalmi negyed létesítése a térség fiataljainak 
o kerékpárút létesítése (pl. Polgár és Tiszaújváros kerékpárútjainak összekötése) 
o szállásférőhely fejlesztés 
o éttermek kapcsán mennyiségi és minőségi fejlesztés 

– A kultúra és a turizmus együtt bázisa lehetne a térségi gondolatfejlesztésnek, a térségi 
közösség építésnek 
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Civil szervezetek 
 
2009. április 1. 14:00 
Szabó János 
A városi tanácsadó testület elnöke 
KECE – Környezetünkért, Egészségünkért Egyesület 

– Az egyesület 1993-ban alakult, Együtt Tiszaújváros néven, 1998-ban új programmal 
jelent meg, és kapta meg a mai nevét 

– 1990-ben a vegyipar ~ 5 000 főt, az erőmű ~ 1 300 főt, az olajfinomító mintegy ~ 1 300 
főt foglalkoztatott 

– A privatizáció a városban is végbe ment 
o A TVK területén mintegy 40 vállalkozás alakult 
o Az új vállalkozások, és az új foglalkoztatási struktúra a KECE-től is új programot 

vár el 

– A KECE (új) programja 
o Működő gazdaság megteremtése, stabilizálása, munkahelyteremtés (bedolgozás, 

csökkentképességű munkaerő foglalkoztatás) 
o A foglalkoztatási struktúrának, a struktúrafejlesztésnek a kistérségre, a kisrégióra 

kell kiterjednie 
o Új szakmunkás képzést támogatnak 

a. a munkaerő átképzést a szerkezetváltásnak megfelelően) 
o Mezőgazdaság fejlesztése (állattartás, gyümölcstermesztés) 
o A város lakóterületeinek arányos fejlesztése 

a. Kertvárosfejlesztés 
b. Panelprogram kiépítése (nincs átfogó koncepció a szigetelésre, az energia 

ellátás korszerűsítésére) 
c. A téglaépületek korszerűsítése 

– Tiszaújváros szép és rendezett település, megóvása és gondos fejlesztése indokolt. 

– Természeti értékek 
o Tisza és a Sajó (víziturizmus) 
o Tisza-sziget északi része (horgászat) 
o Tisza-tó, Tokaj, Hortobágy közelsége 

– A rekreációs, befektetői- és turisztikai vonzerőfejlesztés 
o A Tisza-sziget fejlesztése 
o Gyógyfürdő fejlesztése 
o Sportcentrum fejlesztése 
o Turizmusfejlesztés 
o Tisza-tói kerékpárút építése 

– Egészségvédelem 
o Tiszaújváros és Mezőcsát egészségvédelmi programjának közelítése 
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Egyéb szervezetek 
 
2009. április 15. 9:30 
Csikász Gábor 
Hivatalvezető - Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Hivatal 

– A már elkészült tanulmányokra hívja fel a figyelmet 
o Teherkikötő létesítése 
o Ipari park fejlesztése 
o Turizmusfejlesztés 

– A város a kistérséghez képest elöregedési fázisban van 
o Ezt az elöregedési folyamatot segíti a város szociális rendszere is 
o A szociális háló annyira erős, hogy az öregek szívesen költöznek be a városba, a 

fiatalok helyére 

– Az ipari park fejlesztésének új irányát vázolja fel 
o Szóba jöhető megoldás: az ipari park területének rovására lakóterület létesítése, 

illetve üdülőterület fejlesztés (termálstrand fejlesztéssel, sportterület fejlesztéssel 
összhangban) 

– A munkaerő helyzet a városban és a kistérségben 
o A szakképzett munkaerő Tiszaújvárosban el tud helyezkedni 
o A szakképzetlen munkaerő célirányos képzését és munkába állítását kell 

megoldani 

– Javítani lenne célszerű a tervezett programok kommunikációján, új utakat kellene 
nyitni a tervek társadalmasítására 

– A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásnak igen jó a kapcsolata Tiszaújváros 
Önkormányzatával 

o Jó kapcsolatot ápolnak még Mezőcsát, Polgár, Mezőkövesd, Miskolc 
önkormányzatával 

– Tiszaújváros infrastruktúrája fejlett egy kisrégiós (Újváros – Mezőcsát – Polgár térség) 
központi szerepkör ellátására 

o Az infrastruktúra jelenleg fejlettebb, mint használata, mert csak a kistérségben 
nyer kihasználást 
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