
Városépítési Tanácsadó és Tervezo Iroda 
Korlátolt Felelosségu Társaság

H-1075 Budapest, Madách tér 3-4. Tel: 413-0959, Fax: 413-0958

 Jóváhagyott dokumentáció

2010. december hó

Tiszaújváros
Integrált Városfejlesztési Stratégiája



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

 
 
 
 

TERVEZŐK 

 
Dr. Balogh Ákos 

okl. kert- és tájépítész mérnök 
TT-1 11-0008/04, TR1 11-0008/04,  

K1 11-0008/04 
VIRIDITAS Bt. 

2500 Esztergom Aradi tér 2./A 
Tel.: 0620/ 340 40 01 

E-mail: viriditas@t-online.hu 

Fodor-Dollmayer Petra 
okl. tájépítész mérnök 
VÁTI Városépítési Kft. 

1075 Budapest, Madách tér 3-4. 
Tel.: 061/413 09 59 
Fax: 061/413 09 58 

E-mail: pdollmayer@vatikft.hu 

  

Dr. Orosz Bálint 
É1-3471/05, TT1-01-0940/1 

VÁTI Városépítési Kft. 
borosz@vatikft.hu 

Szoboszlai Gabriella 
Szociálpolitikus 

szgabi@t-email.hu 

 

Györe Mária 
okl. településmérnök 
LARCHITETTO KFT. 
la.urbekft@chello.hu 

  Fekete Tamás 
Közgazdász 

tiszaujvaros@dble.hu 

  
  

  

  

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 
Dr. Orosz Bálint 

 

 

  
  



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

1 

HATÁROZAT TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK 

ELFOGADÁSÁRÓL ........................................................................................................................................... 2 

I. VÁROSI LÉPTÉKŰ FEJEZETEK ................................................................................................................... 3 

1. A VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN .......................................................................... 3 
1.1. A város vonzáskörzetének bemutatása .......................................................................................... 3 
1.2. A város vonzáskörzetének, kistérségi szerepkörének bemutatása ............................................ 4 

2. VÁROSI SZÍNTŰ HELYZETÉRTÉKELÉS ............................................................................................. 7 
2.1. Városszerkezet ................................................................................................................................... 7 
2.2. Gazdaság .......................................................................................................................................... 10 
2.3. Társadalom ...................................................................................................................................... 16 
2.4. Települési környezet ....................................................................................................................... 29 
2.5. Közszolgáltatások ........................................................................................................................... 53 
2.6. Korábbi időszak fejlesztései ........................................................................................................... 72 
2.6. Összegzés ......................................................................................................................................... 73 

II. VÁROSRÉSZ LÉPTÉKŰ FEJEZETEK .......................................................................................................75 

3. A VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE .....................................................75 
3.1. A városrészek bemutatása ............................................................................................................. 76 

3.1.1 Városrészek beazonosítása ....................................................................................................................... 76 
3.1.2 A városrészek helyzetelemzése (gazdaság, társadalom, környezet) ......................................................... 78 

4. SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 

HELYZETÉRTÉKELÉSE ...........................................................................................................................98 
4.1. Területi alapú helyzetértékelés ................................................................................................... 100 
4.2. Ágazati alapú helyzetértékelés.................................................................................................... 102 
4.3. A hosszútávú városfejlesztési koncepció tervezett intézkedései a szegregátumok 
kialakulásának megelőzésére ................................................................................................................. 108 
4.4. Antiszegregációs konzultáció, egyeztetés ................................................................................. 110 

5. STRATÉGIAI FEJEZET ..........................................................................................................................114 
5.1. Küldetés és jövőkép ...................................................................................................................... 114 
5.2. Fejlesztési célok a városra és a városrészekre ........................................................................... 115 
5.3. Beavatkozások akcióterületi beazonosítása ............................................................................... 123 
5.4. Fenntarthatósági szempontok ..................................................................................................... 148 
5.5. A stratégia külső és belső összefüggései .................................................................................... 152 

5.5.1 Illeszkedés, összhang a települési koncepcióval és a településrendezési tervvel ..................................... 152 
5.5.2 Összhang az Önkormányzati stratégiával ............................................................................................ 154 
5.5.3 Az Önkormányzat Gazdasági programjába foglalt célkitűzésekkel való összhang ................................ 158 
5.5.4 Települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel való összhang ............... 168 
5.5.5 Területfejlesztési dokumentumok (stratégiák, koncepciók) .................................................................... 169 
5.5.6 A stratégia főbb belső összefüggései ...................................................................................................... 169 

5.6. A stratégia megvalósításának főbb kockázatai ......................................................................... 172 

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ..........................................................................................................174 
6.1. A városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek, 
szabályozási tevékenységek, városmarketing, helyi adókedvezmények ........................................ 174 
6.2. Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások ........................... 177 
6.3. Településközi koordináció mechanizmusai .............................................................................. 181 
6.4. Ingatlan/vagyon-gazdálkodási koncepció ................................................................................ 183 

7. PARTNERSÉG .........................................................................................................................................184 
7.1. Társadalmi részvétel, a szakpolitikák összehangolása ............................................................ 192 
7.2. A partnerség jellemzően várható eredményei .......................................................................... 192 

8. AZ IVS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE, AZ IVS RENDSZERES 

FELÜLVIZSGÁLATA .............................................................................................................................193 
8.1. A stratégia megvalósulásának monitoringja ............................................................................. 193 



 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

3 

I. VÁROSI LÉPTÉKŰ FEJEZETEK 

 

1. A VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN    

1.1. A város vonzáskörzetének bemutatása 

Tiszaújváros fontos térszerkezeti vonalak, közlekedési tengelyek metszéspontjában helyez-
kedik el, amelyek a dél-borsodi kisrégió jelentős főközlekedési útvonalainak nyomvonalát 
követik. A város a nyugat-kelet irányú európai tengely irányában haladó M3-as autópálya 
(polgári, hejőkürti lehajtók) közvetlen szomszédságában fekszik, a kiépült gyorsforgalmi 
úthálózatnak köszönhetően Budapest, Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza ma már könnyen 
elérhető Tiszaújvárosból. A tiszántúli, keleti országrész két meghatározó fejlesztési pólusa, 
Miskolc és Debrecen között összeköttetést teremtő 35-ös számú főútvonal pedig áthalad a 
településen.  

1. sz. ábra: Tiszaújváros a regionális fejlesztési pólusok és tengelyek által meghatározott 
térszerkezetben, Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció 

A kedvező közlekedés-földrajzi adottságoknak köszönhetően Tiszaújvárosból lényegében 
azonos idő alatt közelíthető meg Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza is. E közeli regionális 
fejlesztési pólusok alkotta háromszögben elhelyezkedő, az ország szempontjából stratégiai 
fontosságú iparággal rendelkező Tiszaújváros jövőbeni fejlődési lehetőségeit nagymértékben 
befolyásolja a felsorolt megyeszékhelyek, pólusvárosok kisugárzó hatása. A Tisza partján 
fekvő város számára a folyó ma még sok tekintetben kihasználatlan vízi útvonala meghatá-
rozó táj- és térformáló erőként szintén sajátos fejlesztési lehetőségek hordozója. 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció országos jelentőségű területi célkitűzéseihez iga-
zodva a Tisza-menti területek fejlesztési irányai a Tiszaújvárosi kistérség vonatkozásában is 
mérvadóak. Elsősorban a vízi- és kerékpáros turizmus, a tiszai hajózás fejlesztésének, a holt-
ágak turisztikai célú hasznosításának van létjogosultsága. A szomszédos kistérségek a Mis-
kolci kistérség kivételével mind hátrányos helyzetűek. Tiszaújváros szűkebb és tágabb kör-
nyezetében elhelyezkedő hátrányos helyzetű települések és kistérségek elmaradottságának 
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leküzdésében – az Országos Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseivel összhangban – a 
városban generált munkahelyteremtő, ipari beruházásoknak, szolgáltatásbővítő fejlesztések-
nek, a térségi megközelíthetőség folyamatos javításának kiemelt szerep jut. Tiszaújváros a 
szomszédos Polgár és Mezőcsát kistérségi központokkal alkothat egy olyan versenyképes 
városhálózatot, amely nemcsak a benne részt vevő városok 30.000 lakosa számára kínál elő-
nyöket, hanem a vonzáskörzetük által lefedett mintegy 60.000 fős térség ellátásában, jövede-
lemszerzési lehetőségeinek kibővítésében is fontos szerepet játszhat. Valamennyi város ren-
delkezik olyan adottságokkal, amelyek együttműködés keretében jobban kihasználhatóak és 
mozgósíthatóak lennének az általuk körülbástyázott térség gazdaságának fejlődése érdeké-
ben. Az érintett városok önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek koope-
rációjából megfogalmazhatóak közös fejlesztési igények, amelyek megvalósulásából a dél-
borsodi kisrégió egésze profitálhat. Tiszaújváros szempontjából a Polgárral való kapcsolat 
sarkalatos pontja a turizmus összehangolt fejlesztése. A két várost összekötő Tisza idegen-
forgalmi potenciálja szinte teljes mértékben kiaknázatlan, ezen a helyzeten sokat javíthat 
majd az a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet, amelynek mindkét település tag-
ja. Partnerségben építhető ki a két várost összekötő kerékpárút, amely turisztikai jelentősége 
mellett azért is lényeges projekt, mert Polgár jelentős számban ingázó lakosai számára meg-
könnyítené a tiszaújvárosi munkahelyekre való bejárást. 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 tagját és az általuk képviselt térséget. A regionális 
fejlesztési pólusokkal (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) kialakításra kerülő együttműködési 
formákból Tiszaújváros lakossága, vállalkozásai „profitálhatnak”, a közlekedés infrastruktu-
rális hátterének fejlődésével elérhető közelségbe kerültek a nagyvárosi munkahelyek, szol-
gáltatások, csúcstechnológiákat gyártó és forgalmazó cégek. 

1.2. A város vonzáskörzetének, kistérségi szerepkörének bemutatása 

Tiszaújváros vonzáskörzete kistérségi szinten értelmezhető, a kistérség az a legnagyobb terü-
leti egység (2. sz. ábra), amelyre a város által biztosított funkciók térben kihatnak. A város a 
saját lakosságának ellátásán túl szolgáltatásokat nyújt a kistérség lakói számára is. Elsősor-
ban igazgatási, közrendvédelmi, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, kereskedelmi és területfejlesz-
tési szerepköre tekinthető olyan funkcióknak, amelyek a városhatáron túl is érvényesülnek. 
Igazgatási központként okmányirodai, földhivatali szolgáltatásokat biztosít, igazságszolgál-
tatási feladatokat lát el. A kistérség közbiztonságának, köznyugalmának megőrzésében a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, a Tűzoltóság és a Polgári Védelem játszik szerepet. Az 
Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szakképzési profiljában gépészet, 
elektrotechnika-elektronika, közgazdasági szak szerepel, valamint géplakatos, hegesztő, 
központifűtés- és villanyszerelő szakmák, technikusi szakképesítések között válogathatnak a 
kistérségben élő fiatalok. Az ipar és a vállalkozások, munkahelyek térbeni koncentrációjából 
adódóan jelentős a város foglalkoztatási hatása, a kistelepülések 80 %-áról napi rendszeres-
séggel ingázik a gazdaságilag aktív népesség jelentős része – jellemzően Tiszaújvárosba. A 
városi rendelőintézet járóbeteg szakrendelései és a Termálfürdő gyógy-szolgáltatásai a kis-
térségi lakosok számára is igénybe vehetőek. A helyi lakosság igényeinek kielégítésén túlmu-
tat a nagy választékkal rendelkező élelmiszer- és vegyes profilú üzletek, üzletházak kínálata. 
Kiemelendő a város kistérségi területfejlesztésben betöltött koordinációs szerepe, mely a He-
lyi Vidékfejlesztési Iroda, a Kistérségi Koordinációs Hálózat és a Dél-borsodi LEADER Egye-
sület partnerségében valósul meg. 
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2. sz. ábra: A Tiszaúj-
városi kistérség telepü-
lései 
 
Forrás: A Tiszaújvárosi 
kistérség fejlesztési kon-
cepciója 

 

A Tiszaújvárosi kistérséget 16 település alkotja, a kistérség központja és egyben egyetlen vá-
rosi rangú települése Tiszaújváros. A kistérség a központi település húzóerejének, fejlett 
gazdaságán alapuló kedvező gazdasági-társadalmi statisztikai mutatóknak köszönhetően 
nem tartozik az ország hátrányos helyzetű területei közé, a községek 70%-a viszont hátrá-
nyos helyzetű, ami jól példázza a hazai kistérségi besorolási rendszer ellentmondásosságát. 
A kistérséghez tartozó települések gazdasági fejlettsége terén meglévő területi egyenlőtlen-
séget szemlélteti a 3. sz. ábra. Látható, hogy az öt nem hátrányos helyzetű településen (Ti-
szaújváros, Sajószöged, Sajóörös, Tiszapalkonya és Hejőkeresztúr) a legnagyobb az egy la-
kosra vetített személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem. Sajószöged, Sajóörös és Ti-
szapalkonya a növekedési pólus szerepét betöltő kistérségi centrum közvetlen szomszédsá-
gában helyezkedik el, Tiszaújváros kisugárzó hatásának érvényesülése egyértelműen vissza-
tükröződik a szomszédos községek átlagosnál kedvezőbb jövedelmi viszonyaiban. Említést 
érdemel, hogy a kistérség legfejletlenebb (a GfK Hungária adatai szerint 2007-ben az ország 
legszegényebb) települése, Kiscsécs és a centrumtelepülés között jelentős, majdnem tízszeres 
jövedelmi különbséget jeleznek az adatok.  
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2. sz. ábra: Személyi 
jövedelemadó-alapot 
képező jövedelem egy 
állandó lakosra jutó 
értéke a Tiszaújvárosi 
kistérség településein 
2007-ben 
Forrás: KSH adatai 
alapján saját szerkesztés 
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A szekunder szektor súlya 2001-hez képest ugyan kismértékben (3,5 %-kal) csökkent, to-
vábbra is domináns szerepet játszik a kistérség gazdasági struktúrájában: az ipari foglalkoz-
tatottak részaránya (49,5 %) közel 20 %-kal haladja meg az országos átlagot. 
Az ipari hagyományok a vegy-, műanyag- és energiaipar területén működő, nemzetközileg 
elismert cégek tevékenységében élnek tovább. A tradicionális iparágakkal foglalkozó cégek 
mellett az utóbbi években megjelentek más profilú, például nyomtatott áramköröket, autóal-
katrészeket gyártó vállalatok is.  A szolgáltatói ágazat részesedése (44,8 %) az összes foglal-
koztatottak számából 2001-hez képest enyhén (0,8 %-kal) emelkedett. A tercier szektor súlyát 
tekintve az ipar és a mezőgazdaság között helyezkedik el, ám különösen a közszolgáltatások 
foglakoztatásra gyakorolt hatása felértékelődik az alacsony vállalkozássűrűségű kistelepülé-
seken. Az idegenforgalmi szolgáltatási szektor fellendülését akadályozza, hogy a kistérség 
nem rendelkezik nemzetközi szinten is versenyképes idegenforgalmi látványossággal, illetve 
a meglévő turisztikai vonzerők (pl. Tisza, kerékpárutak) kihasználtsága sem megfelelő. A 
kereskedelmi szállásférőhelyek 99 %-a egyoldalúan Tiszaújvárosban koncentrálódik. A kiste-
lepülések turisztikai vonzereje jelenleg nem számottevő. A kistérségi központ fejlett telepü-
lési infrastruktúrájával, sport- és rekreációs létesítményeivel (Tiszaújvárosi Sportcentrum, 
Termálfürdő, TVK Szabadidő Központja), országos hírű rendezvényeivel képes garantálni a 
zavartalan kikapcsolódást a városba látogatók számára. Az idegenforgalom egyoldalú irá-
nyultságát, egyenlőtlen területi megoszlását alátámasztják a szálláshelyforgalmi adatok is: 
2006-ban a kistérségbe érkező 21382 vendég 92,4 %-a Tiszaújvárosban szállt meg. 2005-ben 
az ezer lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 1675, a régiós 
átlag (1179) feletti. 
A kiskereskedelmi üzletekkel és vendéglátóhelyekkel való ellátottság ezer lakosra jutó érté-
kei (14, illetve 5,1) megegyeznek a régiós fajlagos mutatókkal. A kiskereskedelmi üzletek és 
vendéglátóhelyek döntő többsége (71,3, illetve 64,1 %-a) Tiszaújvárosban működik. 
A kistérség gazdasági szerkezetében a mezőgazdaság szerepe elhanyagolható, az agrárium-
ban foglalkoztatottak részaránya 5,7 % (ami valamelyest, 2,6 %-kal magasabb a 2001-es ér-
téknél). A kistérség gazdaságának növekedési pólusa Tiszaújváros, itt koncentrálódik az ösz-
szes működő vállalkozás 71,4 %-a. A vállalkozássűrűség (84) az Egri, Miskolci, Gyöngyösi és 
Salgótarjáni kistérségek után az ötödik legmagasabb, a régiós átlagot (80) meghaladó érték.     
A kistérség vállalkozási szerkezetében a regisztrált 2789 vállalkozás 36,7 %-a társas, 63,3 %-a 
egyéni vállalkozás. A társas vállalkozások aránya kismértékben magasabb, az egyéni vállal-
kozások aránya kismértékben alacsonyabb a régiós értékeknél (34,1 % és 65,9 %).  A társas 
vállalkozások körében a legelterjedtebb vállalkozási forma a betéti társaság (47,4 %), ezt a 
korlátolt felelősségű társaság követi (40,3 %). Az összes regisztrált vállalkozás 71,4 %-a 1-9 fő 
közötti létszámú mikrovállalkozás. A jelentősebb létszámú – 250 fős és azt meghaladó – 
szervezetek aránya a régióban 0,1 %, a Tiszaújvárosi kistérségben 0,2 %. Az ipar tőkevonzó 
képessége szinte valamennyi községben gyenge, kivételt képeznek ez alól a kistérség növe-
kedési pólusának közvetlen szomszédságában elhelyezkedő falvak (Sajóörös, Sajószöged, 
Tiszapalkonya), illetve az M3-as autópálya közelségének leginkább előnyét élvező Hejőkürt. 
A kistérség területén Tiszaújvárosban, Tiszapalkonyán, Sajószögeden, Hejőkürtön és Nagy-
csécsen található ipari park vagy funkcióját tekintve gazdasági övezetként hasznosított terü-
let. A kistelepüléseken kevés az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás, a meglévőek is több-
nyire nehéz körülmények között működnek, növekedési lehetőségük csekély. Hiányoznak a 
15 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyobb, komolyabb vállalkozások. Az önkor-
mányzat szinte egyedüli foglalkoztató Hejőszalontán és Kiscsécsen, valamint jelentős a fog-
lakoztatási hatása Girincsen, Hejőkeresztúron, Kesznyétenben és Oszláron is. A mezőgazda-
ság jövedelmezősége gyenge, a szántóföldek átlagos aranykorona-értéke alacsony. A gazdál-
kodók között nincsenek termelési, értékesítési együttműködések, amelyek javíthatnának az 
agrárium versenyképességén és emelhetnék a helyi foglalkoztatottság szintjét. Az integráci-
ók kialakulásának komoly akadálya, hogy a kistérségen belül egyetlen élelmiszer-feldolgozó 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

7 

kapacitás sincs. Innovatív mezőgazdasági tevékenységeket egyáltalán nem folytatnak, a me-
zőgazdaság termelési szerkezetében egyoldalúan van jelen a növénytermesztés, azon belül is 
a gabonafélék termelése. Kiaknázatlanok az idegenforgalomban rejlő lehetőségek, igaz, érté-
kelhető turisztikai potenciállal csak Girincs, Hejőkeresztúr, Kesznyéten, Nagycsécs, Oszlár, 
Sajóörös, Sajószöged és Tiszapalkonya rendelkezik. A legfontosabb idegenforgalmi vonzerőt 
a folyók (Tisza, Sajó) közelsége jelenti. Szinte minden település rendelkezik megóvásra ér-
demes épített örökséggel, a kúriák, kastélyok azonban leromlott állapotuk vagy a tisztázat-
lan, vitás tulajdonviszonyok miatt nem válhatnak turisztikai látványossággá. A versenyké-
pes attrakciók hiányával függ össze a kistelepüléseken a szállásférőhelyek elenyésző száma.  

/1.2 ponthoz felhasznált adatok forrása: saját adatgyűjtésen, települési felméréseken alapuló kistérségi 
helyzetelemzés, 2007. Azóta hasonló, a Tiszaújvárosi kistérség valamennyi községére kiterjedő, a tele-
pülések fejlettségi viszonyait vizsgáló adatgyűjtés és elemzés nem történt. 
 

2. VÁROSI SZÍNTŰ HELYZETÉRTÉKELÉS  

2.1. Városszerkezet  

MORFOLÓGIAI ÉS TÖRTÉNETI TÉNYEZŐK 

Tiszaújváros település morfológiai és történeti fejlődése a tervszerű iparosítás és városépítés 
miatt az átlagos városfejlődéshez mérten szorosabb kapcsolatot mutat, így a városszerkezet 
bemutatása során összevonásukat célravezetőbbnek tekintettük, mint külön-külön elvégzett 
elemzésüket.  
Tiszaújváros Tiszaszederkény szocialista iparvárossá fejlesztésével alakult ki, s a rendszer-
váltásig a Leninváros nevet viselte. A város morfológiáját tehát jelentős mértékben meghatá-
rozza a település ötéves tervek keretében megvalósított fejlesztése, építése, s így a város mai 
morfológiájában is jól felismerhetők a városfejlődés, ill. az ipartelepítés stádiumai.  
A város – épített környezetének morfológiáját tekintve – három fő részre osztható: az ún. 
óvárosi részre, vagyis a szervesen fejlődött tiszaszederkényi városrészre, a tervezett Újváros-
ra, valamint az ettől délre elhelyezkedő iparterületekre. Az iparterületeket (TVK, MOL), va-
lamint az AES Tiszai Hőerőművet a lakóterületektől szerkezetileg elkülöníti a 35 sz. főút, 
valamint a főút menti telepített véderdők. A szervesen fejlődött tiszaszederkényi városrész 
szerkezetileg, valamint évszázados utcahálózatát tekintve egyértelműen elkülönül a tervsze-
rűen kiépített, túlnyomórészt házgyári, illetve panel házakból álló „újvárosi” résztől. A jelen-
legi központ, vagyis Újváros modernista épületekkel és merőleges úthálózattal került kialakí-
tásra. Az építés ideje szerint hagyományosan négy szomszédsági egységre osztják, amelyek 
közül a negyedik az 1990-es évek során épített lakópark-szerű társasházakat jelenti. Morfo-
lógiai jelentőséggel bír a település központi parkja, amely a Városháza közelében terül el, 
valamint a lakótelepi házak között kialakított kiterjedt zöldfelületek, amelyek oldják a panel 
épületek merevségét. Erdősült, illetve erdősített területek találhatók a 35 sz. főúttól délre, a 
Tisza-parton, a Tisza-szigeten, valamint a szederkényi városrésztől északra. Az iparral nem 
érintett külterületeket mezőgazdaság hasznosítja.  

FŐBB KÖZLEKEDÉSI TÉNYEZŐK, NAGY RENDSZEREK 

Tiszaújváros nagyon jó közlekedés-földrajzi pozícióban van, az utóbbi években történt köz-
lekedési infrastrukturális fejlesztések révén a város elérhetősége, és ezzel gazdaságfejlesztési 
esélyei ugrásszerűen javultak.A nagytérségi közlekedési összefüggéseket tekintve Tiszaújvá-
ros közlekedési helyzete jónak mondható. A mai korban egy hasonló nagyságrendű európai 
város akkor tekinthető jó közlekedési ellátottságnak, ha minden egyes közlekedési alágazat 
jelen van és a kornak megfelelő színvonalon biztosítja a nagytérségi kapcsolatot.  
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Tiszaújvárosban a közúti, a vasúti és a vízi közlekedés feltételei adottak. 

Közúti közlekedés 
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 autópá-
lyán, 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 másod-
rendű 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 csatlako-
zik, mely Nyíregyháza felől 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 szem-
pontjából, mert az ország egyéb területeinek elérhetőségét és a nemzetközi kapcsolatokat 
tekintve jelentős előnyöket biztosít. 

Vasúti közlekedés 
A nagytérségi vasúti közlekedést hálózatilag tekintve Tiszaújváros kedvezőtlenebb helyzet-
ben 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 Buda-
pest–Miskolc–(Nyíregyháza–Záhony) villamosított vasúti fővonalhoz. E vonalon keresztül 
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. 

Vízi közlekedés 
A Tisza jelenléte természetes módon a vízi közlekedéssel való kapcsolatot is előtérbe helyez-
né, 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 ki-
használást kellene szorgalmazni. 

Légiközlekedés 
A légiközlekedés közvetlenül Tiszaújvárost nem érinti. Közeli nagy repülőtér Mezőkövesden 
található. Hosszú lappangás után jelenleg indult meg a repülőtér fejlesztése, melynek kap-
csán nagy gépek fogadására alkalmas infrastruktúra kiépítése a cél. A projekt szerencsés be-
fejezése esetén, ez a nagytérségi és nemzetközi elérhetőség elősegítené a város regionális 
szerepének erősödését. Mezőkövesd, és repülőtere Tiszaújvárosból autópályán közvetlenül 
elérhető. 
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A városszerkezetet meghatározó közlekedési rendszerek 
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 cso-
móponton keresztül. Ebből a három legfontosabb csomópont rendre a városközpont és vas-
útállomás, a városközpont és TVK, valamint a Szederkényi városrész és Tisza parti városrész 
közötti forgalmi kapcsolatot biztosítja. Ez utóbbi az ó-település, Tiszaszederkény bekötőútjá-
nak, valamint a Tiszapalkonyát, Oszlárt bekötő és Mezőcsátra vezető 3313-as állami út kör-
forgalmú találkozási csomópontja. Az autópálya megépülése óta ez az út a város legközvet-
lenebb autópálya bekötése. 
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 déli, TVK oldalon a 35-ös útról zsákszerűen közelíthetők meg az egyes létesítmények. 
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 
képviselik.  
A város lakóterületének szervezésének alapja a szomszédsági egységek (lakókörzetek) elve 
volt. Kialakításukat ahhoz a szigorú funkcionális feltételhez kötötték, hogy a gépjárműforga-
lom által igénybe vett utak keresztezése nélkül legyenek elérhetőek a szomszédsági egységek 
alapintézményei. 
A városközpont gyalogos területeinek adottságai így kedvezően alakultak, a lakóterületek 
közötti gyalogos zónákon kívül a városközponti tó körüli terület is önálló gyalogutakkal, 
élhető séta területekkel rendelkezik.  
A város a gyalogutak mellett rendelkezik kiépített kerékpárút-hálózattal, bár vannak hiány-
zó kapcsolatai. 
A vasútvonalak szerencsésen a város déli gazdasági területeit érintik, nem terhelvén így a 
város lakóterületeit. Személyszállítási szempontból a vasúti közlekedés végpontja a vasútál-
lomás, ahonnan azonban iparvágányok vezetnek tovább az iparterületekre. 

FŐBB SZERKEZETI PROBLÉMÁK 

– A város lakó-és intézményterületeinek bővíthetősége beszűkült, a lehetséges fejlesz-
tési iránynak a település közigazgatási határa szab gátat. Következményeképp nem 
marad elegendő terület a város fejlődéséhez. 

– A város és a Tisza közvetlen kapcsolata nem biztosított, valamint a Tisza-folyó adta 
előnyök kihasználatlanok minden tekintetben (rekreáció, hajózás, stb.). Ha a gazda-
sági jellegű hajózás feltételeinek javítása hosszabb távon sem lehetséges, akkor leg-
alább a turisztikai jellegű kihasználást kellene szorgalmazni. A lehetőségek kihaszná-
lásának hosszútávú elmaradása esetén következményképpen a terület versenyképes-
sége romlik a szomszédos meglévő központokhoz; Miskolc, Debrecen és Nyíregyhá-
za, valamint a potenciális gócponthoz, Mezőkövesdhez viszonyítva. 

– A város térségi kapcsolatait tekintve hiányzik a 37-es úti, Taktaköz-Hegyaljai főúti 
útkapcsolat. A városkörnyéki településekhez vezető úthálózati elemek műszaki álla-
pota gyenge. Következménye: a közlekedés javítását célzó fejlesztések és az együtt-
működési készség hiánya esetén Tiszaújváros és a közvetlen környezetében levő te-
lepülések egymás és saját esélyeit rontó, rivalizáló településekké válhatnak. 
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– Hiányoznak a gyűrű irányú főhálózati elemek mind az ipari, mind a lakóterületi ol-
dalon. A főút nyugati kapuja nem csillapítja az átmenő forgalmat. A lakóterületi for-
galom jelenleg csak a városközponton keresztül tudja 35-ös utat elérni, hiányzik egy 
külső gyűrű, mely a sugárirányú utak „összefogásával”, lezárásával a városközpon-
tot 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 további főúthálózati elemek elmaradásának követ-
kezménye képen a városközpont és a 35-ös úti csomópontok túlterhelődhetnek. 

– A gépjármű tárolás jelenlegi megoldása, illetve megoldatlansága a város komoly 
gondját jelenti. A korai lakótelepek építésekor még nem számoltak a motorizáció fel-
futásával, 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. Nem elhanyagolható azonban szociológiai jelentőségük, amik külön 
vizsgálatot igényelnek. 

– A kerékpárút-hálózat kiépített, de hiányoznak az egyes kerékpárutak főbb kapcsoló-
dási pontjai 

 

2.2.  Gazdaság 

Tiszaújváros gazdasági versenyképesség szempontjából jó helyzetben van. A jelentős ipari 
hagyományok, az évtizedek alatt kialakult ipari struktúra már önmagában is fontos vonz-
erőként 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 befek-
tetés-szervezési sikerei elsősorban a közművesített Ipari Parkhoz kötődnek, ahol biztosítot-
tak a gazdasági, tudományos és műszaki fejlesztés infrastrukturális feltételei, szakértői tá-
mogatás vehető igénybe a vállalkozások működtetéséhez, valamint korszerű információs 
rendszer és szolgáltatási háttér áll rendelkezésre. A letelepedni szándékozó, magasabb hoz-
záadott 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 iskolá-
zottsága 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 Tiszaúj-
város gazdaságát és munkaerőpiacát sem hagyta érintetlenül, a munkanélküliségi ráta 2000-
ben volt utoljára ilyen magas szinten (4. sz. ábra).  
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A munkanélküliségi ráta alakulása 

5,62%

4,85%
5,17%

4,62%

6,07%

4,99%

4,12% 3,92%

6,91% 6,53%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2000.

április

2001.

április

2002.

április

2003.

április

2004.

április

2005.

április

2006.

április

2007.

április

2008.

április

2009.

április

 

 

4. 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.  Mivel a kistelepülések 
80%-áról a helyi munkalehetőségek teljes hiánya miatt napi rendszerességgel ingázik a gaz-
daságilag aktív népesség jelentős része – jellemzően Tiszaújvárosba – így az esetleges leépí-
tések 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 foglalkoz-
tatásba, de stabilan, tartósan nem képes visszakerülni az elsődleges munkaerőpiacra. Évente 
átlagosan 100-150 fő vesz részt közmunka programokban. Az önkormányzat az általa fenn-
tartott intézményekben foglalkoztatottak számát tekintve (közel 1000 fő) a város egyik leg-
nagyobb munkáltatója. A KSH adatai alapján 2009-ben 1940 gazdasági vállalkozást regiszt-
ráltak Tiszaújvárosban, ezek túlnyomó része (79%-a) a szolgáltatási ágazatban folytatta tevé-
kenységét, 14% az ipari és 7% a mezőgazdasági vállalkozások részaránya (5. sz. ábra). Az 
állandó népességre vetített vállalkozássűrűség értéke (108) elmarad az országos értéktől 
(160). 
 

 

 

5. sz. ábra: Tisza-
újváros regisztrált 
vállalkozásainak 
gazdasági ágaza-
tonkénti megosz-
lása 
 
Forrás: KSH adatai 
alapján saját szer-
kesztés  
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A vállalkozások számának szektoronkénti részesedését vizsgálva szembetűnő, hogy az agrá-
rium szerepe kismértékben nőtt a település gazdasági struktúrájában (részaránya 2007-ben 
mindössze 2% volt). A foglalkoztatás bázisát a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkozta-
tó vállalkozások képezik, a 2009-ben létszámadatokat szolgáltató 1428 cég 99%-a tartozik 
ebbe a kategóriába (95% az 1-9 fős, 5% a 10-249 fős vállalkozások részaránya). Összesen 4 cég 
foglalkoztat több mint 250 főt (1. sz. táblázat), befizetéseik kb. 80-85%-ban járulnak hozzá a 
teljes iparűzési adóbevételhez. 

1. sz. táblázat 
Tiszaújváros 10 legnagyobb foglalkoztatója (2007) 

 
Vállalkozás megnevezése Fő tevékenységi kör 

Foglalkoztatotti 
létszám (fő) 

1. JABIL CIRCUIT Kft. elektronikai alkatrészek gyártása 2 949 

2. TVK Nyrt. műanyag-alapanyag gyártása 1 160 

    3. ARRK HUNGARY Kft. közúti gépjármű, gépjárműmotorok 
műanyag alkatrészeinek gyártása 

289 

4. MOL Nyrt. kőolaj-finomítás 256 

5. TMK-AUTOMATIKA Kft. mérőműszer gyártása 235 

6. TRANS-SPED Kft. szállítmányozás 227 

7. TISZATEXTIL Kft. műanyag késztermék gyártása 218 

8. AES-TISZA ERŐMŰ Kft. villamos- és hőenergia termelés 204 

8. TAGHLEEF INDUSTRIES  
Kft. 

műanyag cső, fólia, csomagolóesz-
köz gyártása 

204 

9. TISZASZOLG 2004 Kft. víztermelés, -kezelés, -elosztás 202 

10. PETROLSZOLG Kft. vegyipari gépek, berendezések 
karbantartása, felújítása 

194 

 
Forrás: Polgármesteri Hivatal, Tiszaújváros 

Tiszaújváros legnagyobb foglalkoztatója  évek óta a JABIL CIRCUIT Kft. A kimutatásban 
szereplő 11 vállalatból 7 tevékenységét a tradicionális vegy-, műanyag- és energiaipari ága-
zatban 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 köze-
pes méretű cégek tevékenységi palettája. A Tiszaújvárosi kistérségben összesen 1620 cég 
működött 2008-ban, ezek 69%-a a kistérség központjában koncentrálódott. A gazdasági telje-
sítményeket legkomplexebben kifejező hozzáadott érték mutató szerint az egy lakosra jutó 
hozzáadott érték 2191 ezer Ft/fő volt 2009-ben a Tiszaújvárosi kistérségben, mely érték ki-
emelkedően magas Borsod-Abaúj-Zemplén megye többi kistérségével összehasonlítva (2. sz. 
táblázat). A vállalkozások erős térbeni koncentrációjából adódóan a kistérségi adat lényegé-
ben a dél-borsodi térség gazdasági motorjának szerepét betöltő Tiszaújváros kiemelkedő 
értékteremtését jellemzi. 
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2. sz. táblázat 

Kistérségek hozzáadott érték teremtő képessége (2009) 

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye kistér-

ségei 

Lakosságszám (fő) Hozzáadott érték (mil-
lió Ft) 

Egy lakosra jutó hozzá-
adott érték 
(ezer Ft/fő) 

Miskolci 265 805 194 668 732 

Tiszaújvárosi 32 840 71 965 2 191 

Kazincbarcikai 59 503 43 385 729 

Sátoraljaújhelyi 22 343 19 729 883 

Ózdi 67 912 8 841 130 

Sárospataki 25 084 9 594 382 

Mezőkövesdi 42 260 19 935 472 

Szerencsi 42 120 7 964 189 

Encsi 23 544 3 442 146 

Edelényi 34 348 5 178 151 

Szikszói 18 499 2 039 110 

Abaúj-Hegyközi 14 296 2 345 164 

Bodrogközi 16 625 558 34 

Mezőcsáti 13 989 2 315 165 

Tokaji 13 603 5 217 384 

 
Forrás: TOP 100 kiadvány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2010) 

 

 

 

6. sz. ábra: Kiske-
reskedelmi üzle-
tek és vendéglá-
tóhelyek számá-
nak alakulása 
2001-2008 között 
Tiszaújvárosban  
 
Forrás: KSH adatai 
alapján saját szer-
kesztés 
 

 
A működő vállalkozások összességéhez hasonlóan a kiskereskedelmi üzletek, a szállásférő-
helyek – és az idegenforgalom – kistérségen belüli térbeli eloszlása is rendkívül koncentrált. 
A KSH 2008-as adatai alapján a Tiszaújvárosi kistérségben működő kiskereskedelmi üzletek 
71%-a a centrumtelepülésen folytatta tevékenységét, számuk 2003. óta folyamatosan csök-
ken. A vendéglátóhelyek száma folyamatos stagnálás után 2008-ban jelentősebben vissza-
esett (6. sz. ábra). A kereskedelmi üzletek 1000 állandó lakosra jutó száma 2008-ban 16,98, 
magasabb az országos átlagnál (15,9). A vendéglátóhelyek száma az országos átlaggal közel 
azonos: míg Tiszaújvárosban 5,05 db vendéglátó ipari egység jut 1000 állandó lakosra, addig 
Magyarországon 5,75 db. A 2002-2006. közötti időszakban felépített üzletházak (TESCO, 
SPAR) beüzemelésének köszönhetően a kereskedelmi ellátás a kistérség településeire kiterje-
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dően is kiszélesedett, a városban gyakorlatilag minden árucikk megtalálhatóvá vált és nem 
mellékesen a helyi adó bevételek is növekedtek. Jelenleg folyamatban van a LIDL élelmiszer-
lánc tiszaújvárosi egységének építése. A kistérségben működő kereskedelmi és magánszállá-
sok férőhelyeinek 99%-a Tiszaújvárosban található és a város részesül a kistérségi vendég-
forgalom 99%-ából is. Ezek az adatok arról árulkodnak, hogy a kistérség települései közül 
egyedül Tiszaújváros rendelkezik számottevő turisztikai vonzerővel, a kistelepüléseken, 
községekben gyakorlatilag nincs érzékelhető idegenforgalom. Tiszaújvárosban a kereske-
delmi szállásférőhelyek száma 2001-hez képest 2007-re megháromszorozódott (7. sz. ábra), 
majd 2008-tól drasztikus mértékben visszaesett majdnem a 2001-es szintre, a kempingek 
szállásférőhely-számának jelentős, 1000 férőhelyet meghaladó mértékű csökkenésével össze-
függésben. 

 

 
7. sz. ábra: Keres-
kedelmi szállásfé-
rőhelyek számá-
nak alakulása 
2001-2009 között 
Tiszaújvárosban 
 
Forrás: KSH adatai 
alapján saját szer-
kesztés  
 

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 önkor-
mányzati beruházások hatására az idegenforgalom terén kialakult előnyös regionális pozíció 
további erősítése kulcsfontosságú feladat. A termál-, strand- és gyógyturizmus területén a re-
kreációs szolgáltatások kínálatának, a strandfürdő infrastruktúrájának, kiszolgáló létesítmé-
nyeinek bővítése, gyógyüdülő programok szervezése, az egészségügyi háttér továbbfejlesz-
tése jelenthet előrelépést. A rendezvényturizmusban egyre erősebben érzékelhető a már ha-
gyományosnak nevezhető színvonalas rendezvények (Tavaszi Fesztivál, Triatlon hét, Város-
napok) vendégcsalogató, -marasztaló hatása. Jelenleg teljesen kihasználatlan a város fekvésé-
re, az élővilág gazdagságára, vadászati, horgászati, lovaglási lehetőségekre, környékbeli lát-
nivalókra építő kínálat. A természeti környezet meghatározó eleme a Tisza, a vízi turizmus 
szempontjából szintén sok, jelenleg teljesen kiaknázatlan lehetőség hordozója. A Tiszaújvá-
rost Miskolccal illetve a Tisza-tóval összekötő EuroVelo kerékpárút-hálózat meglévő szaka-
szai jelentős természetturisztikai potenciált képviselnek, amelyek jobb kihasználása nagy-
mértékben 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 kisrégió 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 struktúrá-
ban betöltött hagyományos domináns szerepét elsősorban az idegenforgalmi ágazat hangsú-
lyosabb megjelenése oldhatja, új megélhetési formákat, jövedelemszerzési forrásokat teremt-



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

15 

ve a városban és a környező településeken élők számára. Másrészt a város és térsége fejlődé-
se szempontjából elengedhetetlen az innovatív tevékenységeket megvalósító beruházások 
ösztönzése, illetve a helyesen megválasztott helyi gazdaságfejlesztési eszközök alkalmazása. 
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 idegenfor-
galom fejlesztését. Adókedvezmény igénybevételére 2003. december 31-ig volt lehetősége a 
városba betelepülő cégeknek és ezt követően 5 évig, 2007. december 31-ével bezárólag élhet-
tek 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. 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 al-
kalmazkodás 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. főútvo-
nal is. A terület mellett közvetlenül egy ipari vasúti vágány van kiépítve, 1 fő és 2 mellékvá-
gánnyal. Az Ipari Parkot az M3-as autópálya köti össze Budapesttel, ill. a környező nagyvá-
rosokkal (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza). Az Ipari Parkban ma több mint 3.800 munkavál-
laló foglalkoztatása valósul meg 17 működő gazdasági társaság szervezeti keretei között (3. 
sz. táblázat). 

3. sz. táblázat 

A Tiszaújvárosi Ipari Parkban működő cégek profilja 

Sorszám Cégnév Tevékenység 

1. Jabil Circuit Gyártó Kft. nyomtatott áramkörök gyártása 

2. Tiszaújváros-Transz Kft. építőipar, földmunka 

3. Tisza Autóház Kft. autószalon és szerviz 

4. Mivas Tisza Kft. műszaki áruház 

5. M.A.N. Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. gépjármű értékesítése, márkaszerviz 

6. Áltaszer Kft. kazánfelújítás, fémmegmunkálás 

7. Küpper Hungária Kft. alumínium öntöde és megmunkálás 

8. LaPlast Műanyagipari Kft. műanyag-feldolgozás 

9. Ferro-Immo Kft. csőszerelés, acélszerkezet gyártás 

10. Demeter Attila gépjármű forgalmazása és szerviz 

11. Eko-Fire Kft. pellet és pellet-kazán gyártása 

12. Karsai-Plast Kft. műanyag-feldolgozás 

13. HB-Épker Kft. építőanyag-kereskedelem 
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Sorszám Cégnév Tevékenység 

14.  Bau-Vill Épker Kft. építőipar, kereskedelem 

15. Quali-Mont Kft. autószerviz 

16. Thermosoft Kft. hulladékfeldolgozás 

17. HOFER Magyarország Ingatlan Kft.  élelmiszer-áruház 

Forrás: TiszaSzolg 2004. Kft. aktuális adatbázisa 

SWOT elemzés  

Erősség   Gyengeség 

– kiváló közlekedés-földrajzi, logisztikai elhelyezkedés 
– magas jövedelemtermelő képességű város – nagy vásár-

lóerő 
– tradicionális, stabil lábakon álló vegy- és energiaipar 
– jelentős hozzáadott értéket teremtő, korszerű technológi-

ákat 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 
- Tiszaújváros térségének (kistérség, kisrégió) mezőgazda-

sága 

 – 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 állás-

keresők között 
– tradicionális iparágak dominanciája 
- a Tisza és a Sajó turisztikai vonzerejének kihasználatlansága 
- logisztikai központ hiánya 

 

   

Lehetőség   Veszély 

– uniós források növekvő mértékű beáramlása a vállalati 
szférába 

– új vállalkozások fogadására, további munkahelyek terem-
tésére nyitott Ipari Park 

– együttműködő városhálózat, közös turisztikai progra-
mok, marketing  

– több lábon álló gazdasági szerkezet teremtése az idegen-
forgalom szerepének növelésével, innovatív tevékenysé-
gek meghonosodásával 

– a Tiszában rejlő gazdasági potenciál kiaknázása 

 

– elhúzódó gazdasági válság, csökkenő önkormányzati bevé-
telek, kulcsprojektek megvalósításának elhalasztása 

–vállalatok csökkenő jövedelmezősége, munkahelyek meg-
szűnése, növekvő munkanélküliség 

– iparűzési adó megszűntetése 

 

2.3. Társadalom 

Demográfia  
Magyarországon az 1980-as évektől új demográfiai folyamatok indultak el, amelyek alól Ti-
szaújváros sem kivétel. Jellemzővé vált, hogy a korábbi népességnövekedés természetes fo-
gyássá 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 hozzákap-
csolódó lakóegység építését. A ’60-as években a népességszám 6000 fő körül alakult a telepü-
lésen, 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 
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magát, fejlesztette infrastruktúráját, igyekezett lakói számára mindent helyben elérhetővé 
tenni intézményekkel, szolgáltatásokkal. 
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. Lakosa-
inak száma 20.000 fő körül mozgott, amellyel inkább a középvárosok közé sorolható. Az 
utóbbi évtizedben a város lakosainak száma folyamatosan csökkent. 
 
Népesedési folyamatok  

Népesedési folyamatok Tiszaújvárosban 

Év 
Élve 

születés 
Halálozás 

Természetes szaporo-

dás (+),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 beván-
dorlások (eset) 

Állandó elván-
dorlások (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 me-
gyei értékek alakulásához hasonló. Az alacsony születésszáma mellett alacsony a halálozá-
sok száma is. Ez megfelelni látszik a demográfiai átmenet elméletének, amely azt feltételezi, 
hogy a társadalmak népesedés szempontjából egy magas stacioner állapotból (magas szüle-
tésszám mellett magas a halandóság van jelen, így a népesség alapvetően állandó) alacsony 
stacioner állapotba jutnak. A tényleges szaporodás mutatóit megvizsgálva azonban azt lát-
juk, hogy a lakosságszám folyamatosan csökken. A csökkenés hátterében valószínűleg a vá-
roskörnyéki 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 évek-
ben változott át népességcsökkenésbe. 
A városlakók nem feltétlenül észlelik a lakosságszám csökkenését, miután a jellemzően panel 
város magas népsűrűsége csökken a kertvárosba, városkörnyéki településekre való költözés-
sel.  
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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 9 460 

2008 18 021 8 543 8 478 

(forrás: www.ksh.hu) 

A népesség korcsoportonkénti megoszlása 

Év  
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 

2008. év 18 021 2 762 642 11 675 2 942 

(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 nyugdíjas-
ként. 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 munkajö-
vedelműk 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. 

Foglalkoztatás  
Tiszaújvárosban sajátos története folytán a munkanélküliek száma mindig elmaradt mind a 
megyei, mind az országos adatoktól. A Regionális Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi Kiren-
deltségének adatai alapján az elmúlt öt évben is jobb foglalkoztatási mutatókkal rendelke-
zett, 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 ké-



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

19 

pen említem 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 ösz-
szetételének alakulásával lehet jellemezni. (Az adatok elemzése előtt leszögezni kívánom, 
hogy az „álláskereső” és „munkanélküli” fogalmakat nem a Foglalkoztatási törvény, vagy a 
KSH definíciója szerint használom, hanem a köznyelvben kialakult szinonim kifejezéssek-
ként.) Meg kell említeni, hogy a Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége folyama-
tosan 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. 2009. 2010. 

Álláskeresők száma (Fő) 616 517 720 569 794 836 

Arány lakosság számához (%) 4,81  4,01 5,61  4,44  7,33 6,55 

(forrás: Regionális Munkaügyi Központ) 

Munkaképes korú népesség száma és aránya júliusban: 

Év 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Munkaképes korúak (Fő) 12.792 12.733 12.843 12.843 12.857 12.765 

Arány lakosság számához (%) 71 70 71 71 na. na. 

(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 leggyako-
ribb pénzbeli ellátási formára jogosultak száma hogyan változott. Látható, hogy 2006. évben 
mindkét ellátási formában részesülők száma csökkent, 250 fővel kevesebb regisztrált álláske-
resőt tartottak nyilván, mint az előző év ugyanazon időszakában. Ezek egy része bizonyára a 
munkanélküli ellátások szigorításának, más része azonban a Mecénás Alapítvány működé-
sének 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 jogo-

sultak (fő) 

2005. 205 132 

2006. 132 99 

2007. 189 147 

2008. 112 169 

2009. 515 99 

2010. 166 
274 

(rendelkezésre állási támogatás) 

(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 leghátrányo-
sabb helyzetben vannak a középkorú, szakképzetlen, alacsony iskolai végzettségű munka-
vállalók. Tiszaújvárosban a még alapfokú végzettséggel rendelkezők arány 35 %. Számukra 
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csak a szezonális, gyakran nem legális munkaalkalmak, ill. az önkormányzat által másodla-
gos munakerőpiacon teremtett lehetőségek jelenthetnek időleges kiutat hátrányos helyze-
tükből. Tiszaújvárosban a regisztrált munkanélküliek közül 2008. évben 208 fő volt férfi, és 
361 fő volt nő. Iskolai végzettség tekintetében a megoszlás az alábbi: 

– 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 Munakügyi 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 vizsgá-
lata, 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 elhelyezke-
dése érdekében. A munkanélküli napirendje, értékrendje, életszemlélete megváltozik. A so-
rozatos kudarcok, a pszichés, mentális megterhelés apátiává alakul, nemegyszer depresszió-
ba, 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. 
Az „út a munkához” program a 2009. évtől jelent az önkormányzatok számára konkrét, köte-
lező feladatokat. A program célja, hogy a munkanélküli ellátások passzív eszközei helyett az 
aktív eszközök felé történjen elmozdulás, azaz a pénzbeli ellátásokról a hangsúly a közfog-
lalkoztatásra, a munkaerő-piaci programokra, a képzésekre helyeződjön. Ennek érdekében a 
munkára képes tartós munkanélküliek fokozottabb mértékben vegyenek részt közfoglalko-
zatásban, és ezáltal munkajövedelemhez jussanak. Azok a személyek, akik életkorukból, 
egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetükből adódóan nem tudnak munkát vállalni, to-
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vábbra is rendszeres szociális segélyben részesülhetnek. A helyi önkormányzatoknak gon-
doskodniuk kell közcélú munka szervezéséről, amely alatt az olyan közmunkának vagy 
közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell 
érteni, amelynek teljesítéséről.  
Tiszaújváros a jogszabályoknak megfelelően elkészítette közfoglalkoztatási tervét. Ennek 
alapján a foglalkoztatás szervezett keretek között történik, abban az önkormányzat intézmé-
nyei vesznek részt. A Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájának nyilvántar-
tása alapján a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2007. évben 180 fő, 2008. év-
ben 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 elhe-
lyezkedési 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 segélye-
zett. 
Természetesen Tiszaújváros a korábbi években is élt a jogszabály adata lehetőséggel, és a 
rendszeres szociális segélyezettek számára szervezett közfoglalkoztatást a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda 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. 

A rendszeres szociális segélyben részesítettek közül foglalkoztatásban részt vettek 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 lehetőség. A foglalkoztatás szervezésében, a munkanélküliek 
érdekében az önkormányzat és intézmények szorosan együttműködnek, illetve a foglalkoz-
tatási szolgálat és önkormányzat folyamatos együttműködése mellett közös adatbázis létre-
hozására 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 mun-
kaerőpiacon 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 munka-
nélküli ellátásokból kiszoruló társadalmi rétegek meg fognak jelenni a szociális ellátórend-
szerben. Amennyiben a szociális ellátórendszer nem lesz képes kezelni a leszakadó rétegek 
problémáit, tömegesen fognak ellátás nélkül maradni, amely jelentős társadalmi feszültség-
hez vezethet helyi szinten is. Tiszaújváros számára nagy kihívás, hogy a jövőben meg tudja-e 
tartani jó foglalkoztatási helyzetét.  
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Képzettség  
Miután kezdetben a létesített gyárnak szüksége volt szakképzett, illetve magasan képzett 
munkavállalókra, a városban az iskolai végzettségi mutatók viszonylag magasak voltak. Ta-
lán ennek hatására alakult ki az a települési attitűd, amely alapján a képzettségnek, szaktu-
dásnak, 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 tapasztala-
tok alapján a súlypont a népszámlálás óta eltelt időben a felsőfokú végzettség irányába toló-
dott el. 

Év 
0 osztályt 
végzettek 
száma (fő) 

általános 
iskola 8. 
osztályát 
végzettek 
száma (fő) 

egyetemi, főis-
kolai végzettsé-
gű oklevél nél-

kül (fő) 

egyetemi, 
főiskolai vég-
zettségű okle-

véllel (fő) 

középiskolai vég-
zettségű középis-

kolai érettségi 
nélkül (fő) 

középiskolai 
végzettségű 
érettségivel 

(fő) 

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

1990.  299 4 605 na. 1 516 2 818 3 766 

2001.  249 2 968 403 1 853 4 134 4 191 

(forrás: KSH népszámlálási adatok) 
 
Ez azt is jelenti, hogy a munkaerőpiacon magas számban képviseltetik magukat a jól képzett 
személyek, kiszorítva ezzel az alacsony iskolai végzettségűeket. Jellemzően a műszaki, gaz-
dasági végzettségek túlsúlya jellemzi a várost. Az önkormányzati intézményekben, szolgál-
tatásokban, valamint az egészségügyi ellátásban magas a diplomával rendelkezők aránya, a 
szakképesítési mutatók nemcsak a jogszabályi követelmények megfelelőek, hanem magas-
nak mondhatók.  
Tiszaújvárosban felsőoktatási intézmény nincs, de a közoktatás intézmény rendszere jól ki-
épített. Személyi, tárgyi, szakmai feltételek vonatkozásában jónak mondható. A képzési he-
lyek számítógéppel, internettel való ellátása megfelelő. 
Az oktatáspolitika fő irányainak meghatározása érdekében a település rendelkezik Oktatási 
Minőségirányítási Programmal, Közoktatási Intézkedési Tervvel, Testnevelés és Sportfejlesz-
tési Koncepcióval. 
A nevelési, oktatási feladatokat a városlakók számára tulajdonképpen három intézmény biz-
tosítja: a Napközi Otthonos Óvoda (4 óvodai intézményegységgel), az Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat (7 intézményegységgel) valamint az Eötvös József Gimnázi-
um, 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. 
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Év 
Az általános iskolai 

osztályok száma a nap-
pali oktatásban 

Általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatás-

ban 

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 na 

 
 

Év 

Középiskolai osz-
tályok száma nap-

pali oktatásban 
(db) 

Gimnáziumi 
tanulók száma a 
nappali oktatás-

ban (fő) 

Kollégiumban lakó 
középiskolai tanu-
lók száma a nappa-
li 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 

2008. na. 578 23 248 

 
 

Év 
Óvodai férőhe-
lyek száma (fő) 

Óvodába beírt 
gyermekek szá-

ma (fő) 

Az óvodai gyermekcso-
portok 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 

2008. 715 604 na. 65 

Az intézmények szakmai programjaikban különös figyelmet fordítanak a tanulók képessége-
inek, adottságainak megfelelő képzés, fejlesztés biztosítására. Az intézmények sokrétű speci-
ális képzési forma igénybevételét teszik lehetővé. Szem előtt tartják az egészségtudatos élet-
módra nevelést, a művészeti oktatást, amelyek biztosítása érdekében pályázati forrásokból 
igyekeznek lehetőségeiket szélesíteni. 

Egészségi állapot  
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 nö-
vekvő fizikai és mentális környezeti terhelés és a jellemzően egészségtelen életmód miatt 
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tartósan magas szintű az ún. civilizációs betegségek aránya a lakosok körében. Az országos 
átlaghoz hasonlóan a vezető halálokok között a szív- és érrendszeri megbetegedések, daga-
natos megbetegedések szerepelnek.  
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 be-
tegség okozta halálozás, az emésztőrendszer, légzőrendszer megbetegedései, balesetek okoz-
ta halálozás áll. Ez tulajdonképpen megfelel az országosan jellemző vezető halálokoknak, 
azonban számszerűen alatta maradnak az átlagnak. 
 
Haláloki struktúra BAZ megyében, férfi 2005.   Haláloki struktúra BAZ megyében, nők, 2005. 

 
(Forrás: www.ksh.hu) 

A város morbiditási, mortalitási mutatóit figyelemmel követi, annak érdekében, hogy lakosai 
számára a legmegfelelőbb ellátást tudja nyújtani. 2006. évben elkészült a város Egészségter-
ve, melyhez évente a Képviselő-testület által elfogadott Cselekvési terv, stratégia kapcsoló-
dik. Az egészségfejlesztés, egészség megőrzés területén együttműködnek az érintett intéz-
mények, 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 erő-
források, kapacitások. Véleményem szerint a Munkacsoport működése példaértékű. Tevé-
kenységéhez kapcsolódik a már hagyománnyá vált városi egészségnap rendezvény szerve-
zése. 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 kardiovascularis 
preventív szűrésére. 

Lakosság jövedelmi és szociális helyzete 
A lakosság jövedelmi viszonyainak leírására a népszámlálás adatait vehetjük kiindulópont-
nak. Látható, hogy az eltartottak aránya majdnem fele a foglalkoztatottakénak. A nők 38%-a 
foglalkoztatott, míg a férfiaknak 48%-a. Ugyanakkor az eltartott nők 27%-ban képviseltetik 
magukat, míg az eltartott férfiak aránya 31%. Ennek oka lehet, hogy a nők kétszer annyian 
sorolták be magukat a népszámlálás során az inaktív kategóriába.  
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Népszámlálás 2001. 

Leírás Érték 

Népesség összesen [db] 17 207 

Foglalkoztatott Összesen [db] 7 455 

Munkanélküli Összesen [db] 960 

Inaktív kereső Összesen [db] 3 804 

Eltartott Összesen [db] 4 988 

Férfi népesség [db] 8 272 

Foglalkoztatott Férfi [db] 4 010 

Munkanélküli Férfi [db] 466 

Inaktív kereső Férfi [db] 1 264 

Eltartott Férfi [db] 2 532 

Női népesség [db] 8 935 

Foglalkoztatott Nő [db] 3 445 

Munkanélküli Nő [db] 494 

Inaktív kereső Nő [db] 2 540 

Eltartott Nő [db] 2 456 

 
A lakosság jövedelmi viszonyait alapvetően az adózással kapcsolatos adatok segítségével 
lehet leírni. Az alábbi táblázatokból látható, hogy az adófizetők száma 9.200 fő körül van, 
nagyfokú ingadozások e tekintetben nincsenek. A legtöbb jövedelem a városban főállásból 
származik. Ugyanakkor 2004. évben jelentősen emelkedett az egyéni vállalkozások száma, 
amely azóta stabilnak mondható, és a főállást követően ebből származik a jövedelmek legna-
gyobb hányada. 

  2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

Összes adófizető [db] 9 246 9 296 9 086 9 191 9 217 9 294 9 334 

Összes főállású [db] 7 524 7 694 7 553 7 676 7 679 8 026 8136 

Összes társas vállalkozás [db] 204 204 212 202 221 215 220 

Összes egyéni vállalkozó [db] 252 234 507 548 518 0 311 

Összes mezőgazdasági kisterme-
lő [db] 

3 0 8 7 5 20 23 

 

Jövedelem típusa 
2002. év 

(mFt) 
2003. év 

(mFt) 
2004. év 

(mFt) 
2005. év 

(mFt) 
2006. év 

(mFt) 
2007. év 

(mFt) 
2008. év 

(mFt) 

Munkaviszonyból szárma-
zó jövedelem 

12 383 13 832 14 960 17 213 16 872 17 621 18 759 

Önálló szellemi tevékeny-
ség jövedelme 

14 17 13 20 10 na na 

Egyéb jogcímen kapott 
jövedelem 

72 127 55 83 88 208 94 

Egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

132 133 130 127 127 152 168 

Mezőgazdasági ősterme-
lésből származó jövedelem  

1 1 4 2 2 12 8 

Társas vállalkozásból szár-
mazó jövedelem 

275 374 403 465 432 429 na 

 
Jövedelem típusa szerint 
A fenti táblázatból látható, hogy a munkaviszonyból származó jövedelem a legmagasabb, 
vagyis az alkalmazotti státusz a legpreferáltabba a foglalkoztatási formák között. Természe-
tesen a kisvárosokhoz hasonlóan Tiszaújvárosra is jellemző, hogy a legnagyobb foglalkoztató 
maga az önkormányzat. Legtöbben az alkalmazotti státuszúak között vélhetőleg a közszfé-
rában dolgoznak. Ezen túl az adatokból látható, hogy legkevesebb jövedelem a mezőgazda-
ságból származik, ami a város történetét, iparra alapozott gazdaságát tekintve érthető is. A 
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vállalkozásból származó jövedelmek szinte folyamatos növekedtek az elmúlt években, a tár-
sas vállalkozások száma 500 körüli, az egyéni vállalkozások száma 200 körül mozog. Lénye-
ges, nagyfokú változások ezen a területen nem figyelhetők meg, tehát vélhetőleg a működő 
vállalkozások stabil megélhetést biztosítanak a lakosoknak. 
A foglalkoztatásból származó jövedelem mellett a lakosság jövedelmi színvonalára, szociális 
helyzetére lehet következtetni a jövedelemtranszferekből élő lakosok számából, különösen 
fontos mutató lehet a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma. 
A lakosság 10-12%-a részesül öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, ill. megváltozott 
munkaképessége okán ellátásban. Az adatokból látható, hogy az összes nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülők száma több mint duplája az öregségi nyugdíjban részesülők számának. A 
’90-es években jellemző volt, hogy sokaknak a munkanélküliség elől menekülve jelentett 
biztos jövedelmet valamely társadalombiztosítási ellátási formára jogosultságot szerezni.  A 
korhatárt betöltött rokkantnyugdíjasok száma közel harmada az öregségi nyugdíjban része-
sülőknek.  

Időszak 
Öregségi nyugdíj-
ban részesülő (fő) 

Rokkantsági nyug-
díjban részesülő 

(fő) 
Hozzátartozói nyug-
díjban részesülő (fő) 

Nyugdíjszerű ellá-
tásban részesülő 

(fő) 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2005. év 1 046 1 568 312 361 10 177 1 630 2 554 

2006. év 1 094 1 605 311 379 9 163 1 681 2 601 

2007. év 1 155 1 705 294 365 6 154 1 723 2 656 

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 in-
tegrált 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 döntés-
hozókat. Ennek érdekében a pénzbeli- és a természetbeni ellátások, és szociális szolgáltatá-
sok fokozatosan kiépített differenciált rendszerét építették ki, integrált intézményi bázissal, a 
folyamatos személyes gondoskodás megvalósítása érdekében.  
 

Önkormányzati főbb segélyezési formák: 

Év 
Rendszeres szo-
ciális segély (fő) 

Egyéb pénzbeli, 
természetbeni 

(eset) 

Lakásfenntartási 
támogatás (eset) 

Átmeneti 
segély (eset) 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatás (eset) 

2000. 70 19 709 na. 404 1 238 

2001. 154 14 936 8 369 380 1 062 

2002. 168 15 937 7 140 390 1 119 

2003. 160 14 931 6 354 520 979 

2004. 119 22 509 12 344 400 1 045 

2005. 132 21 628 8 642 646 1 089 

2006. 121  na 1 356 829 1 001 

2007.  na na 1 312 1 095 1 015 

2008. 80 na 8 418 1087 1 114 

A szociális ellátásokból a lakosság jövedelmi helyzetére vonatkozóan következtetéseket le-
vonni nem igazán lehet, mivel a jogszabályi feltételek szinte folyamatosan változtak az ellá-
tásra való jogosultság, illetve feltételek tekintetében. Fontosabb azonban az, hogy a helyi 
társadalom tagjai között vannak családok, egyének, akik a közösség gondoskodására szorul-
nak. A főbb segélyezési formákat tekintve, az esetek száma szinte folyamatosan emelkedett. 
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Ez jelentheti azt is, hogy az önkormányzatnak egyre inkább megnő a szerepe a lakosok lét-
fenntartási biztonságának megőrzése terén. Láthatóan magas a lakásfenntartási támogatás-
ban (ezalatt értve a fűtéstámogatást, adósságcsökkentési szolgáltatást) részesülők esetszáma, 
ami azt jelenti, hogy a városlakók számára jelentős gondot okoz a közüzemi számlák fizeté-
se, lakhatásuk biztosítása, különösen igaz ez a panellakásokban élőkre. A panellakók számá-
ra némiképp megoldást jelenthetnek a panel-felújítási programok, amelyeket az önkormány-
zat jelentősen támogat, annak érdekében, hogy a lakosok megtakarításokat érhessenek el 
háztartásuk fenntartási költségeiben, ezáltal is biztonságosabbá téve a lakás, az életszínvonal 
megőrzését. 

Társadalmi önszerveződések, civil szféra aktivitása, ennek fő területei 
A városban működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás az Oktatás, Közművelődés és 
Sport Iroda feladata. Az iroda a civil szervezetekkel és az egyházak helyi képviselőivel fo-
lyamatosan jó kapcsolatot igyekszik kialakítani. A civil szervezetekről nyilvántartás készít, 
amely minden évben aktualizál a változások ismeretében.  
A Képviselő-testület igyekszik a civil szervezetek tevékenységét ösztönözni és segíteni egy-
aránt. Ennek érdekében létrehozásra került pályázati alap, amely az egyesületek, civil szer-
vezetek támogatását szolgálja. A szervezetek évente pályázhatnak megrendezésre kerülő 
rendezvényeik, illetve éves működési költségeik támogatására. A felosztható keretösszeg az 
éves költségvetési lehetőségektől függően 3-5 millió forint. A beérkezett támogatási kérelmek 
jellemzően évről évre növekvő tendenciát mutatnak. A pályázatokkal, a döntés-
előkészítéssel és a támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos legjelentősebb 
feladatotokat szintén az iroda végzi, együttműködve a Szociális és Egészségügyi Irodával, 
valamint a Pénzügyi, Gazdasági Irodával. 2008. évben 40 témában 34 pályázó volt, 2009. év-
ben 30 témában 27 pályázó szervezet volt. Elmondható, hogy jelenleg a városban több olyan 
civil szervezet is van, amely csak az önkormányzat által nyújtott támogatásból tudja műkö-
dését biztosítani. 
A fentieken túl az önkormányzat egyeztető fórumok, tanácsadó testületek ülésein tájékoztat-
ja a civil szervezeteket a döntés előkészítések, döntések kapcsán. Az önkormányzat civil 
szervezetekhez fűződő partnerségen alapuló kapcsolatát jellemzi, hogy deklarált szándék, a 
civil szervezetekkel való együttműködés módját, kereteit lefektető koncepció elkészítése az 
elkövetkező évben. 
Elmondható, hogy a helyi civil szervezetek aktivitása tevékenységüktől függően változó. Az 
aktívabb szerveztek közé tartoznak a sport, a kulturális és az érdekvédelmi feladatokat fel-
vállalók. 
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Erősség   Gyengeség 

– jól szervezett, kiépített komplex ellátó rendszer  
– minőségi szolgáltatások iránti elkötelezettség szociális és 

egészségügyi területen 
– professzionális szakemberek az ellátó  
  rendszerben 
– magas szintű szakember ellátottság 
– szolgáltatások ismertsége 
– egységes szakmai elvek 
– jó munkaerőpiaci pozíció 
– magas iskolai végzettség, nagyszámú értelmiségi 

  
  
  
  

– civil szervezetek alacsony részvétele a szociális   
  szolgáltatásokban 
– demográfiai változások, elöregedés 
– ellátórendszer gyenge és rendszertelen kapcsolata a civil 

szervezetekkel 
– kisebbségi önkormányzatok alacsony szerepvállalása a 

szociális problémák megoldásában 
– önkéntesek hiánya 
- a lakhatási feltételek romlása, fiatalok elköltözése 
- a városarculat hiányosságai, identitásvesztés 

   

Lehetőség   Veszély 

– foglalkoztatás bővítése iránti elkötelezettség 
– közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési lehetőségek 
– közoktatási és szociális ellátórendszer harmonizációja 
– kormányzati és EU-s programokban megmutatkozó 

szociális és esélyegyenlőségi érzékenység, elkötelezettség 
– fejlesztésekhez kapcsolódó humán fejlesztés 
– pályázati források kihasználása 

  
  
  
  
  

– gazdasági válság, növekvő munkanélküliség 
– magas betegségi kockázatok, lakosság egészségtudatos 

magatartásának hiánya 
– gyorsan változó jogszabályi előírások 
– normatívák csökkenése 
– finanszírozások csökkenése 
– ellátásból kikerülők helyzetének megoldatlansága, ellátat-

lanság 
– romló megyei, térségi foglalkoztatási mutatók  
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2.4. Települési környezet  

A települési környezetet a természeti környezet állapotán, az épített környezeten, a lakásál-
lomány elemzésén, a települési környezeti infrastruktúrán, valamint a környezeti infrastruk-
túrán keresztül ismertetjük.  

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 

A környezetvédelemmel kapcsolatos fejezet készítésénél forrásként felhasználtuk Tiszaújvá-
ros Környezetvédelmi Programját (2007.), valamint az Észak-magyarországi KTVF levegőminő-
ség javítására vonatkozó Intézkedési Programját (2004.), amely a hatóság honlapján megtalál-
ható.  

Levegő 

Az Intézkedési Program készítésekor (2004.) a „Sajó völgye” zónában két komponens (nit-
rogén-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 sze-
rint. Az Intézkedési Program e két komponenst, illetve a rögzített mérési adatokat vizs-
gálva megállapítja, hogy a vizsgált területen a levegőminőséget alapvetően az ipari és a 
közlekedési kibocsátások határozzák meg. A zónában a védendő objektumok között szere-
pel 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 épí-
tőanyag-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 ipartelepí-
tés következtében az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térsége alakult ki. Legkedve-
zőtlenebb helyzetben az Ózd-Sajószentpéter-Miskolc ipari tengely mentén elhelyezkedő te-
lepülések voltak és vannak.  
Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán és Sajóbábonyban található az ország három legjelentősebb 
vegyipari centruma. Emellett a Berente külterületén, valamint Tiszapalkonyán üzemelő sze-
nes 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) 

Jelenlegi levegőminőség 
Tiszaújváros a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a Sajó Völgye légszennyezettségi agglomeráció-
hoz tartozik.  

Légszennyezettségi 
agglomeráció 

Kén- 
dioxid 

Nitrogén- 
dioxid 

Szén- 
monoxid 

PM
10 Benzol 

Talajközeli 
ózon 

 8. Sajó Völgye  F  C  D  B  E  O-I 
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A zónák típusai a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontfor-
rások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. 
számú melléklete 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 tű-
réshatár 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. 
(Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározását külön jogszabály tartalmazza.) 
 
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%).  

Ipari kibocsátók Tiszaújváros területén: 
– Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 
– TVK Erőmű Kft. 
– AKZO NOBEL Coatings Rt. 
– COLUMBIAN Tiszai Ko-

romgyártó 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) 

Tiszaújváros Környezetvédelmi Programjának (2007.) vizsgálati eredményeiből megállapí-
tásra került, hogy jelentős légszennyezést okoznak az iparterületek és üzemi tevékenységek, 
a közlekedési kibocsátások és a porszennyezés, valamint kisebb mértékű, de nem elhanya-
golható a fűtési eredetű légszennyezés. 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 település külterületei jellemzően ipari termeléssel hasznosítottak, de a mezőgazdasági terüle-
tekről 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 lég-
szennyező anyag kibocsátói a MOL Rt. 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 elhe-
lyezkedő Erőmű Lakótelep kedvezőtlen helyzetű, bár az utóbbi időben az itt lévő ingatlanok 
felértékelődése figyelhető meg. 

Zaj- és rezgés 
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 kialakí-
tására 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 talál-
hatók, 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 vizuáli-
san és zajvédelmi szempontból is elválasztottak. Az egyéb zajforrások közé sorolt szolgálta-
tó, kulturális, stb. létesítmények zajkibocsátásainak ellenőrzése és engedélyezése az önkor-
mányzat feladata. A mezőgazdasági munkákból adódó zajterhelés a lakóterületektől távol, a 
külterületen realizálódik, ezért lakossági panaszokat nem okoz.  

Klíma 
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 hónap-
ja általában a január, a legmelegebb a július.  
A csapadék megyei átlaga évi 550 – 600 mm. A csapadék évi járására a júniusi csapadékma-
ximum a jellemző. A tél száraz, különösen a január és a február szegény csapadékban. A hó-
takaró átlagos vastagsága a Sajó-Hernád völgyében 5 cm. A napfényben legszegényebb hó-
nap 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, szél-
csatornaszerű áramlás a legjellemzőbb. Az Északi-Kárpátok szélvédő és szélirány-eltérítő 
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hatása erősen érvényesül. (forrás: Észak-magyarországi KTVF, Intézkedési Program a „Sajó völ-
gye” kijelölt zóna levegőminőségének javítására) 

Talaj 
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 művelésből való kivonásra, 
illetve extenzív hasznosításra (pl. legeltetés) alkalmasak elsősorban.  

A talajokat az emberi tevékenységek közül a 
mezőgazdasági tevékenységek (műtrágyá-
zás, állattartás, növényvédő-szerek), az ipari 
tevékenységek, a szennyvizek, és a hulladék-
lerakások terhelhetik. Jelentős hatású talaj-
szennyezést okozhatnak az illegális hulla-
déklerakások. 
A termőtalaj védelméhez tartozik az iparilag 
roncsolt területek helyreállítása, amelynek 
keretében Tiszaújváros területén meg kell 
oldani a két zagytározó rekultivációját. A 
településen két zagytároló található, jelentős 
egyenként mintegy 120-130 ha területi kiter-
jedéssel. A 35 sz. főúttól délre terül el a régi, 
felhagyott zagytér, amely rekultivációra szo-

rul, míg a működő zagytároló a Tisza túlpartján található. A működő zagytárolót Borsod-
Abaúj-Zemplén megye területrendezési tervének 3.3. sz. melléklete térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő területek övezetébe sorolja.  

Víz 
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 talál-
ható 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 nö-
vényzet, 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 he-
lyezkedik el. 
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 terü-
letéről 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 fo-
kozottan érzékeny területen fekvő település, továbbá kiemelten érzékeny felszín alatti vízvé-
delmi terület.  A település a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet szerint nitrátérzékeny terüle-
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ten fekszik. A Kormányrendelet azokat a településeket sorolta nitrátérzékeny területbe, ame-
lyek közigazgatási területüket tekintve legalább 10%-ban érintettek. 
Tiszaújváros üzemelő vízbázissal rendelkezik, amely biztosítja a település ivóvíz ellátását. A 
vízbázis jelenléte, valamint egyéb vízföldtani adottságok miatt a megyei területrendezési 
terv kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területet jelöl a településen.  A 
szintén megyei tervben jelölt nagyvízi meder övezete beépítésre szánt területeket nem érint, 
a Szederkénytől északra fekvő Szederkényi-morotva területe viszont érintett.  

 

B. A. Z. megye területrendezési tervének 3.6. sz. melléklete 

 

B. A. Z. megye területrendezési tervének 3.6. sz. melléklete 

Tiszaújváros a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) szerint, az alföldi területek túl-
nyomó részéhez hasonlóan felszín alatti vízkészleteit jelenleg 25-50%-ban hasznosítja. A stra-
tégia szerint 2 oC hőmérséklet emelkedés esetén az ország keleti területei vízkészleteiket vár-
hatóan 75% fölött fogják hasznosítani. Az éghajlatváltozásra való felkészülés során tehát a 
településnek meg kell oldania vízkészletei fokozottabb felhasználhatóságát, amelynek esz-
közei a csapadékvizek helybentartása és vizes élőhelyek kialakítása.  

  
Forrás: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2008-2025. Forrás: Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 2008-2025. 
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Tiszaújváros területén található termálvíz, erre alapozva épült ki a Tiszaújvárosi Termálfür-
dő. A termálvíz további idegenforgalmi fejlesztésre ad lehetőséget. A Gyógyfürdő 1200 m 
mélyről feltörő, 65 °C-os termálvizet hasznosít, amely magas sókoncentrációjú, jódion, nátri-
um-klorid és hidrokarbonát tartalmú termális ásványvíz. A víz elsősorban izületi, idült nő-
gyógyászati és urulógiai betegségek kezelésében hatékony. (forrás: www.tiszaujvaros.hu) 
Tiszaújváros területét a VTT térszerkezeti tanulmányterve szerint ár- és belvíz nem veszé-
lyezteti, az árvízvédelmi védvonalak kiépültek. A település területén üzemelő sérülékeny 
hidrogeológiai vízbázis található. 

TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZEREK  

A zöldterületi rendszer a városszerkezet szerves része mind funkcionális, mind 
kompozicionális vonatkozásban. Új városban szerepe fokozott, vegyi városban döntő jelen-
tőségű, méretezésének, kialakítási, gondozási módjának gazdaságossága pedig létesítésének 
és fenntartásának alapfeltétele. 
A város zöldterület-hálózata a külterületi védőerdőkhöz és a folyók ártéri erdőihez kapcso-
lódva a környező táj nagyobb léptékű zöldterületi rendszerébe illeszkedik. 

Belterületi erdők 
Tiszaújváros, mint vegyi város szempontjából a belterületen elhelyezkedő erdőknek funkci-
onális szerepük van, a lakosság egészségvédelme érdekében kerültek telepítésre. Ezek az 
erdők védik a várost az iparterülettől, kondicionáló hatásuk fokozott. 
A 35. sz. főközlekedési út két oldalán helyezkednek el ezek a véderdők. A főúttól délre elhe-
lyezkedő erdőnek egyértelműen védelmi funkciója van. A főúttól északra fekvő erdő viszont 
a védelmen kívül esztétikai és rekreációs funkciókat is ellát, parkerdő jellegű. A parkerdőben 
találhatók sportpályák, gyermekjátszóterek, padok, melyeket kerékpárutak, sétaútvonalak 
hálóznak át. Ezeket az erdőket a védelmi funkción kívül, azzal a céllal telepítették, 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. 

Lakótelepi zöldterületek 
A lakóváros területi szervezésének alapja a szomszédsági egységek (lakókörzetek) elve volt, 
azaz a lakóépületek egy alapintézmény (általános iskola, óvoda vagy bölcsőde) köré szerve-
ződtek. Az így kialakult szervezési egységeket parksávokkal tagolták, ezáltal mindegyik 
egység önálló életet él.  
A zöldfelületi jellegű intézményeket parkok keretezik, melyekben játszóterek, sportpályák, 
szabadidő eltöltésére alkalmas terek kapnak helyet. A lakóház-csoportokhoz tartozó zöldte-
rületeknek kialakításánál nagyméretékű fásítására törekedtek a tervezők. Az intenzív és vál-
tozatos fásítás a beépítés geometrikus rendjének, merev formáinak feloldása céljából kitűnő 
megoldás. 
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. 
A zöldfelületek kiegészítője az azt körülvevő, vagy behálózó úthálózat. Szintén kedvező ha-
tású, hogy a város építésénél a várostervezők elválasztott forgalmi rendszerben gondolkod-
tak, aminek eredményeképpen a tömbbelsőket úgy alakították ki, hogy a gépkocsi és a gya-
logos forgalmat kettéválasztották, azaz a tömbök belsejét gépjármű utak nem keresztezik. Ez 

http://www.tiszaujvaros.hu/
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sokkal biztonságosabbá teszi a közlekedést és a környezetet is kedvezően befolyásolja. Így a 
parkokat gyalogutak hálózzák be, helyenként kerékpárúttal kiegészülve. 
Az Önkormányzat nagy gondot fordít a közterület-rehabilitációra. A program keretében már 
több gyalogút és kerékpárút nyert új útburkolatot, valamint rendbe tették a környező zöldfe-
lületeket is. Az közlekedési utak mellett nagy gondot fordítanak a fásításra és a játszótereken 
a játékszerek korszerű, uniós szabványoknak megfelelő cseréjére. 

Kertvárosi zöldterületek 
A kertvárosi zöldfelületek esetében a sávos és a vonalas elemek dominálnak. A terület zöld-
felületét elsősorban a lakótelkek zöldfelületei és az utcafásítások adják. 

Városközpont 
A városközpont zöldbe ágyazott intézménycsoportjaival a zöldterületi kompozíció természe-
tes 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 telepü-
lés biológiai aktivitási értékét és a városlakók komfortérzetét. 

Nagy térigényű zöldterületi intézmények 
A nagy térigényű zöldterületi intézmények: termálfürdő, sporttelepek (melyek egymás mel-
lett 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. Mind a gyalogos, mind a járműközlekedési úthálózathoz megfele-
lően kapcsolódnak. 

Erősség   Gyengeség 

– magas zöldfelületi arány 
– parkosított közterek 
– folyamatban lévő közterület rehabilitáció 
– a zöldfelületek megújítása tervezői, városvezetői szem-

pontok alapján történik 
– városközpontban központi zöldfelület, parkrendszer 

megléte 
– sok játszótér, sportpálya 

 – a városközponti tó állapotának, vízminőségének romlása 
– néhány játszótéren már elavultak a játékszerek, a labda-

pályák felújításra szorulnak 
– épületek, településrészek nyári felmelegedése 
– egyes zöldfelületek rossz állapotúak, megújításra szorulnak 
– zöldfelületeket érő rendszeres rongálások 
– sok gyalogút hálózza be a városszövetet, de igazi sétálóut-

cája nincs a városnak 
– a nagyobb parkok, mint pl. az Ifjúsági park, Március 15. tér, 

Kresz-park rekonstrukciója szükséges 
– a közterületeken az egyre növekvő gépkocsi forgalom miatt 

parkolóhely hiányok lépnek fel 
– a közterületeken nincs nyilvános WC 

   

Lehetőség   Veszély 

– magas zöldfelületi arány megtartása, karbantartása 
– parkok, közösségi terek folyamatos megújítása, karban-

tartása pályázati forrásokból 
– védőerdő erősítése a város és az egyre bővülő TVK között 
– külterületi erdősítés a folyópartok közelében árvízvédel-

mi szempontból, valamint a mikroklíma javítása és a bio-
lógiai aktivitásérték növelése céljából 

– a központi parkrendszer és a dísztó folyamatos karban-
tartása 

– megkezdett közterület-rehabilitáció folytatása 

 

– a városközponti tó vize szennyezett, gyenge minőségű 
– a játszószerek nem felelnek meg az uniós előírásoknak, 

nem biztonságosak 
– a sűrűn beépült, nagyarányú inaktív felülettel rendelkező 

részeken jelentős a nyári felmelegedés 
– elhanyagolt, kevéssé biztonságos zöldfelületek 
– a zöldfelületek fenntartása (pl. az elszórt hulladéktól való 

megtisztítása, rongálások helyreállítása) jelentős teher 
– zöldfelületek újratervezése az érintettek bevonása nélkül 

történik 
– a városnak nincs sétálóutcája, ill. olyan terei, amelyeken a 

gyalogos közlekedésnek van prioritása 
– közparkok állapotának romlása 
– a közterületeken kevés a parkolóhely  
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VÉDETT TERMÉSZETI 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 Ti-
sza, a Takta, a Sajó és a tiszalúci Holt-Tisza által közrefogott „öblözet” morotvákkal, elha-
gyott folyómedrekkel tarkított síkságát foglalja magában. A Tisza és a Takta korábbi folyó-
medreinek hosszúkás mélyedéseiben jelenleg mocsarak vannak, amelyek kiterjedése mint-
egy 2000 ha. A mocsarak rendszeres vízutánpótlása a XIX. század közepén végrehajtott fo-
lyószabályozási munkálatok következtében szűnt meg.  

Az 1990-es évek közepétől a mocsarak rendszeres kiszáradása miatt a vizekhez kötődő ma-
darak faj- és egyedszáma erősen lecsökkent. A kedvezőtlen folyamatot a 2003-ban kezdődött 
élőhely-rehabilitációs munkálatok állították meg. Napjainkban ismét nagy 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 leg-
értékesebb fészkelő a kerecsensólyom. A kaszálóréteken a tájrehabilitáció következtében újra 
megjelent a haris. A kerecsensólyom és parlagi sas kedvenc táplálékául szolgáló ürge a rö-
vidfüvű 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) 

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet Kesznyéten, Tiszaújváros, Tiszadob és Tiszalúc települések 
közigazgatási területeit érinti. A tájvédelmi körzet természetvédelmi értékeinek megőrzésé-
hez, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztéséhez elengedhetetlen az érintett települések össze-
fogása. 
 

  

Kesznyéteni tájvédelmi körzet 
(közigazgatási határ rózsaszínnel) 

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

http://www.bukkinemzetipark.hu/?c=vedett/tk/tk5_kesznyeten
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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Közösségi jelentőségű természetvédelmi érdekű területek 

Natura 2000 területek – Kesznyéteni Sajó-öböl  

Különleges Madárvédelmi Területek 
Tiszaújváros közigazgatási területének északi része különleges madárvédelmi és különleges 
természetmegőrzési terület is.  
„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 jelen-
leg 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. …” 
(forrás: http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura) 

Különleges Természetmegőrzési Területek 
Az Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive, 92/43/EEC) az Európai Unió egyik legfon-
tosabb jogi eszköze a biodiverzitás védelme érdekében.  A Különleges Természetmegőrzési 
Terület olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, ame-
lyen 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 közös-
ségi szempontból jelentős élőhelytípus található.  
(forrás: http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura) 

 

Országos jelentőségű természetvédelmi érdekű területek 

Az országos ökológiai hálózat területei 
Az ökológiai hálózat a természetvédelmi szempontból jelentősebb természetközeli állapoto-
kat tükröző terülteket köti össze, és a területek között a fennmaradásukhoz szükséges ökoló-
giai kapcsolatokat biztosítja. Az OTrT 13. § (1) értelmében az országos ökológiai hálózat öve-
zetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan öve-
zet 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 megyei terv 3.1 számú melléklete pontosítja. Ahogy az előző pontban említet-
tük a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet az ökológiai hálózat magterülete, amelyhez délről öko-
lógiai folyosó, keletről pedig puffer terület csatlakozik szintén érintve a település területét. 
(térkép forrása: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

 

 

Natura 2000 területek 
 (közigazgatási határ kékkel) 

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

http://www.bnpi.hu/doc/natura2000.pdf
http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura
http://www.bnpi.hu/?c=vedett/natura
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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Az országos ökológiai hálózat övezetei 

(közigazgatási határ kékkel) 
 

 

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 tartoz-
nak. A fás vegetáció mellett a hullámtérben jelentős területeket foglalnak el a hullámtéri mo-
csárrétek.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek  
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 ingat-

lan. 
 
SWOT elemzés – védett területek és környezetvédelem 

Erősség   Gyengeség 

- a Tisza és a Sajó természeti értékei (biodiverzitás megőr-
zése, ártéri erdők, holtágak) 

- termálvíz kincs 
- a településen üzemelő sérülékeny vízbázis található  
- természetvédelem társadalmasítása 
 

 - természetközeli állapotú területek fogyása a településen 
- a településen található termálvízre épülő szolgáltatások 

nem elég egyediek, gyógyturizmus hiányosságai 
- a települést érintő érzékeny felszín alatti vízvédelmi terület 

védelme nem teljeskörűen megoldott  
- az 1972 óta működő települési hulladéklerakó rekultiváció-

ra szorul 
- holtágak, morotvák rehabilitációjának elmaradása, csapa-

dékvizek gyors levezetése, nyári aszály és vízhiány, a bel-
vízelvezetés nem teljeskörűen megoldott 

- a települési hulladékkezelési rendszer további fejlesztést, 
népszerűsítést igényel, nincs települési komposztáló telep  

- szikes mezőgazdasági területek  
- ipari tevékenység okozta ökológiai konfliktusok (zagytáro-

lók) 
- megújuló energiaforrások kihasználtsága alacsony, energia-

függőség 
- fenntartható életmód (alacsony víz- és energia felhasználás, 

háztartási hulladéktermelés visszaszorítása stb.) nem is-
mert, nem elterjedt 

- nincs települési klímapolitika 
- a lakosságot zavaró zajszennyezés (vigalmi negyed)  
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Lehetőség  Veszély 

- természet- és biodiverzitás védelem új alapokra helyezése 
a gazdálkodók, a hatósági oldal és a lakosság bevonásá-
val, élőhely-védelem, -helyreállítás, élettelen természeti 
értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-
károsító hatásának mérséklése az ÚMFT 2. és 3. prioritá-
sával összhangban 

- termálvíz kincs használatának fejlesztése a piaci igények 
ismeretében, a turisztikai potenciál erősítése összhang-
ban Észak-magyarországi Régió Operatív Programjával 
(ÉMOP) 

- komplex vízvédelmi beruházások és ivóvízbázis-védelem 
az ÚMFT – KEOP „Vizeink jó kezelése” prioritás kereté-
ben, stratégiai vízkészletek minőségi és mennyiségi 
megőrzése és bővítése a VTT I. prioritásával 

- települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése az 
ÚMFT – KEOP „Vizeink jó kezelése” prioritás keretében 

- tájrehabilitáció a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésével 
(VTT) összhangban 

- települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fej-
lesztése (szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás) az 
ÚMFT – KEOP „Egészséges, tiszta települések” prioritás 
keretében 

- degradációra érzékeny talajokon földhasználat váltás a 
VTT I. prioritásával összhangban 

- szennyezett területek kármentesítése az ÚMFT – KEOP 
„Vizeink jó kezelése” prioritás keretében 

- megújuló energia alapú térség-fejlesztés az ÚMFT – KEOP 
„Megújuló energiaforrás-felhasználás prioritási tengely” kere-
tében 

- fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek az 
ÚMFT – KEOP „Fenntartható életmód és fogyasztás” kere-
tében, decentralizált megújuló energiagazdálkodási ön-
fenntartó rendszerek kiépítése a VTT I. prioritásával 
összhangban 

- települési klímaprogram készítése összhangban a MTA 
Szociológiai Kutatóintézete által beindított programmal 

 - biodiverzitás csökkenés, természeti rendszerek, folyamatok 
sérülékenysége nő 

- Tiszaújváros csak a környező településekkel együttműköd-
ve részesülhet az ÉMOP keretében a fenntartható turiz-
musfejlesztéssel kapcsolatosan elérhető forrásokból, mivel 
önmagában nem rendelkezik a régión belül jelentős termé-
szeti értékekkel.  

- A szederkényi városrésztől északra eső, holtág rehabilitáci-
óra alkalmas területet a VTT nem sorolta az ártéri tájgaz-
dálkodás övezetébe. 

 

A környezetet veszélyeztető tényezők 
A város területén három jelentős iparterület található: a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., a MOL 
Nyrt. Tiszai Finomítója, valamint az AES Tisza Erőmű Kft. Az ipari üzemek a település lakó-
területeitől elkülönítve, erdőterületekkel is elválasztva helyezkednek el.  
Az említett három üzem veszélyesnek minősül, így a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: ren-
delet) 23. §-ában foglaltak szerint a hatóság a biztonsági jelentés/ elemzés alapján kijelöli a 
veszélyes üzem körüli veszélyességi övezet határait. A katasztrófák elleni védekezés irányí-
tásáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védeke-
zésről szóló 1999. évi LXXIV. Törvény 31. § (1) bekezdésének megfelelően a veszélyességi 
övezet határait fel kell tüntetni az érintett települések rendezési tervében. A veszélyességi 
övezet határán belül történő fejlesztésekre vonatkozó követelményeket a R. 25. § (4)-(6) be-
kezdései, valamint az 5. melléklet 2.2-2.4 pontjai adják meg. A rendelet szerint a veszélyessé-
gi övezet belső, középső és külső zónára oszlik. A zónák kijelölése az alábbiak szerint törté-
nik: 

a) Belső zóna: a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10-5 esemény/év értéket. 
b) Középső zóna: a sérülés egyéni kockázata 10-5 és 10-6 esemény/év értékek között 

alakul. 
c) Külső zóna: a sérülés egyéni kockázata nem éri el a 10-6 esemény/év értéket, de na-

gyobb, mint 3x10-7. 
A zónákban történő fejlesztésekkel kapcsolatos előírásokat a rendelet 5. számú melléklete 
szabályozza. 
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A TVK Nyrt. környezetében előzetesen kijelölt veszélyességi övezet határai 

 
 

A Tiszai Finomító környezetében előzetesen kijelölt veszé-
lyességi övezet határai 
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Az AES Tisza Erőmű Kft. környezetében előzetesen kijelölt veszélyességi övezet határai 
 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

Tiszaújváros épített környezete területrészenként egységes, de összhatásában változatos ké-
pet mutat. Megtalálhatjuk itt mind a négy féle lakóterületi beépítési karaktert (nagyvárosias, 
kisvárosias, kertvárosias, falusias). 

Nagyvárosias beépítés 
A nagyvárosias karakterű beépítési kategóriába az F+9 emeletes és az F+3, F+4 szintes épüle-
tek tartoznak. Tiszaújváros 1. sz. és 2. sz. szomszédsági egységei tartalmazzák ezt a fajta be-
építést. Az 1. szomszédsági egység épületei blokkos technológiával épültek, általában 3-4 
szintes épületekkel, míg a 2. szomszédsági egység beépítése házgyári technológiával készült, 
5-10 szintes épületekkel. 
A 10 emeletes épületek tervszerű megvalósítása egyrészt a tömeges lakásépítés felgyorsítása, 
másrészt hangsúlykeltés céljából történt. A várostervezésnél fő szempont volt a központi 
lakóépületek vertikális felmagasítása, hangsúlykeltés végett. A 3-4 szintes épületek közül a 
zölddel jelölt épületek paneles, míg a kékkel jelöltek blokkos technológiával készültek. Az 1. 
sz.e. és a 2. sz. e. között jól látszik a technológiabeli különbség. 
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10 emeletes épületek elhelyezkedése 

 

3-4 szintes épületek elhelyezkedése 

 

Kisvárosias beépítés 
Tiszaújvárosban a kisvárosias karakterű beépítésekként az F+1, F+2 szintes társasházi beépí-
tést 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 beépí-
tés a jellemző, míg a 4. szomszédsági egységben a társasházak inkább külön-külön, 
szabadonálló módon jelennek meg. Ez a beépítési mód egyfajta átmenetet képez a nagyvá-
rosias lakóterületek 5-10 szintes épületei és a kertvárosias karakterű családi házas övezet 
között. 

Kertvárosias beépítés 
Tiszaújvárosnak napjainkra eléggé kiterjedt kertvárosias jellegű lakóterülete lett, azóta is 
folyton bővül és növekszik, területe csaknem megegyezik az 1. és 2. szomszédsági egységé-
vel. A területen családi házas beépítés a jellemző, 700-900m2 méretű telkeken, szabadonálló 
és oldalhatáron álló beépítési móddal. 

Falusias karakterű beépítési mód 
Ezzel a típusú beépítéssel Tiszaújváros óvárosában Tiszaszederkény településrészen talál-
kozhatunk. Itt a legrégebbi épületek oldalhatáron állnak hosszúházas elrendezésűek torná-
cos és tornác nélküli változatban készültek. Gyakori a fából készült faragott és a falazott tor-
nác, mely az épület elején és az oldalán fut végig. 
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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. 

Lakóterületek – újváros 

Lakóterületek – Tiszaszederkény 
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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 alapintézmé-
nye valamilyen alapfokú intézmény (bölcsőde, óvoda, általános iskola) volt. Elhelyezésüket 
és csoportosításukat a szomszédsági egységek nagyságrendjével összhangban ahhoz a szigo-
rú funkcionális feltételhez kötötték, hogy a gépjárműforgalom által igénybe vett utak keresz-
tezése nélkül legyenek elérhetőek. 
A telepítési elveknek köszönhetően a város alapfokú intézményei, amik elsősorban az okta-
tási intézmények, elszórtan találhatóak meg a városban. Kialakításukat tekintve 
szabadonálló beépítésűek, általában földszintes, lapostetős épületek. Sok lapos tetős épület 
azóta magastetőt kapott. 

 

Intézményi funkcióval ellátott épületek elhelyezkedése 
 
Országos jelentőségű építészeti értékek, műemlékek: 
A településen nem található országos védelem alatt álló műemlék. 

Helyi építészeti értékek 
A város rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel, mely lehatárolja a helyi értékvédelmi 
területet, és meghatározza a helyi védett épületeket. A rendelet tartalmazza a védett helyi 
értékekkel kapcsolatos előírásokat és eljárási szabályokat is. 

Helyi értékvédelmi terület 
– Tiszaszederkény településszerkezete, kiemelten a településrész intézményközponti 

területe 
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Helyi egyedi védelem 
– Víztorony – az 1960 – as évek elején épült, a város jelképévé vált 
– Református templom – Tiszaszederkény településrész 
– 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 

 

Tisza-parti városrész 
 
Városképi védelem 
A Helyi értékvédelmi rendele-
ten kívül a hatályban lévő ren-
dezési terv lehatárol városképi 
jelentőségű területeket és vá-
rosképi jelentőségű útvonala-
kat. 
 
 Városképi jelentőségű területek I. 
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Városképi jelentőségű területek II. 

 

  
Városképi jelentőségű útvonalak: 

– Örösi út 
– Szent László út 
– Szent István út 
– Szederkényi út 
– Bethlen G. utca 
– Vörösmarty utca 

 

 
LAKÁSÁLLOMÁNY 
A város korszerű lakásállománnyal rendelkezik. A lakások 98-99 százaléka magántulajdon-
ban van. A város lakásállományának 97 százaléka összkomfortos, 83 százaléka távfűtésű 
korszerű lakás. A város lakáshelyzetében van néhány speciális vonás. Nagyon magas a lakó-
telepi 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. 
 
A lakásállomány elhelyezkedése és elkülönülő jellege miatt, a városban négy városrészt kü-
lönböztethetünk meg: 

– 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 ta-
lálhatók, 

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

– 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 város-
részek 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 két-
szer érnek többet, mint egy tipikus lakótelepi lakás. 
Fontos lakáspolitikai kérdés, hogy van-e kritikus állapotú lakásállomány a városban. A fel-
mérés adatai szerint Szederkényben és a Belvárosban található nagyon rossznak minősített 
lakásállomány, amely azonban nem jelent többet néhány száz lakásnál. 
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 legin-
kább elhanyagolt rész, ahol 1990 előtti a felújítási munkálatok zöme.Főleg az 1. és a 2. szom-
szédsági egységben a lakások és épületek felújítási szükséglete igen jelentős. A megkérdezet-
tek 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 
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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 elé-
gedettebbek 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. 
A lakáskiadások háztartásjövedelmeken belüli súlyát tekintve, a kertvárosiak és az Erőmű 
lakótelepen élők vannak jobb helyzetben, elsősorban magasabb jövedelmeik miatt. A lakás-
kiadások a lakás alapterületéhez mérten a Belvárosban a legmagasabbak: másfélszerese a 
családi házas területen élőkének.A kertvárosi területen nagyon magas értékű lakások van-
nak, 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 la-
kás/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 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 bérlakások-
ként hasznosulnak. 

Trendek 
Új trendeknek megfelelően Tiszaújváros is korszerűsíti lakásállományát nemcsak a családi 
házak, hanem a 2-3 szintes társasházi lakások tekintetében is. Az település peremén a kertvá-
rosias lakóterületet lehatárolva egyre több új építésű társasház jelenik meg. Manapság napi-
renden van a panelházak korszerűsítése, mely a korszerűsítés mellett új külsőt kölcsönöz a 
szürke panelépületeknek, növelve a benne élők komfortérzetét. 
 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETI INFRASTRUKTURA  

Ellátottság, 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 elve-
zetésére és a csapadékvizek továbbítására elválasztott rendszerű csatornák szolgálnak. A 
közműellátottságot tekintve a központi belterület teljes közművesítettségű. 
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Vízellátás 
A Tiszaújváros Városi Vízmű rétegvizet termelő kútjai a város, valamint a vonzáskörzetébe 
tartozó három község – Sajószöged, Nagycsécs és Sajóörös – lakosságának, ipari és kommu-
nális létesítményeinek közműves ivóvízellátását biztosítja. Emellett Tiszapalkonya és Oszlár 
települések vízellátása is itt termelt vízből történik, annak átadásával a helyi üzemeltető ré-
szére. Az ivóvízvezeték hálózat hossza 102 km (2007.).  
Teljes körű a város közüzemi vízellátása. Az 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 fej-
lesztési területek vízellátása megtápláló vezeték hiányos. 
 
Meglévő sérülékeny vízbázisok a kistérségben: 

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

A vízbázison fekvő települések: Tiszaújváros, Sajóörös, Sajószöged, Tiszapalkonya, Hejőbá-
ba, 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 körveze-
téki hálózat van kiépítve. A meglévő beépítések 100%-osan ellátottnak tekinthetők.  
 
Szennyvíztisztítás  
A szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés a városban megoldott. 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 síkvi-
déki jellegű domborzati adottságok miatt a szennyvíz többszöri átemelése szükséges. A terü-
letegységenkénti gravitációs hálózat gyűjtési pontján működő kis átemelők egy központi 
átemelőre dolgoznak, ahonnan minden szennyvíz egy kettős 300-as nyomott vezetéken érke-
zik a tisztító telepre. A 35-ös főúttól északra eső beépítések 100%-osan ellátottnak tekinthe-
tők. A déli oldali Tisza parti városrész ellátottsága csak részleges. Az iparterületek önálló 
szennyvízelvezető, gyűjtő és tisztító rendszerrel rendelkeznek. 

Erősség   Gyengeség 

– korszerű szennyvíztisztító telep 
– közel 100%-os a rákötések aránya  
– az átemelők szerviz kapcsolata kiépített, a hidegtartalék 

szivattyúkat az aknákba beépítették 

 - közműtérképek hiánya, térinformatikai feldolgozás hiánya 
- korszerűsítendő ivóvíz hálózat (vezeték rendszer, ivóvíz 

tisztítás) 
- a távhőszolgáltatás korszerűsítésre szorul 
- rossz energiahatékonyság 
– a szennyvíztisztító kiterhelt  
– az elöregedett beton csatornaszakaszok könnyen 

meghibásodhatnak 
– az átemelők acélszerkezete (szivattyúk) rekonstrukciót, 

korrózió védelmet igényel 
– a városszéli területfejlesztések szennyvízelvezetésének 

biztosításához az érintett átemelők kapacitásbővítése szük-
séges 

   

Lehetőség   Veszély 

– Tiszaújváros a környezetében levő tíz település területéről 
fogadni tudja a keletkező szennyvizeket 

– További igények kielégítésének lehetősége.  
– rákötések számának növelésével a közműolló nyitottsága 

csökkenthető 
– elválasztott rendszerű csatornahálózat építése az új terü-

leteken 

 

– a szennyvíztisztító kapacitásbővítését meg kell valósítani 
– hálózatrekonstrukció szükséges ütemezett fejlesztéssel  
– puffer tároló kapacitás és átemelő szivattyúcserék szüksé-

gesek 
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Csapadékcsatornázás 
A városban az intenzív beépítésű lakóterületeken zárt rendszerű, a családi házas lakóterüle-
teken vegyes, nyíltárkos és zárt rendszer üzemel. A csapadékvíz elvezetés a szennyvízcsa-
tornázástól 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 áteme-
lés, (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 védvo-
nalon is. Az így átemelendő vizek jelentős mennyiséget képviselnek. 
A csapadékvizek elsődleges befogadója a Lévai utca mentén nyugat-kelet irányban végighú-
zódó 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. 

Erősség   Gyengeség 

– jelentős a zárt rendszerben történő vízelvezetés 
– a városban elválasztott rendszerű csatornahálózatok 

épültek  
– új lakó- és iparterületek csatornázottsága 

 – kis esések miatt átemelés, többszöri átemelés szükséges 
– elöregedett betoncsatornából épült hálózatrészek 
– y csatornázatlan peremvárosi részekben megoldatlan vízel-

vezetésű területek  
– különböző minőségű felszíni vízelvezetési megoldások, 

házilagos kivitelezések a nyílt árkos vízelvezetésű terüle-
tek egy részén 

– hiányosságok a rendszerben, karbantartások elmaradása, 
víznyelők eldugulása 

   

Lehetőség   Veszély 

– a Tisza vízminőség védelmét biztosítani kell  
– folyók bevonása turisztikai és egészségvédelmi progra-

mokba  
– zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés továbbfejlesztése 

 

– az átemelő kapacitás növelendő 
– hálózatrekonstrukciók 
– a lakókörnyezet minősége hálózatfejlesztéssel javítható 
– különbözőségek csökkentése, közterületrendezéssel össze-

hangolt környezettudatos fejlesztések megvalósítása  
– karbantartások rendszeressé tétele, lakossági szemléletfor-

málás, környezeti iránti igényesség fejlesztése, közremű-
ködésre ösztönzés 

 
Energia közműhálózatok 

Villamosenergia 
Tiszaújváros és térsége energetikai központ. A térség villamosenergia ellátását a "Tiszaújvá-
ros" 120/20/10 kV-os táppont biztosítja. Az új strand melletti transzformátor állomásból ki-
induló 10 kV-os vezeték Tiszaújvárost, a 20 kV-os vezeték pedig a Mezőcsát és a térség ellá-
tását 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 kapaci-
tásbővítések által csökkentek a feszültségingadozások. A település közvilágítási helyzete 
változó. Az ÉMÁSZ Rt-nél néhány éve bevezetett hangfrekvenciás körvezérléssel sikerült a 
napi csúcsidőszak fogyasztását kiegyenlíteni. 

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

Távhő - ellátási rendszerek 
A város lakótelepein, továbbá bizonyos ipari és intézményi területeken, távhő ellátási rend-
szerek valósultak meg, melyek nyomvonalai túlnyomórészt beton tömbcsatornákban hú-
zódnak, 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 hőtermelést végez. 

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 középnyomá-
sú vezetékeken keresztül biztosítják a gázellátást, úgyhogy minden településhez nyomássza-
bályozó fogadóállomást létesítettek, illetve létesítenek a még folyamatban lévő beruházások-
nál. 
 
 
Elektronikus hírközlés  

Távbeszélő hálózatok 
A távbeszélő hálózat jelenleg a mezőkövesdi primer körzethez tartozik. A meglévő távbeszé-
lő állomások a tiszaújvárosi ARM típusú központon keresztül 49-es körzetszámmal kapcso-
lódnak 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 társa-
ságok bázisállomásokat, és antenna - berendezéseket üzemeltetnek. A lefedettség mindhá-
rom szolgáltató részéről teljesnek minősíthető. 

TV és Rádió 
Műsorvételi lehetőség szempontjából a térség ellátottnak tekinthető, a műsorvételnek korlá-
tozása nincs. Rádióvételi lehetőségek középhullámon és URH sávon lehetségesek. A TV véte-
li lehetőségek a Tokaj és a Kékes csatornáról biztosított. Tiszaújvárosban TV stúdió működik, 
mely technikai felszereltsége révén a regionális adások egyik központjává válhat. 
 

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, TÖMEGKÖZLEKEDÉS HELYZETE 

A közúti tömegközlekedés helyzete 
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, és Békéscsaba is elérhető. 
A városban helyi közforgalmú közlekedés nem üzemel. Minimális helyi tömegközlekedési 
funkciót ellátnak a helyközi VOLÁN autóbuszok, de ezek nem elegendőek. A helyi tömeg-
közlekedés hiánya a város fejlődését akadályozza. A városi autóbusz pályaudvar a város-
központból jól megközelíthető, hosszabb sétával a peremterületek is jól elérhetők. 
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A vasúti tömegközlekedés helyzete 
A város vasúti közlekedését a 89 sz. vasúti mellékvonal szolgálja ki, mely Nyékládházánál 
bekapcsolódik a nemzetközi vonalhálózat részét képező 80-as számú Budapest-Miskolc-
(Nyíregyháza-Záhony) villamosított vasúti fővonalba. Ezen át biztosított a vasúti kapcsolat 
mind a fővárossal, mind a megyeszékhellyel és a szomszédos megyék székhelyeivel. 
A város vasútállomása, zsák végállomás. Személyszállítási szempontból a vasúti közlekedés 
végpontja a vasútállomás, ahonnan már csak iparvágányok vezetnek tovább az iparterüle-
tekre. Az iparvágányok személyközlekedésre való hasznosítása nem, megoldott. A vasútál-
lomás városból történő megközelítése fokozottan balesetveszélyes, ugyanis a városból a pá-
lyaudvarra érkezőnek és fordítva is, a 35.sz. főközlekedési úton kell átkelnie, mely kereszte-
ződés forgalomirányítási eszközökkel (közlekedési lámpával) nem szabályozott. A főút for-
galma miatt, így nehézkes és balesetveszélyes az átkelés. 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés 
A település szerkezete, a tömbökön belüli elválasztott forgalmi rendszer jó alapját képezik a 
biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésnek. A városon belül kiépített kerékpárutak 
hálózata jónak mondható, de bizonyos helyeken fejlesztésekre szorul, azaz a kapcsolat az 
egyes kerékpárutak között nem mindenhol biztosított. (Pl.: a szederkényi városrészt bekötő 
kerékpárút) 
 

Erősség   Gyengeség 

– kiváló közlekedésföldrajzi helyzet 
– jó főúthálózati kapcsolatok 
– a meglevő mellékúthálózat és közterületi rendszer megfe-

lelő alapot képez a távlati fejlesztésekhez 
– meglévő autóbusz pályaudvar és kistérségi központ 

szerep 
– meglévő vasúthálózati kapcsolatok 
– a Tisza potenciális közlekedési lehetőségeinek kihaszná-

lása 
– kerékpáros közlekedésre alkalmas morfológiai és környe-

zeti állapot 

 – északi főhálózati kapcsolat hiánya (Takta-köz, Hegyalja) 
- Tiszaújváros és kistérsége közlekedési kapcsolatainak hiá-

nya 
– alacsony szolgáltatási színvonal több közlekedési alágazat 

területén, alágazati versengés 
– helyi tömegközlekedés járatsűrűsége nem megfelelő 
- kerékpárút-hálózat hiánya 
– a város közterületeinek (utak, terek) műszakilag és esztéti-

kailag leromlott állapota 
- veszélyes útkereszteződések, körforgalmak hiánya 
- városi parkolási mérleg hiánya 
- garázsvárosok városkép romboló hatása 

   

Lehetőség   Veszély 

– kedvező adottságok kihasználása a logisztikai projektek 
megvalósításához, a regionális intermodális közlekedési 
gócpont szerep növelése 

– minőségi közlekedésen alapuló, város és környezete 
számára egyaránt gyümölcsöző együttműködés 

– a város fejlődését szolgáló külső és belső úthálózati kap-
csolatok fejlesztése 

– vonzóbb, élhetőbb város kialakítása a közterületek rende-
zésével, karbantartásával 

– helyi tömegközlekedés létrehozása 
– színvonalas vasúti közlekedés által biztosított előnyök 

kihasználása. 
– az idegenforgalommal kapcsolatos vízi közlekedés kü-

lönböző szintjeinek kiépítése, vízi szállítás létesítménye-
inek kiépítése (kikötő) 

– a természeti környezet által biztosított előnyök kihaszná-
lása a kerékpáros túrizmus fejlesztésében 

 

– országos fejlesztési programokhoz való illeszkedés  
– szomszédos településekkel való összefogás és megegyezés  
– településrendezési tervek összehangolása szükséges 
– közlekedési szövetség létrehozása 
– helyi közlekedés infrastruktúrájának megteremtése 
– közterületek minőségi fejlesztése 
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2.5. Közszolgáltatások 

Oktatás, nevelés  
Tiszaújvárosban felsőoktatási intézmény ugyan nem található, 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 Sportfejlesz-
tési Koncepcióval. 
A nevelési, oktatási feladatokat a városlakók számára tulajdonképpen három intézmény biz-
tosítja: 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 1999-es intéz-
ménykorszerűsítésnek köszönhetően csökkent az oktatási nevelési intézmények tagoltsága, 
egységes intézményhálózat jött létre. 
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 osztá-
lyok száma a nappali okta-

tásban 

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 osztá-
lyok száma nappali 

oktatásban (db) 

Gimnáziumi tanu-
lók száma a nappa-
li 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 

 

Év 
Óvodai férőhelyek szá-

ma (fő) 
Óvodába beírt gyer-

mekek száma (fő) 
Az óvodai gyermekcso-

portok 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 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

54 

Év 
Óvodai férőhelyek szá-

ma (fő) 
Óvodába beírt gyer-

mekek száma (fő) 
Az óvodai gyermekcso-

portok száma (db) 
Óvodapedagógusok 

száma (fő) 

2005. 715 625 29 66 

2006. 715 606 29 66 

2007. 715 592 28 68 

 
Az intézmények szakmai programjaikban különös figyelmet fordítanak a tanulók képessége-
inek, adottságainak megfelelő képzés, fejlesztés biztosítására. Az intézmények sokrétű speci-
ális képzési forma igénybevételét teszik lehetővé. Szem előtt tartják az egészségtudatos élet-
módra nevelést, a művészeti oktatást, amelyek biztosítása érdekében pályázati forrásokból 
igyekeznek lehetőségeiket szélesíteni. 
 

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

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 összevonás a feladatok ellátását nem akadályozta, enyhí-
tette az oktatási intézmény tanterem hiányából adódó problémáit. 

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 Hivata-
la 

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 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 
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Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok: 

 Vendéglátás, kereskedelmi tevékenység, 

 Termek, eszközök, szálláshelyek bérbeadása, 

 Mosás, 

 A tanműhelyi gyakorlati oktatás keretén belül végzett, alaptevékenységen kívü-
li termelő tevékenység és szolgáltatás. 

 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intéz-
mény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
 
Az egyesített intézményben a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, a Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola, az Arany János Általános Iskola, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Széche-
nyi István Általános Iskola, a Vándor Sándor Zeneiskola, és a Mérei Ferenc Logopédiai Pszi-
chológiai 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 he-
lyettes segíti az igazgató munkáját. 

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

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 intézményegy-
ségei: 

-„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. 
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 szük-
séges önkormányzati tulajdo-
nú 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.) 
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Az intézmény alaptevékenysége 

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

sa, fejlesztő foglalkoztatása, utógondozása: korai fejlesztés (Eltérő Tan-
tervű Tagozat). 

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

gyelembevételével,- a jogszabályban előírtak illetve a fenntartó ön-
kormányzat, kívánalmai alapján- kialakítja helyi nevelési rendszerét, 

 A jelentkező igényeinek és a városi önkormányzat vállalásának figye-
lembevételével, megszervezi az általános iskolai felnőttoktatást (Ifjú-
sági Tagozat), 

 Az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés köve-
telményeinek, feltételeinek figyelembevételével, gondoskodik a tanu-
lók 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. 

 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, fej-
lesztő pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás 

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

lemény 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 igé-
nyének 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 törté-
nik. 
 
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 szer-
vezése, összehangolása. 
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 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 
 

Napközi Otthonos Óvoda 
Az egyesített intézményben a Katica Óvoda, a Bóbita Óvoda, a Sün Balázs Óvoda, a Tündér-
kert Óvoda, és a Szivárvány Óvoda került összevonásra. Az összevonás az ÁMK kivételével 
valamennyi óvoda összevonását jelentette. 

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 szüksé-
ges 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 intézmény alaptevékenysége: 
Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, - ha a jogszabály más-
képp nem rendelkezik - legfeljebb hét éves korig,  

 a gyermekek nevelése, 

 az iskolai életmódra felkészítő szakszerű csoportos foglalkoztatása, 

 a napközi otthon jellegű ellátása: 
 napi többszöri étkeztetéssel, 
 foglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel, 
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 a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt, terápiás gondozásra vett 
gyermekek felzárkóztató nevelése - oktatása, 

 a különleges gondozás keretében, a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, ér-
zékszervi, 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 

EGÉSZSÉGÜGY  
A város integrált ellátást nyújtó egészségügyi intézménye a Városi Rendelőintézet folyama-
tosan 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 fogászai ügyelettel, a Házi 
Betegápolási Szolgálattal, az Országos Mentőszolgálat helyi csoportjával, valamint a 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 vé-
dőnői szolgálatok. Utóbbiak fő feladata a prevenció megvalósítása, amelynek érdekében fel-
világosító tevékenységet, ill. szűréseket végeznek. A területi védőnők száma 8 és 3 ifjúsági 
védőnő. 
Városi Rendelőintézet, szakrendelések széles spektruma, környező települések is igénybe 
veszik. Az intézmény egy központosított egészségügyi centrum, melyben megtalálhatók egy 
helyen a gyermek- és háziorvosi rendelők, a fogorvosok és a szakorvosok. Az intézményben 
12 gyermek- és felnőtt háziorvos, 7 fogorvos valamint 24 szakrendelés működik. Egy körzet-
hez tartozók száma a háziorvosi ellátás tekintetében átlagosan 1800 fő. A szakellátások meg-
felelően szakképzett szakorvosi, és szakdolgozói kollektívával működnek. Az ellátások nagy 
része az OEP által finanszírozott, a házi orvosi szolgálatok működését azonban az önkor-
mányzat finanszírozza teljes mértékben. A Rendelőintézet foglalkozás-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. A gyógyfürdő 
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térségébe 4 szakellátást helyeztek ki. Ebben az évben tovább bővült a szolgáltatások köre a 
hospice ellátással, amely már egy régóta jelen lévő kielégítetlen szükséglet megoldását vállal-
ta föl. Rendelőintézet gyakran ad helyet, és segíti munkáját a különböző betegségtípusok 
köré szerveződő önsegítő csoportoknak, civil szervezeteknek 
A Védőnői Szolgálat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban található, ahol 11 fő 
védőnő végzi a munkáját. A városban nincs kórházi ellátás, a legközelebbi kórház Miskolcon 
található. A települést a B. A. Z . Megyei Mentőszolgálat látja el, melynek székhelye Miskolc. 
Tiszaújvárosban mentőállomás az Irinyi János úton található. A városban 4 ponton található 
gyógyszertár, melyből egy a központi rendelőintézetben kapott helyet. 
 
Az önkormányzat a fentieken túl forrást biztosít meghatározott feladatokhoz, amelyek leg-
inkább felújításhoz, beruházáshoz, bér költségekhez, tárgyi feltételek biztosításához kapcso-
lódnak. A kiadások több mint 50%-át a bérjellegű ráfordítások jelentik, 45%-os arányt képvi-
selnek a dologi kiadások. A Rendelőintézet bevételeit igyekszik növelni pályázati források-
ból, helyiség bérbeadásából, gyógyfürdőkezelések díjából, ill. térítés ellenében végzett vizs-
gálatokból származó jövedelmekkel. 
Az intézmény 1998. óta rendelkezik ISO 9000 minőségügyi rendszerrel, melyet folyamatosan 
működtet és tanúsíttat. A szabványnak megfelelően a Rendelőintézet betegelégedettségi fel-
mérést végez évente, folyamatosan kivizsgálja a betegpanaszokat. A vizsgálatok eredménye-
inek értékelése kiemelt fontossággal bír, mivel az intézmény alapvető célkitűzése a szolgálta-
tást 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 spekt-
rumát 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 

Betegpanaszok alakulása 

Év 
Elfogadási kritérium 

szerinti maximum 
Valós betegpanasz 

Írásos betegpanasz az elfogadá-
si 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) 
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A Rendelőintézetben az elmúlt években kialakult egy olyan szakmai struktúra, amely megfe-
lelően tud reagálni a változó körülményekre, a betegek igényeire, és megfelelő alapját jelen-
tik a további fejlesztéseknek. 
Rendelőintézet szakrendelői épületegyüttese Uniós pályázati forrásból felújításra kerül az 
elkövetkező időszakban. Ez hozzájárul majd a szakmai munka színvonalának további javu-
lásához, mivel ennek keretén belül egynapos sebészeti és kúraszerű ellátás feltételrendszeré-
nek 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 ELLÁTÁS 

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 közgyógyászati ellátás 

lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély 
egészségügyi szolgáltatásra való jo-

gosultság 

ápolási díj temetési segély adósságkezelési szolgáltatás 

átmeneti segély   

temetési segély   

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 

Minden település 

– étkeztetés 
– házi segítségnyújtás 
– a szociális szolgáltatásokhoz – különös te-

kintettel a családsegítéshez való hozzáférést 

2.000 fő feletti lakosú település 
– előzőek + 
– családsegítés 

3.000 fő felett lakosú település 
– előzőek + 
– idősek nappali ellátása 

10.000 fő feletti lakosú település 

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

fogyatékos személyek nappali intézménye  
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 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 ter-
mészetbeni 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 intézmény-
rendszert, az ellátó és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, az önkormányzat intéz-
ménnyel kapcsolatos főbb feladat- és jogköreit. 
A jogszabályi kötelezettségek teljesítésén túl az önkormányzat saját bevételi forrásból finan-
szírozott egyéb támogatást nyújt az arra rászorulóknak, szemétdíj-kompenzációval és kom-
munális adó-kedvezménnyel segíti az időskorúakat. A fiatalok életkezdését, a városban tör-
ténő 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 kon-
cepciót. 
Az önkormányzat idős lakosaiért vállal felelősségének, ellátások kiépítésének, szakmai szín-
vonalának 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 en-
nek érdekében az érintett intézményekkel, igyekszik megszólítani nem csak a fiatalokat, szü-
lőket, 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 
– gyermekjóléti szolgáltatás 
– bölcsőde 

Szakosított ellátások: 
– Időskorúak gondozóháza 
– Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

  
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellá-
tást, 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 jog-
szabály által előírt személyi feltételek maradéktalanul nem teljesülnek. A jogszabályok lehe-
tőséget adnak ezek 2012-ig történő rendezésére.  
A Tiszújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményben a Városi Gondozási Központ, az 
Egyesített Bölcsödei Intézmény, és a Városi Családsegítő Központ került összevonásra. Az 
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integrált intézményen belül további szervezeti egységek jöttek létre ellátás-típusonként, ame-
lyek élén a szakmai vezetők állnak. 

Az 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. 

 
Időskorúak ellátására szolgáló intézmény:  

 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 

Átmeneti szállást biztosító intézmény:  
 Ezüsthíd Gondozóház 
 Hajléktalan Szálló 

 
Az intézmény típusa: Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított, vala-

mint 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. Férő-

helyszám: 25 fő 
→ „Tiszavirág” Idősek Klubja Tiszaújváros, Mátyás kir. út 34. Férőhely-

szám: 20 fő 
→ „Tisza-parti” Szabadidő ház Tiszaújváros, Neumann J. út 1. 
→ „Ezüsthíd” Gondozóház Tiszaújváros, Bartók B. út 1-3. Férőhely-

szám: 44 fő 

- Családsegítő Szolgálat Tiszaújváros, Bartók B. út 9. 

- Gyermekjóléti Szolgálat Tiszaújváros, Bartók B. út 9. 

- Hajléktalanok Átmeneti Szállása Tiszaújváros, Szederkényi út 2. Fé-
rőhelyszám: 15 fő 

- „Napsugár” Bölcsőde Tiszaújváros, Mátyás kir. út 34. Férőhelyszám: 
90 fő 

Az intézmény intézmény-
egységei: 

- Gondozási Központ 

- „Ezüsthíd” Gondozóház 

- „Napsugár” Bölcsőde 

- Családsegítő Szolgálat 
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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 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 (Tisza-parti-
városrész) 

 
A Gondozási Központ, intézményegységként megőrizte régi nevét, mivel a lakosság így is-
meri. 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. 

Ellátási forma 
Adott év december 31-én 

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 tapaszta-
lattal 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 telepü-
lésein 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 térí-
tésmentes. A készülékek zárt rendszerben működnek, a jogszabályok által támasztott techni-
kai, műszaki, tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítottak. Az ágazati jogszabályok válto-
zása okán azonban a készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie. A 
készülékek védőtokkal történő ellátása biztosítaná a követelményeknek való megfelelést. A 
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segélyhívások száma változó, a szolgáltatás jellegéből adódóan következtetést erre vonatko-
zóan 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 idő-
szakban azonban a jogszabályi feltételek változtak, így tiszteletdíjas gondozónő foglalkozta-
tására már nincs lehetőség. A későbbiek során a kötelező főállású gondozónők alkalmazásá-
val járó személyi jellegű ráfordítások jelentősen meg fogják terhelni az intézmény költségve-
tését. 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 meg-
felelő szakképesítéssel rendelkező, elhelyezkedni szándékozók, mivel a Munkaügyi Központ 

helyi kirendeltsége gyakran indít szociális gondozó képzést a tartós munkanélküliek szá-
mára. 
Az étkeztetés ellátás kötelező alapellátási feladat, melyet több főzőhelyről, több kiosztó he-
lyen biztosított az ellátottak számára. Régóta működő, ismert szolgáltatás a városlakók szá-
mára. A konyhák üzemeltetését, az étkeztetést, a térítési díjak szedését a Városi Intézményel-
látó Szervezet látja el. A szolgáltatást igénybe vevők száma viszonylag állandó, a szolgáltatá-
sért 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 közösségszerve-
ző erővel bír a nyugdíjas lakosok körében. A szociális ellátás fontos eleme a szabadidő hasz-
nos eltöltése, ennek köszönhetően a nyugdíjasok aktív, tartalmas életet élhetnek. A nyugdíjas 
klubok köré részben az ellátásban részesülő, részben nem részesülő tagokból civil szervezet-
ként nyugdíjas körök szerveződtek már a ’90-es évek végén, létszámuk szinte állandó, meg-
közelítőleg 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 korosz-
tálya 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. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
A családsegítés célja a krízishelyzetek megelőzése, illetve megszüntetése, életvezetési képes-
ségek megőrzése a szociális munka különböző eszközeivel. Az ellátás igénybevétele önkén-
tes. Alapfeladatán túl több speciális szolgáltatást is nyújt az intézményegység: adósságkeze-
lési szolgáltatás, fiatalok nyári munkájának szervezése, Baba-Mama klub. Az elmúlt évek 
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során a családsegítő szolgálat igyekezett pályázati programokat megvalósítani, illetve pályá-
zati forrásokat találni, hogy a rászoruló családokat valamilyen formában támogatni tudja. 
A családsegítő szolgáltatás jellegéből adódóan széles körű segítséget nyújt. A forgalmi muta-
tókat az alábbi táblázat szemlélteti. Az adatok alapján leginkább valamilyen ügyintézési se-
gítség, információ érdekében keresik fel a kliensek, valamint emellett magas a valamilyen 
családi, kapcsolati probléma okán, illetve lelki, mentális gondokkal az intézményhez fordu-
lók aránya. Ez trend jellegűnek tűnik, amelyet a jövőben a szolgáltatások szervezésénél fi-
gyelembe kell venni. Az intézmény-egységben részmunkaidőben foglalkoztatnak pszicholó-
gust, 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 annyi-
ra 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, szemé-
lyiségfejlesztés, asszertivitás fejlesztése áll. Ezek biztosítása történhet csoportos munkamód-
szerrel, valamint elképzelhető ezen a területen működő civil szervezettel történő együttmű-
ködés 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. 

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 
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Gyermekek érintettsége a kezelt problémák szerint 2005. év 2006. év 2007. év 

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 Jelző-
rendszert, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A jelzőrendszer fontos eleme a városi 
gyermekvédelmi rendszernek, gyakran észlel problémát, és küld megkeresést, jelzést az in-
tézmény felé.  
A gyermekjóléti szolgálat forgalmi mutatói alapján a gondozott gyermekek száma viszony-
lag 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, gyermekne-
velési, magatartási gondok, iskolai teljesítmény zavarok. 
A szolgálat az alapellátási tevékenységen kívül egyéb ellátásokat is nyújt, pl.: ingyenes jog-
segély szolgálat, pszichológiai tanácsadás, „kapcsolat ügyelet”, „titokszoba”, fiatalok számá-
ra a nyári szünidőben szórakozási lehetőségek biztosítása 
A szolgálatot gyakran keresik fel az ügyfelek információ nyújtásért, hivatalos ügyek intézé-
sében 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. 

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 számá-
ra nem kötelező feladat. A hajléktalan személyek számára biztosított a tisztálkodás, az éjsza-
kai pihenés, étkezés, közösségi élet, betegek elkülönítésének feltételei. A szálló kihasználtsá-
ga általában 60%-os. A lakók számára egyéni és csoportos foglalkozásokat nyújt a motiváció, 
cselekvései képesség, alkalmazkodási képesség fokozása érdekében. A lakók szociális, men-
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tális gondozását egy fő szociális munkás végzi. Az intézmény gondot fordít arra is, hogy 
folyamatosan kapcsolatot tartson a külterületen élő hajléktalanokkal, és folyamatosan pró-
bálja 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 köte-
lező 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 úgyneve-
zett 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 szolgálta-
tásra. Az intézmény igyekszik hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget, szociális és mentális 
segítséget nyújtani lakói számára. 

 

Ellátási forma 
Év (fő) 

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 előírások-
nak. 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 cso-
portszobák megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, felszereltségük magas színvonalú. Az 
intézmény személyi feltételei, szakképzettségi mutatói szintén a jogszabályi követelmények-
nek megfelelőek. 
 A bölcsőde kihasználtsága 2006. évben átlagosan 62% volt, ami 2008-ra 85%-ra emelkedett. 
Az ellátás jellemzője, hogy az óvodai beiratkozások okán ősszel lecsökken a gyermekek szá-
ma, majd folyamatosan eléri az intézményi kapacitást. Előfordul, hogy a beíratott gyermekek 
száma meghaladja a férőhelyek számát.  
 

MŰVELŐDÉS 
Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár 
A Derkovits Művelődési Központ és Városi Könyvtár segíti a közművelődési, oktatási in-
tézmények, munkahelyek közművelődési tevékenységét, együttműködik ezen feladatok ellá-
tásában. A városi könyvtár két fiókkönyvtárral működik a városközpontban. Kihasználtsága 
a meglévő állomány és a forgalmi adatok összevetésével ~80 %-os. A könyvtárban található 
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felnőttkönyvtár, olvasóterem, hírlapolvasó, infotéka, gyermekkönyvtár, médiatár (videotár 
és hangtár), helytörténeti gyűjtemény. A kötetek példányszáma eléri a 128.513 db-ot, a videó, 
CD-ROM-ok, hanglemezek száma pedig a 12.907 db-ot. 
A Művelődési ház a Könyvtárral szemben található. Az épületen belül 5 termet találhatunk, 
melyek között színházterem és kiállító terem is funkcionál. Fő tevékenysége közé tartozik a 
városi nagyrendezvények megszervezése és lebonyolítása: Tiszaújvárosi Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor, Majális, Tiszaújvárosi Városnapok – Tavaszi Fesztivál, Városi 
Gyermeknap, Ünnepi Könyvhét, Buliszombat, Szent István Nap, Országos Könyvtári Na-
pok, Színház Határok Nélkül, Mikulástól Karácsonyig, Szederkényi Gyertyagyújtás, stb. 
 

 Közművelődési feladatok: 
 Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző 

közművelődési lehetőségeket. 
 Értékközvetítés, értékteremtés fórumainak megszervezését pódium-

műsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes, il-
letve 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 egye-
sületek működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a kö-
vetkező területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművé-
szet, díszítőművészet, stb. 

 Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A telepü-
lés lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közös-
ségeket, amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, stb. 

 

 Könyvtári és múzeumi tevékenységek keretében ellátja az alábbi feladatokat: 
 A Városi Könyvtár – mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi 

személyek számára, korlátozás nélkül közvetlenül biztosítja a könyv-
tári szolgáltatást. 

 A város múltjának - kezdetektől napjainkig – tárgyi, szellemi emlék-
anyagának gyűjtése, feltárása, feldolgozása, bemutatása. A térség tör-
ténetének, ipari fejlődésének dokumentálása. 

 

 Könyvtári feladatai ellátása érdekében biztosítja: 
 a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való haszná-

latát, 
 a könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtár-

közi kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és má-
solatban, 

 a bibliográfia és szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes in-
formációs szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is), 

 a szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgálta-
tásairól, 

 a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást, 
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 a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatása-
inak közvetítését, 

 a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve infor-
mációkat (helyismereti tevékenység), 

 a gyermekek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, 
klubokat, játszóházakat, táborozást szervez, 

 a helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szciográfiák…) ki-
adatása, kiadása, árusítása, 

 a közhasznú szolgáltatások közvetítését, 
 a városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól 

a tájékoztatást, 
 a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő ren-

dezvények előkészítését és szervezését, 
 a könyvkiadást – a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi 

jóváhagyása alapján, alkalomszerűen. 
 

Az intézmény típusa: Közművelődési intézmény és városi könyvtár 

Az intézmény neve: Derkovits Gyula Művelődési Központ és Ham-
vas 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 Képvise-
lő-testülete 

Az intézmény alapításának ideje: 2000. július 01. 

Az intézmény fenntartója: Tiszaújváros Város Önkormányzat 

Felügyeleti szerve: Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri 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.) 

 

SPORT- ÉS SZABADIDŐ 
Tiszaújvárosban a sportolást és a szabadidő eltöltését biztosító intézmények az alábbiak: 

 Sportpark 

 Fürdőkomplexum 
Ezek az intézmények összefüggően helyezkednek el a város nyugati részén, mintegy sport és 
szabadidő centrumot alkotva. 

Sportpark 
Az intézmény címe: Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. 
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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 küzdő-
teret egy 1200 férőhelyes lelátó veszi körül és biztosítja vendégeknek, hogy kényelmesen 
kövessék végig az eseményeket. 
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 ven-
dégeit. Az atlétika és labdarúgó stadion a nagyszabású sportrendezvényeken kívül koncer-
tek lebonyolítására is alkalmas. Ezenkívül a sportparkban egy 2000 férőhelyes fedett lelátó-
val 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. 

Fürdőkomplexum 
A fürdőkomplexumot a Tiszaújváros-Termálfürdő Kft. üzemelteti, alapítója Tiszaújváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. A fürdőkomplexum a termálfürdőből és az 
Akwalon" Szabadidőközpontból áll, mely együttesen mintegy 4,5 ha-on terül el.  
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 hétköznap-
okban. 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, csúszda-
medence óriás csúszdákkal), napozásra alkalmas zöldterület, sportpályák, játszótér és keres-
kedelmi pavilonsor biztosítja az egész család kellemes kikapcsolódását. A termál és strand-
fürdő mellett kemping is található. 
 

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 - szolgál-
tatás - vendéglátás, kínálati elemeinek megfelelő szerkezeti összetétele, színvonala. 
A városban működési engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi és vendéglátó egységek szá-
mát, összetételét megfelelőnek tartják a szakemberek. Az éttermek árszínvonalát megfelelő-
nek, e tekintetben a belföldi vendégkör kiszolgálására is alkalmasnak tartják. 
A városban lévő szállást biztosító egységek a megyei kínálat közel egyharmadát, míg szállo-
dai kapacitásának 13 százalékát adják. Kevés a magasabb kategóriájú, komplex szolgáltatást 
nyújtó szálloda. A városban a magánszálláshelyek dominanciája jellemző. Néhány jelentő-
sebb hotel, panzió: Hotel Phönix, Hotel Tiszavirág, Veronika Panzió, Hotel Cívis Kárpátia, 
Hotel Termál, stb. 
Hiányzik az egészségturizmus és a hivatásturizmus magasabb minőségi szolgáltatási igénye-
inek kielégítésére alkalmas szállodai kapacitás. A szálláshelyek leginkább csak szálláshelyek, 
nem egy teljes nyaralási élményt nyújtó turisztikai termék részei. A magas részarányt képvi-
selő magán szállásadás szinte ellenőrizhetetlen, nincsenek osztályba sorolási normák. Cse-
kély a Tisza közelségéből eredő üdüléstípusok kiszolgálására alkalmas üdülőházak, turista- 
és ifjúsági szállók kapacitása. 
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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 tele-
pült, míg a SPAR 2 üzlettel is kiszolgálja a lakosságot. Az egyik Spar a Szederkényi út – Lé-
vay 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. 
Középkategóriában az Alfi, a Penny és a COOP élelmiszer üzletlánc van jelen. Az Alfi, a 
COOP és a Penny szupermarketek a településközpontban kaptak elhelyezést. 
A hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi egységeket a városban szétszórtan, de leg-
főképpen a központban találhatjuk meg. Jellemző a városra az üzletek panelházak alatti elhe-
lyezése a földszinten, de a szabadonálló (mini-plaza) üzletközpontok is. Nemrég épült a 
mall-típusú Piramis üzletház. 
 

A REND – ÉS JOGVÉDELMET AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK BIZTOSÍTJÁK:  
 Közterület Felügyelet 

 Önkormányzati Tűzoltóság 

 Városi Rendőrkapitányság 

 Városi Bíróság 

 
Az intézmények területi elhelyezkedése 
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2.6. Korábbi időszak fejlesztései 

A korábbi évek városi fejlesztési törekvéseiben meghatározó szereppel bírt a közintézmé-
nyek, a panellakások korszerűsítése, a közterületek rendezettebbé tétele, játszóterek felújítá-
sa, a balesetmentes közlekedés feltételeinek javítása.  
Tiszaújváros önkormányzata a közszolgáltatások lakosság által megszokott jó színvonalának 
megőrzése érdekében évről-évre jelentős összegeket fordít a közintézmények épületeinek 
állagmegóvására. A teljesség igénye nélkül, pusztán áttekintő jelleggel a 4. sz. táblázat foglal-
ja össze az elmúlt három évben a város közintézményeiben megvalósított fontosabb felújítá-
sokat. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Tiszaújvárosban a legmagasabb a házgyári technológiával 
épült lakások aránya, meghaladja az 50%-ot. A városi panelépületek minőségi állapota 
ugyanakkor a folyamatos (idén látványosan felgyorsult) – az állam, az önkormányzat és a 
lakóközösségek partnerségében zajló – felújításoknak köszönhetően jobb az országos átlag-
nál.  
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságosabbá tételét szolgálják a színkiemelések vagy az 
átkelőnek az útburkolat szintjéből való fizikai kiemelése, amelyet a város számos forgalmas 
pontján már sikerült megvalósítani. A város köztereinek, játszótereinek, zöldfelületeinek 
megújítása a 2007-ben elfogadott komplex Közterület Rehabilitációs Program alapján terve-
zett módon folyik. 

4. sz. táblázat 

Intézmény neve 
Elvégzett fontosabb felújítási, átalakítási munkák 

2007. 2008. 2009. 

Széchenyi István Iskola távhő-, vízvezeték-, villany-, 
villamoshálózat felújítása, II. 
emeleti ablakok cseréje mű-
anyagra, II. emeleti 20 db ajtó és 
tok cseréje 

villámvédelem felújítása, föld-
szinti és első emeleti villamos 
felújítás, első és második emele-
ti ablakok cseréje, vízvezeték 
csövek szigetelésének cseréje, 
tantermi csapok, bekötő csövek 
cseréje 

fűtéskorszerűsítés 

Hunyadi Mátyás Iskola tantermek PVC cseréje, konyha 
csempézése, tantermi ajtók 
cseréje, főbejárat átalakítása 

konyhai csővezeték burkolatá-
nak felújítása 

fűtéskorszerűsítés 

Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ 

homlokzati nyílászárók cseréje, 
bölcsődei pavilonok falburkola-
tának felújítása 

nyílászárók cseréjének folytatá-
sa 

fűtéskorszerűsítés 

Bóbita Óvoda villamos felújítás, fűtésrend-
szer, vizesblokk felújítása 

21 db ablak cseréje, fűtési rend-
szer, mosdók felújítása, helyi-
ségek járólapozása, padlóbur-
kolat beszerelése 

fűtéskorszerűsítés, óvodai 
játszótér rehabilitáció 

Szivárvány Óvoda     fűtéskorszerűsítés, óvodai 
játszótér rehabilitáció 

Tündérkert Óvoda     fűtéskorszerűsítés, óvodai 
játszótér rehabilitáció 

Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és 
Kollégium /kollégium 
épülete/ 

I-II-III. emeleti lány fürdő és 
WC ablakainak cseréje, II. 
emeleti lány oldal ablakainak 
cseréje, szobai ajtók cseréje 4 
szinten 

földszinti irodák ablakainak 
cseréje, lány oldali zuhanyzók 
és WC-k felújítása 

fűtéskorszerűsítés 

Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és 
Kollégium /volt Brassai 
épülete/ 

külső épületrész elektromos 
felújítása, földszinti irodák 
ablakainak cseréje 

tornatermi ablakok cseréje, 
nyáklabor szennyvízelvezető-
rendszerének meghosszabbítá-
sa 

fűtéskorszerűsítés 

Arany János Iskola ebédlők, kiszolgáló helyiségek 
csúszásmentesítése, tantermek, 
könyvtár, olvasóterem armatú-
ráinak cseréje 

ablakcserék, klíma- és szellőző 
berendezés kialakítása 

fűtéskorszerűsítés 
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Intézmény neve 
Elvégzett fontosabb felújítási, átalakítási munkák 

2007. 2008. 2009. 

Kazinczy Ferenc Iskola villamos főkapcsoló szekrény-
szabványosítása, PVC csere 4 
tanteremben 

Tornateremben ablakventillátor 
építése, földszinti irodaablakok 
cseréje, reluxa felszerelése 3 
tanteremben 

fűtéskorszerűsítés 

Éltes Mátyás Iskola   2 oldalsó bejárati ajtó tokjának 
cseréje, reluxa felszerelése az 
emeleti, földszinti tantermek, 
tornaterem, ebédlő, iroda helyi-
ségeiben 

fűtéskorszerűsítés 

Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és 
Kollégium /gimnázium 
épülete/ 

83-as tanműhely padlózat 
burkolása, pincei víz-, szenny-
vízrendszerek felújítása, nagy 
tornaterem fiú oldali zuhanyzó 
felújítása, vasajtók cseréje 
műanyagra, PVC csere 3 tante-
remben 

folyosói ablakok cseréje, tűzvé-
delmi hiányosságok pótlása 

fűtéskorszerűsítés 

Vásárhelyi ÁMK – Petőfi 
úti iskola 

konyha előtér csúszásmentes 
járólap cseréje 

villámvédelmi fejlesztések  fűtéskorszerűsítés 

Vásárhelyi ÁMK – Dózsa 
Gy. úti iskola 

tantermek világítótesteinek 
cseréje, előtér, főbejárati lépcső 
felújítása, bejárati ajtók cseréje 

villamossági rendszer korsze-
rűsítése 

fűtéskorszerűsítés 

Vásárhelyi Óvoda fűtésrendszer alapvezeték 
cseréje 

Járólap csere fűtéskorszerűsítés 

Városi Kiállítóterem  vizesblokkok felújítása   fűtéskorszerűsítés 

Derkovits Kulturális 
Központ 

burkolat-felújítások, 
légkondícionáló kiépítése a 
tükrös teremben 

  fűtéskorszerűsítés, térburkolat 
kivitelezése 

Hamvas Béla Könyvtár   III. emeleti kávéház árnyékolá-
sa, klimatizáláshoz szükséges 
villamos hálózat bővítése 

fűtéskorszerűsítés 

Tiszaszederkényi Orvosi 
Rendelő 

  fűtéskorszerűsítés   

Kazinczy Ház     épület átalakítása ideiglenes 
szakorvosi rendelőintézetté 

Intézményi felújítások Tiszaújvárosban 2007-2009. között 

Forrás: Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása 

2.6. Összegzés  

A városi szintű helyzetértékelés SWOT elemzését az egyes fejezetek végén szerepeltettük, az 
alábbiakban a SWOT analízis alapján megfogalmazható stratégiát ismertetjük. A stratégia 
három fő pillérre épül. 
 
1. Partnerség, koordináció, integráció megerősítése  
Meghatározó kell, hogy legyen Tiszaújváros és kistérségének és a szomszédos városok – Pol-
gár és Mezőcsát – és kistérségeik partnersége, erős, működő kisrégió kialakítása. A kisrégiós 
partnerség teheti ugyanis versenyképessé és élhetővé a térséget a Miskolc-Nyíregyháza-
Debrecen városhálózatban. Ez az együttműködés lehet a garanciája a hosszútávú fenntartha-
tóságnak. 
Az ágazatok közötti együttműködés fontos szempont kell, hogy legyen. A társadalmi prob-
lémák összetettek, ezért megoldásuk a különböző intézmények összefogásával, együttes 
munkájával oldható meg. Kívánatos az egységes szakmai szemléletmód, folyamatos kom-
munikáció 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 
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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 szá-
mára nyújtott ellátásokat átgondolni. Az idős lakosság számára a szabadidő hasznos eltölté-
se rendkívül fontos, ezért – akár civil szervezetek bevonásával – bővíteni kell ezen szolgálta-
tásokat. Annak érdekében, hogy az idős személy ellátása lehetőleg saját otthonában történ-
jen, a házi segítségnyújtás, étkeztetés és főként a nappali ellátás kiszélesítése lehet megoldás.  
Az idős korú lakosság egészségi állapotából eredően érdemes megfontolni a szakosított ellá-
tási formák megszervezését ápolási otthon, tartós elhelyezést nyújtó idősek otthona formájá-
ban.  
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 tar-
tani, 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. Meghatározó jelentőségű továbbá a szo-
ciális szolgáltatások kisrégiós kiterjesztése, amely a szociális egyensúly fenntarthatóságának 
záloga. 
 
3. Helyi és a kisrégiós közösség fejlesztése 
A helyi és a kisrégiós közösség fejlesztésének kulcseleme a Tiszaújvárosi, majd a Tiszaújvá-
rosi és kisrégiós közösségfejlesztés, valamint a városi – Tiszaújváros, Polgár, Mezőcsát – és a 
kistérségi, kisrégiós lokálpatriotizmus kialakítása, mert ez lehet a fenntarthatóság, az élhető-
ség alapja. 
A szociális ellátórendszer gyenge pontja, hogy nem tart rendszeres kapcsolatot a civil szer-
vezetekkel, annak ellenére, hogy az együttműködés nagyban segíthetné az ellátó rendszer 
tehermentesítését, a problémák komplex megoldását, a közösségfejlesztés alapjait teremthet-
né meg. A civil szervezetek, egyházak, piaci szereplők részvétele a társadalmi problémákban 
a lakosság cselekvési készségét, látásmódját, érzékenységét jelentős mértékben tudja formál-
ni. Az önkéntesek szerepe rendkívül nagy bizonyos probléma-csoportokban. A cél természe-
tesen nemcsak az ellátórendszer tehermentesítése, hanem az ellátások szükségletek közelé-
ben tartása, a helyi közösség, a helyi társadalom formálása, identitásának, a lakosság öngon-
doskodásának 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 kez-
deményezések vannak. A helyi társadalom valamennyi szereplője azáltal válik érdekeltté a 
problémák megoldásában, hogy tudatára ébred saját felelősségének a város életében, történe-
tében. 
 
A három tényező kölcsönhatása alapozza meg Tiszaújváros egyetemes célját, amely egyben Polgár, 
Mezőcsát és a kistérségi települések közös célja is az élhetőség, a versenyképesség és a fenntarthatóság. 
A város és a kisrégió stratégiai főirányait is a közös cél határozza meg: 

–  „I” élhetőségi, 
– „II” versenyképességi és 
– „III” fenntarthatósági  

főirányokat különböztetünk meg hosszútávon a városfejlesztési koncepcióban, és középtávon az IVS-
ben is.  
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II. VÁROSRÉSZ LÉPTÉKŰ FEJEZETEK  

3. A VÁROSRÉSZEK TERÜLETI MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEMZÉSE 

A KSH a 2001. évi népszámlálási adatokkal számol a városrészek, és azok mutatóinak meg-
határozásakor. Ennek megfelelően a mi is ezekből az adatokból indulunk ki. 

Lakónépesség adatai településrészenként (2001.) 

Mutató megne-
vezése 

Összesen 
Város- 

központ 
Kertváros 

Szederkényi 
városrész 

Összekötő 
városrész 

Tisza-parti 
városrész 

TVK-MOL 
Iparterület 

Lakónépesség 
száma 

17 207,0 13 923,0 1 197,0 1 751,0 21,0 259,0 46,0 

Lakónépességen 
belül 0-14 évesek 
aránya 

17,8 17,4 20,2 20,5 4,8 15,1 0,0 

Lakónépességen 
belül 15-59 éve-
sek aránya 

70,0 70,4 74,5 63,4 85,7 64,1 100,0 

Lakónépességen 
belül 60- x évesek 
aránya 

12,2 12,2 5,3 16,2 9,5 20,9 0,0 

A népszámlálási adatok alapján látható, hogy a legsűrűbben lakott rész a városközpont, 
„legöregebb” a Tisza-parti, „legfiatalabb” a kertváros, és a szederkényi városrész. Nyilván a 
városközpont a panellakások övezete, tehát érthető, hogy itt koncentrálódik a lakosság nagy 
része. A gyermekek száma láthatóan magas a kertvárosban, illetve szederkényben. A sze-
derkényi városrészben a gyermekkorúak magas száma köszönhető egyrészt a központi vá-
rosrészből kiköltöző fiatal gyermekes családoknak, illetve annak, hogy a roma lakosság ma-
gasabb számban van jelen ebben a városrészben, és náluk hagyományosan magasabb a 
gyermekek száma. Az alábbiakban láthatók a városrészek iskolai végzettségre, lakásállo-
mányra és foglalkoztatásra vonatkozó adatai: 

Iskolai végzettség településrészenként (2001.) 

Mutató megne-
vezése 

Összesen 
Városköz-

pont 
Kertváros 

Szederkényi 
városrész 

Összekötő 
városrész 

Tisza-parti 
városrész 

TVK-MOL 
Iparterület 

Legfeljebb általá-
nos iskolai vég-
zettséggel rendel-
kezők aránya az 
aktív korúakon 
belül (%) 

17,2 15,6 7,2 38 28,9 18,7 26,1 

Felsőfokú végzett-
ségűek a 25 éves 
és idősebb népes-
ség arányában (%) 

15,4 14 45,5 5,7 5 25,5 31,4 

Lakásállomány településrészenként (2001.) 

Mutató megne-
vezése 

Összesen Városközpont Kertváros 
Szederkényi 

városrész 
Összekötő 
városrész 

Tisza-
parti vá-
rosrész 

TVK-MOL 
Iparterület 

Lakásállomány 
(db) 

6 700 5 656 366 569 3 102 0 

Alacsony komfort 
fokozatú lakások 
aránya (%) 

2,7 0,9 1,1 21,4 0 2,9 0 
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Foglalkoztatási adatok településrészenként (2001.) 

Mutató megnevezése Összesen 
Városköz-

pont 
Kertváros 

Szeder-
kényi 

városrész 

Össze-
kötő vá-
rosrész 

Tisza-parti 
városrész 

TVK-
MOL 
Ipar- 

terület 

Rendszeres munkajöve-
delemmel nem rendel-
kezők aránya az aktív 
korúakon belül (%) 

38,6 37,3 32,5 55,1 83,3 41,6 0 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendsze-
res munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül 
(%) 

11,2 9,5 5,7 29,3 38,9 12,7 0 

Foglalkoztatottak aránya 
a 15-64 éves népességen 
belül (%) 

58,2 59,2 66,5 42,4 15 53,3 100 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya (%) 

29,4 28,8 5,2 48,8 0 41,6 0 

3.1. A városrészek bemutatása 

Tiszaújvárosban – tervezett város lévén – a mai napig jól elkülöníthetők a karakterükben, 
építési idejükben jellegzetesen eltérő városrészek. A városrészeket a városfejlődési egysége-
ket, valamint a szerkezeti különbözőségeket alapul véve határoltuk le. 

3.1.1 Városrészek beazonosítása 

A városrészek beazonosítását a határoló közterületek felsorolásával végezzük el. A városról 
általánosságban elmondható, hogy a helyi tömegközlekedés hiányos, így a városon belüli 
közlekedés munkába, iskolába járás személygépkocsival, kerékpárral, illetve gyalogosan 
oldható meg. A város kedvező felszíni adottságai (jelentős szintkülönbségek nincsenek) mi-
att a településen belüli kerékpáros közlekedés népszerűsítése, feltételeinek javítása fontos 
feladat.  
 

1. Városközpont 
- Tiszaújvárosi töltés 
- Lévay J. út, 
- közigazgatási határ, 
- miskolci vasútvonal, 
- Béke út, 
- 35 sz. főút, 
- Szederkényi út, 
- Vörösmarty M. út, 
- Sajó u. 

2. Kertváros 
- Lévay J. út, 
- közigazgatási határ, 
- Sajó menti töltés,  
- Sajó u. 

3. Szederkényi városrész 
- Sajó menti töltés, 
- tiszai töltés,  
- Vasvári P. u., 

- Kandó K. út 
4. Összekötő városrész 

- Sajó menti töltés, 
- Kandó K. út, 
- Dózsa Gy. Út, 
- tiszai töltés, 
- üzemvíz csatorna, 
- 35 sz. főút, Szederkényi út, 
- Sajó u. 

5. Tisza-parti városrész 
- 35 sz. főút,  
- üzemvíz csatorna, 
- Tisza-folyó, 
- Honvéd út, 
- Mezőcsáti út 

6. TVK, MOL Iparterület 
- 35 sz. főút, 
- Mezőcsáti út, 
- MOL finomító határai 
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A városrészek beazonosítása – áttekintő térkép 
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3.1.2  A városrészek helyzetelemzése (gazdaság, társadalom, környezet) 

1. Városközpont 

1.1. A városrész rövid leírása 
A „Városközpont” elnevezés 
nem a városrész településen 
belüli fekvésére, hanem a vá-
ros életében betöltött szerepé-
re utal. A városközpontban 
található a Polgármesteri Hi-
vatal, és itt helyezkednek el a 
közoktatás (általános iskola, 
gimnázium, szakmunkáskép-
ző és szakközépiskola, kollé-
gium, óvoda és bölcsőde), a 
betegellátás és az idősgondo-
zás (orvosi rendelő, mentőál-
lomás, gyógyszertárak, idősek 
klubja, öregek napközi ottho-
na, gondozóház) valamint a 

közművelődés intézményei (könyvtár, Derkovits Gyula Művelődési Központ).  
A többi városrészhez mérten tehát intézmények szempontjából jelentős koncentráció figyel-
hető meg itt, amely a népességben, a szolgáltatások elérésében, valamint a helyközi tömeg-
közlekedési kapcsolatok közelségében szintén tetten érhető. A városrész a lakótelepek vi-
szonylag nagy kiterjedésű „kertjeinek” köszönhetően zöldfelületi elemekkel is jól ellátott.  

1.2. Gazdaság 
Tiszaújvárosban a vállalkozássűrűség értelemszerűen a város centrumában a legnagyobb, 
ahol a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások domináns szerepe jellemző. A városközpont 
területe magában foglalja a város nagy kiterjedésű, panellakásos, lakótelepi negyedét. A pa-
nelépületek állagmegóvása az épített környezet korszerűsítésén, esztétikusabbá tételén, a 
lakások energiahatékonyságát növelő technológiák alkalmazásán keresztül a jelenleginél 
élhetőbb, a fiatalok számára is vonzó lakókörnyezetet teremt. A panelprogram folytatódásá-
val, a lakáshoz való hozzáférést megkönnyítő célzott önkormányzati programokkal, vala-
mint a lakosság komfortérzetét javító közterületi fejlesztésekkel megállítható a városközpont 
elöregedése, hosszabb távon is fenntartható a fiatalabb korosztály jelenlétéből adódó maga-
sabb szintű fizetőképes kereslet és biztosítható a városrész prosperálása. A háztömbök alag-
soraiban számtalan, többnyire gyorsan változó profilú, kis alapterületű „garázsbolt” műkö-
dik. A nagy áruházláncok – pl. Tesco, Spar, Penny Market – városközpontba települése azon 
kisboltoknál (legyen szó garázsboltokról vagy az elegánsabb városi üzletházakban működő 
üzletekről) nem okozott érezhető forgalomkiesést, amelyek hosszabb időre visszatekintve 
működnek, hagyományosan visszatérő vevőkörrel bírnak, esetleg speciális fogyasztói igé-
nyeket elégítenek ki. A városközpont piacterének forgalma viszont érzékelhetően visszaesett 
a nagy üzletláncok zöldség- és gyümölcsdömpingje hatására. A pénzügyi szektor számos 
bankfiókkal, biztosítóval képviselteti magát a központi városrészben, illetve, az összességé-
ben mintegy 1000 főt foglalkoztató, az önkormányzat által fenntartott közintézmények zöme 
is itt található.  

 

Városközpont 
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Erősség   Gyengeség 

- széles szolgáltatási skála 
- kereskedelem erős térbeni koncentrációja 
(kiskereskedelem, nagy áruházláncok) 
- fogyasztói igények kielégítésének önkor-
mányzati tulajdonú színterei (üzletházak, vá-
rosi piactér) 
- közintézmények jelentős foglalkoztatási hatá-
sa 

 

- a kistérségi bevásárló központ fejletlensége 
- gyakori profilváltással működő, kevésbé szín-
vonalas garázsboltok sokasága 
- igénytelen, a városközpontot leértékelő ven-
déglátó- és szórakozóhelyek 
- egyre kevesebb gazdasági célra hasznosítható 
beépítetlen önkormányzati ingatlan 

   

Lehetőség   Veszély 

- önkormányzati programok a fiatalok lakás-
hoz, munkahelyhez jutásának elősegítésére 
- közterületek rehabilitációja 

 

- házgyári technológiával épült lakóépületek 
felújításának elmaradása 
- fiatal, dolgozó népesség kiköltözése Sajóörösre, 
Szederkényi, Tisza-parti városrészbe 

1.3. Társadalom 
A városközpontot jellemzi, hogy a lakásállomány legnagyobb része itt található, jellemzően 
magas komfortfokozattal, panel-, és téglaépítésű lakások magas számával. Az iskolázottsá-
got tekintve nagyjából egyforma - 15% körüli - az alapfokú és a felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők aránya. Ez azt is jelenti, hogy az itt élők többségében középfokú végzettségűek. Az 
aktív korú népességen belül a foglalkoztatottaknak több mint fele, valamennyi foglalkozta-
tottnak a harmada él itt. Úgy tűnik az adatok alapján, hogy a városközpont az átlagos, álta-
lános tiszaújvárosi életformát jeleníti meg. Munkaviszonnyal rendelkező, foglalkoztatott, 
középfokú végzettségű, kényelmes körülmények között élő egyéneket, családokat testesít 
meg. A városnak ez a része az, amely a „tervező asztalon” született kisvárost jelenti, így ide 
koncentrálódnak a város intézményei is. Hosszú évekig ez szinte kizárólagos jelleggel volt 
így. Az elmúlt, nagyjából 10 évben azonban a kertvárosban is elhelyezést nyert néhány in-
tézmény, ez azonban nem az azonos típusú intézmények bővítését vagy megkettőzését jelen-
ti. Elmondható, hogy a városközpontban található intézmények kapacitásukat tekintve ki 
tudják elégíteni a teljes lakosságot, és megközelíthetőségük a városban semmilyen problémát 
nem okoz. A távolságok az egyes városrészek között nem jelentenek akadályt. A városköz-
pontban található a Polgármesteri Hivatal, a Rendelőintézet, a Posta, kereskedelmi egységek, 
kulturális, oktatási és szociális intézmények egy része, valamint a görög katolikus templom. 

Erősség   Gyengeség 

- jó megközelíthetőség 
- kedvező intézményi ellátottság 

  - nincs fejlett, integrált egészségügyi centrum 
- Derkovits Gyula Művelődési Központ hiányos-

ságai, kistérségi művelődési központ hiánya 
- intézmények elavulása  
- csekély lakásmobilitás  
- a lakások és a fűtési rendszer elavulása  

   

Lehetőség   Veszély 

- panel program keretében lakások  
felújítása 
- megközelíthetőség 

 
- az önerő biztosításának nehézségei a felújítások 

során 
- lakosság elöregedése 

 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

80 

1.4. Környezet 

Védett építészeti, természeti értékek 
A településrészen a következő védett építészeti értékek találhatók: 

– Víztorony – az 1960 – as évek elején épült, a város jelképévé vált 
– Új görög katolikus templom 1996. (Tervező: Nagy József András) 
– Szederkényi út 1. szám 1142/9 hrsz. 
– Szederkényi út 3. szám 1142/8 hrsz. 
– Szederkényi út 5. szám 1142/7 hrsz. 
– Szederkényi út 7. szám 1142/6 hrsz. 
– Szederkényi út 9. szám 1142/5 hrsz. 
– Szederkényi út 11. szám 1134/9 hrsz. 
– Szederkényi út 13. szám 1134/8 hrsz. 
– Szederkényi út 15. szám 1134/7 hrsz. 
– Teleki B. út 1. szám 1134/6 hrsz. 
– Teleki B út. 3. szám 1134/5 hrsz. 
– Teleki B. út 5. szám 1134/4 hrsz. 
– Széchenyi út 11-23. szám 997/3 hrsz. lakóépület és üzletek. 

 
A településrészen védett természeti érték nem található. 

Lakásállomány 
A városközpont területe az 1. és a 2. szomszédsági egységet fedi le, jellemzően nagyvárosias 
beépítésű. A városrészben F+9, F+4, ill. F+3 szintes épületek találhatók, amelyek kezdetben 
blokkos, majd házgyári technológiával épült panelek. Az épületek egy része már felújításra 
került a panel-rehabilitációs program keretében, nagyobb részüknél azonban ez a munka 
még hátra van. A központi funkciókat az itt működő városháza és az egyéb intézmények 
látják el. 

Zöldfelületi elemek 
A városközpontban jelentős kiterjedésű, ápolt fás állománnyal rendelkező zöldfelületek ta-
lálhatóak, amelyek kellemes, esztétikus lakóterületté teszik a nagyvárosias részt. A közterü-
letek megújítását, a burkolatok kijavítását az önkormányzat a közelmúltban kezdte meg.  

Infrastruktúra 
A városrész utakkal való feltártságát és közművesítettségét tekintve infrastrukturálisan jól 
ellátott. 

Szolgáltatások 
A településrész szolgáltatásokkal jól ellátott.  

Erősség   Gyengeség 

- jó infrastrukturális ellátottság 
- építészeti értékekben való gazdagság 
- kiterjedt zöldfelületi elemek 

  

- a város fejlődését késéssel követő közúthálózat 
- nincs egységes városközpont  
- helyközi tömegközlekedési csomópontok rossz gya-

logos megközelíthetősége 
- részben leromlott állapotú közterületi burkolatok 

   

Lehetőség   Veszély 
- közterületi burkolatok és zöldfelületi elemek pá-

lyázati források felhasználásával történő megújítá-
sa 

- panel rehabilitációs programban való részvétel 
- helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb 

elérhetőségének biztosítása 

 

- pályázati lehetőségek elszalasztása 
- a panel rehabilitációs program keretében szoros 

verseny alakulhat ki, ezért megfelelő színvonalú pá-
lyázati dokumentáció készítése szükséges  
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1.5. A városrész funkcióellátottsága 
A városrészen belül elérhető funkciók: 

– oktatás (iskola, óvoda, bölcsőde), 
– orvosi ellátás (rendelő, gyógyszertár) 
– idősgondozás (napközi otthon, idősek klubja), 
– egyházi intézmények (görög katolikus templom), 
– szolgáltatások (panzió, étterem, fodrászat stb.),  
– művelődés (könyvtár, művelődési központ, kiállító terem), 
– államigazgatás intézményei (polgármesteri hivatal, földhivatal),  
– helyközi tömegközlekedés lehetőségei (vasútállomás, autóbusz pályaudvar). 

A településrész tehát funkcionálisan jól ellátott.  

1.6. Összegzés, SWOT analízis, hibák, hiányosságok feltárása 

Erősség   Gyengeség 

- széles szolgáltatási skála 
- kereskedelem erős térbeni koncentrációja 

(kiskereskedelem, nagy áruházláncok) 
- fogyasztói igények kielégítésének önkor-

mányzati tulajdonú színterei (üzletházak, vá-
rosi piactér) 

- közintézmények jelentős foglalkoztatási hatá-
sa  

- kedvező intézményi és infrastrukturális ellá-
tottság 

- építészeti értékekben való gazdagság 
- kiterjedt zöldfelületi elemek 

  

- a kistérségi bevásárló központ fejletlensége 
- gyakori profilváltással működő, kevésbé szín-
vonalas garázsboltok sokasága 
- igénytelen, a városközpontot leértékelő ven-
déglátó- és szórakozóhelyek 
- egyre kevesebb gazdasági célra hasznosítható 

beépítetlen önkormányzati ingatlan  
- nincs fejlett, integrált egészségügyi centrum 
- Derkovits Gyula Művelődési Központ hiányos-

ságai, kistérségi művelődési központ hiánya 
- intézmények elavulása 
- csekély lakásmobilitás  
- a lakások és a fűtési rendszer elavulása  
- a város fejlődését késéssel követő közúthálózat 
- nincs egységes városközpont  
- helyközi tömegközlekedési csomópontok rossz 

gyalogos megközelíthetősége 
- részben leromlott állapotú közterületi burkola-

tok 

   

Lehetőség   Veszély 

- önkormányzati programok a fiatalok lakás-
hoz, munkahelyhez jutásának elősegítésére 

- közterületi burkolatok és zöldfelületi elemek 
pályázati források felhasználásával történő 
megújítása 

- panel rehabilitációs programban való részvé-
tel 

- helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb 
elérhetőségének biztosítása 

 

- házgyári technológiával épült lakóépületek 
felújításának elmaradása 

- fiatal, dolgozó népesség kiköltözése Sajóörösre, 
Szederkényi, Tisza-parti városrészbe  

- az önerő biztosításának nehézségei a felújítások 
során 

- lakosság elöregedése 

Az elvégzett elemzés szerint a településrész jelentősebb hiányosságai a következők: 
– lakosság elöregedése, 
– elavult lakásállomány, 
– a tömegközlekedés járatsűrűsége nem megfelelő,  
– helyközi tömegközlekedés csomópontjai gyalogosan nehezen érhetők el. 
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2. Kertváros 

2.1. A városrész rövid leírása 
A „Kertváros” elnevezés egyér-
telmű utalás a városrész 
beépítettségi jellemzőire. A város-
rész a 3. és a 4. szomszédsági egy-
séget fedi le, a városközponttól 
északra terül el. Ez Tiszaújváros 
egyik legfiatalabb településrésze. 
Napjainkra területe csaknem 
megegyezik az 1. és 2. szomszéd-
sági egység együttes területével. 
A jellemző telekméret 700-900 m2, 
szabadonálló, ill. oldalhatáron 
álló beépítési móddal, családi-, ill. 
társasházakkal. A településen 
belül az egyik legnépszerűbb, és 
ennek megfelelően magasabb 
árfekvésű városrész.  

A településrészen településközpont vegyes területek találhatóak, amelyek helyi központként 
funkcionálnak. Itt helyezkedik el a római katolikus és a református templom, ezeken kívül 
egyéb intézmény nincs a területen, a városrészben tehát a lakófunkció a domináns, kiegé-
szülve az alapvető szolgáltatásokkal. A városrész a helyközi tömegközlekedés gyalogos 
megközelíthetősége szempontjából kedvezőtlen elhelyezkedésű.  

2.2. Gazdaság 
A Kertváros családi házas negyedében a lakófunkció érvényesül, a kereskedelmi vállalkozá-
sok, szolgáltatóegységek száma elenyésző és a kevés működő vállalkozás a városrész jól le-
határolható területein koncentrálódik. A Városközpont és a Kertváros határában hamarosan 
átadásra kerül az alacsonyabb árfekvésű Lidl élelmiszerlánc tiszaújvárosi kereskedelmi egy-
sége, amely a kertvárosi lakók számára megteremti a közeli bevásárlás lehetőségét, oldva a 
városrész kereskedelmi ellátás terén mutatkozó hiányosságait.  
A Kertváros rendezettségével, tiszta környezetével, modern lakóépületeivel nagymértékben 
hozzájárul a pozitív városimázs kialakulásához, ami segíti a város egészének kedvező külső 
megítélését, a város számára előnyös „vásárlói” (befektetői, turista-) döntések meghozatalát. 
A városrész szemet gyönyörködtető, olykor egyedülálló építészeti megoldásai turistalátvá-
nyosságként is szolgálnak, a városba látogatók közül sokan kíváncsiak az amerikai stílusú és 
elrendezésű vagy éppen különleges építésű családi házak sokasága által alkotott lakóne-
gyedre. Egy „kertvárosi séta” akár a város komplex turisztikai programkínálatának része-
ként is funkcionálhat, bővítve az egyébként csekély mennyiségben rendelkezésre álló attrak-
ciók körét. A Kertváros terjeszkedése nyomán Tiszaújváros egyre közelebb kerül Sajóörös-
höz, határaik már csak 1 km-re vannak egymástól. A városból átköltöző fiatal családoknak 
köszönhetően a falu egyre urbanizáltabb képet mutat. Bizonyos szolgáltatások (pl. posta, 
javítás) sok esetben könnyebben hozzáférhetőek a kertvárosi lakosság számára a dinamiku-
san fejlődő Sajóörösön, mint Tiszaújvárosban. 

 

Kertváros 
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Erősség   Gyengeség 

- városimázs-teremtő, rendezett, kulturált csa-
ládi házas övezet  

 

- távolság a városközpont szolgáltatásaitól 
- kereskedelmi, szolgáltató- és vendéglátó-ipari 
egységekkel való ellátottság szintje alacsony 
- erőteljes lakó- és pihenőfunkció, kevés munka-
hely   
- a piaci kereslettel összhangban lévő építési 
telkek hiánya 

   

Lehetőség   Veszély 

- új, az életminőséget javító szolgáltatások 
meghonosodása, Sajóörössel való kooperáció 
hiányzó gazdasági funkciók pótlására 

 
- a városrész terjeszkedésével nem tart lépést a 
szolgáltató ágazat fejlődése 

2.3. Társadalom 
A kertvárosban jellemzően alacsony a lakások száma a népszámlálás adataiban, és alacso-
nyabb a laksűrűség is. Jellemzően a felsőfokú végzettségűek választották a kertvárosi élet-
formát már 2001-ben is. A lakások komfortfokozata természetesen magas, hiszen új építésű 
házakról, társasházakról van. Jellemzően aktív korú, magasabb iskolai végzettségű, munka-
jövedelemmel, illetve rendszeres jövedelemmel rendelkező lakosság él itt. A városrészben a 
foglalkoztatottak aránya jelentősen meghaladja a városi átlagot. A népszámlálás óta eltelt 
időszakban a kertvárosi városrész kiterjedése jelentősen nőtt, több társasház is épült itt, ezért 
a városközpont és kertváros lakosainak aránya vélhetőleg eltolódott valamelyest.  
A kertvárosra a népszámlálást követő években vált leginkább jellemzővé, hogy megjelentek 
szolgáltatások, kereskedelmi egységek, és számuk folyamatosan nő, így a városrész integrá-
lódik a városhoz, annak szerves egységévé válik, hiszen így az egyéb városrészekben lakók 
is felkeresik ezt a részt. Ahogyan fentebb említettem néhány intézménnyel is bővült a kertvá-
ros (Városi Bíróság, Ügyészség, Földhivatal, ÁNTSz), illetve itt épült két templom is, ami a 
városlakók már régóta meglévő szükségletét elégítette ki. 
A kertváros megítélése rendkívül kedvező a lakosság körében, azonban a magas telek-, és 
lakásárak miatt a lakosság jelentős részének nem jelent realizálható lakhatási lehetőséget, 
akadályozva ezzel az életszakaszoknak megfelelő természetes lakásmobilitást. 

Erősség   Gyengeség 

- a lakosság kedvező végzettségi   
  viszonyai 
- kedvező természeti környezet 
- jó megközelíthetőség 
- a városrész kedvező lakossági megítélése 
- magas iskolai végzettség, fiatalos korszerkezet 

 

- kereskedelmi egységekkel, szolgáltatásokkal 
való ellátottság alacsonyabb 
- magas telekárak, lakásárak gátolják a 

lakásmobilitást 

   

Lehetőség   Veszély 

- növekvő igény a kedvező természeti környe-
zetben fekvő lakások iránt 
- a lakosság növekvő igénye a családi 
 házas lakókörnyezet iránt 
- szolgáltatások fejlődése 

 
- lakásmobilitás beszűkülése életciklusokra gya-

korolt hatása 
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2.4. Környezet 

Védett építészeti, természeti értékek 
A településrészen a következő védett építészeti értékek találhatók: 

– Új római katolikus templom 1993. (Tervező: Rátkai Attila és Rátkainé Kiss Róza) 
– Új református templom 1994. (Tervező: Hoór Kálmán). 

A Kertváros területén védett természeti érték nem található. 

Zöldfelületi elemek 
A kertváros keleti, korábban beépült részén a lakótelkek fás növényállománya jelentősebb, 
így települési klimatizáló feladatát jobban képes ellátni, míg a nyugat felé eső kertek nö-
vényzete kiegészítésre szorul, illetve kisebb lombtömeget adó, fiatalabb állomány. A telepü-
lésrészen található közparkok kisebb kiterjedésűek, növényzetük sem jelentős, azonban erre 
kertvárosias beépítés esetén a hazai tapasztalatok szerint kisebb az igény.  

Lakásállomány 
A városrészben új építésű, illetve újszerű lakások találhatók. A lakások komfortfokozata is 
ennek megfelelően alakul. 

Infrastruktúra 
A városrész utakkal való feltártságát és közművesítettségét tekintve infrastrukturálisan jól 
ellátott. 

Szolgáltatások 
A településrész napi kereskedelmi cikkekkel, illetve alapvető szolgáltatásokkal való ellátott-
ságát a településközpont vegyes övezetbe sorolt területek oldják meg.  

Erősség   Gyengeség 

- védett építészeti értékek 
- csöndes, igényes, nyugodt lakókörnyezet 
- jó állapotú lakásállomány 
- közterület rehabilitációs program megalkotása 

  

- alacsony a településrész fásítottsága 
- rossz a helyközi tömegközlekedés gyalogos 

megközelíthetősége 
- a településrészek közötti tömegközlekedés 

megoldatlansága miatt a kertváros tervezett 
bővítési területén jelentős értékvesztés követ-
kezhet be 

   

Lehetőség   Veszély 

- helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb 
elérhetőségének biztosítása 

- településrészek közötti tömegközlekedés fel-
tételeinek megteremtése 

 

- a településrészek közötti tömegközlekedés 
megoldatlansága miatt a kertváros tervezett 
bővítési területén jelentős értékvesztés követ-
kezhet be 

2.5. A városrész funkcióellátottsága 
A városrészen belül elérhető funkciók: 

– lakófunkció, 
– alapvető kereskedelmi és szolgáltatási funkciók. 

Az oktatási, a vendéglátási, az orvosi, a kulturális és a sport igények nem helyben, hanem a 
Városközpontban kerülnek kielégítésre. Figyelembe véve, hogy a kertváros alapvető „célja” 
a kényelmes, csöndes lakófunkció biztosítása a városrészek közötti funkciómegoszlás har-
monikusnak tekinthető. 
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2.6. Összegzés, SWOT analízis, hibák, hiányosságok feltárása 

Erősség   Gyengeség 

- városimázs-teremtő, rendezett, kulturált csa-
ládi házas övezet  
- jó állapotú lakásállomány  
- a városrész lakossági megítélése kedvező 
- magas iskolai végzettség, fiatalos korszerkezet 
- védett építészeti értékek 
- közterület rehabilitációs program megalkotása  

 

- távolság a városközpont szolgáltatásaitól 
- kereskedelmi egységekkel, szolgáltatásokkal 
való ellátottság alacsonyabb 
- erőteljes lakó- és pihenőfunkció, kevés munka-
hely  
- alacsony lakásmobilitás 
- alacsony a városrész fásítottsága 
- rossz a helyközi tömegközlekedés gyalogos 
megközelíthetősége 
- a piaci kereslettel összhangban lévő építési 
telkek hiánya 
- a településrészek közötti tömegközlekedés nem 
megfelelő járatsűrűsége miatt a kertváros terve-
zett bővítési területén jelentős értékvesztés kö-
vetkezhet be 

   

Lehetőség   Veszély 

- új, az életminőséget javító szolgáltatások 
meghonosodása, Sajóörössel való kooperáció 
hiányzó gazdasági funkciók pótlására 
- növekvő igény a kedvező természeti környe-
zetben fekvő lakások iránt 
- a lakosság növekvő igénye a családi 
 házas lakókörnyezet iránt 
- szolgáltatások fejlődése 
- helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb 

elérhetőségének biztosítása 
- településrészek közötti közlekedés feltételei-
nek megteremtése 

 

- a városrész terjeszkedésével nem tart lépést a 
szolgáltató ágazat fejlődése 
- lakásmobilitás beszűkülése, életciklusokra gya-
korolt hatása 
 

 

Az elvégzett elemzés szerint a településrész jelentősebb hiányosságai a következők: 
– kereskedelmi egységekkel, szolgáltatásokkal való ellátottság alacsonyabb, 
– kevés munkahely, 
– lakásmobilitás beszűkülése, életciklusokra gyakorolt hatása, 
– alacsony a városrész fásítottsága, 
– rossz a helyközi tömegközlekedés gyalogos megközelíthetősége, 
– a településrészek közötti tömegközlekedés nem megfelelő járatsűrűsége miatt a kert-

város tervezett bővítési területén jelentős értékvesztés következhet be. 
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3. Szederkényi városrész 

3.1. A városrész rövid leírása 
A városrész a Sajó part-
ján fekszik, az ’50-es 
években megindult ter-
vezett városfejlesztés 
előtt kialakult, szervesen 
fejlődött településrész 
családiházas beépítéssel. 
A városfejlődés során 
megőrizte hagyományos 
utcaszerkezetét, történe-
ti jellegét. A település-
rész kedvező környezeti 
adottsága Sajó-parti fek-
vése, valamint a Tisza-
part közelsége, mivel a 
folyóvizek kedvező ta-
lajvíz ellátottságot, va-

lamint jó mikroklímát biztosítanak. Az organikusan fejlődött településrészt a tervezett város-
fejlesztés nem kapcsolta hozzá az új városrészekhez. A Városközponttól való távolság a helyi 
tömegközlekedés hiányosságai miatt jelentősen rontják az itt lakók mobilitását. A városrész-
ből a helyközi tömegközlekedés csomópontjai gyalogosan nehezen elérhetők. 

3.2. Gazdaság 
Tiszaújváros csendes, nyugodt óvárosi részében egyre többen használják ki a Termálfürdő 
közelségéből adódó kereset-kiegészítés lehetőségét és foglalkoznak magánszálláshely-
szolgáltatással. A fejlődő idegenforgalom fontos pillérévé válik a jövőben e városrész gazda-
sági életének, a közeli folyóvizek turisztikai célú hasznosításával tovább bővülhetnek a meg-
élhetés forrásai. Az alacsonyabb keresetű fiatalok körében – akik nem tehetik meg, hogy a 
Kertvárosban vegyenek lakást, de a Városközpont paneltömbjeiben sem szeretnének élni – 
„köztes megoldásként” felértékelődnek Szederkény megfizethető ingatlanjai és a „szederké-
nyi nyugalom”, tömegesebb beköltözésük új szolgáltatások megjelenését, az Óváros megúju-
lását generálhatja. A városrészre jellemző, hagyományos falusi életvitelnek megfelelően a 
családi házakhoz többnyire kisebb-nagyobb alapterületű, művelhető kert is tartozik, ahol 
konyhakerti növények termesztése révén háztáji gazdálkodás folytatható. Az Óváros magán 
viseli mindazon jellegzetes társadalmi-gazdasági problémákat, amelyekkel a hazai falvak 
többsége is kénytelen szembenézni. A Szederkényi városrészben élők a városi átlaghoz vi-
szonyítva alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, elhelyezkedési esélyeik rosszab-
bak, így körükben magasabb a munkanélküliség mértéke. A közszolgáltatások által teremtett 
munkalehetőségeken túl szinte alig létezik helyben más jövedelemszerzési forrás. További 
szociális feszültségek hordozója az elöregedő lakosság és a növekvő lélekszámú hátrányos 
helyzetű népesség területi koncentrálódása, mely tényezők nagymértékben gátolják a Sze-
derkényi városrész gazdasági felzárkózását.  

 

Szederkény 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

87 

 
Erősség   Gyengeség 

- természeti értékek (Sajó-part, Tisza-part, ártéri 
erdők) és a Termálfürdő közelsége 
- alacsony árfekvésű falusi kertes házak  
- beépíthető területek kínálata 

 - munkahelyek, gazdasági szolgáltatások hiánya 
- a városi átlagnál magasabb mértékű munka-
nélküliség 

   

Lehetőség   Veszély 

- folyóvizekben rejlő, kiaknázatlan idegenfor-
galmi potenciál (pl. vízi- és horgászturizmus)  
- fiatalok beköltözése 
- falusi turizmus 
- háztáji gazdálkodás 

 - elöregedő lakosság 
- hátrányos helyzetű, segélyezésre szoruló né-
pesség növekvő aránya  

3.3. Társadalom 
A szederkényi városrész, ahogyan korábban már szó volt róla, a falusiasabb életformát teste-
síti meg a városlakók számára. A lakásállomány vegyesebb összetételű, több az alacsonyabb 
komfortfokozatú lakás. A lakónépességet tekintve az alacsony iskolai végzettségűek aránya 
magasabb számot mutat, valamint jelentősebb számban megtalálhatók itt a munkanélküliek 
is. A roma kisebbség jellemzően ebben a városrészben él. 
A 2009. első félévi adatok alapján az itt élők száma 1808 főre emelkedett. Az itt élő lakosság 
20%-a 58 év fölötti, és 16%-a 14 év alatti, ami azt jelenti hogy a fiatal és az idős lakosság ará-
nya megfordult, vagyis a városrész egyre inkább elöregszik majd, amit az ellátórendszerek 
jövőbeni tervezésekor figyelembe kell venni. 

Erősség   Gyengeség 

- családi házas lakókörnyezet biztosítása 
- a népesség javuló végzettségi viszonyai 

 - egyes szolgáltatások, kereskedelmi egységek 
hiánya 

   

Lehetőség   Veszély 

- a lakosság családi ház utáni igényének fenn-
maradása/ növekedése 
- történelmi, történeti múlt, identitás 

 - lakosok alacsonyabb iskolai végzettsége  
- településrész elöregedése 

3.4. Környezet 

Védett építészeti, természeti értékek 
A településrészen a következő védett építészeti értékek találhatók: 

– Református templom hajója 1799 – ből, tornya 1810 – ből való, 
– Református parókia, 
– Ady E. út 2. szám 120 hrsz. 

A Szederkényi városrész közvetlen szomszédságában helyezkedik el a Morotva-erdő, amely 
védett természeti érték.  

Zöldfelületi elemek 
Falusias lakóterületként zöldfelületi aránya kedvező, a lakókertek fás növényállománya 
azonban bővítésre szorul. A városrésztől északra található Morotva-erdő Tiszaújváros jelen-
tős fás növényállománnyal rendelkező zöldfelületi eleme, amely a városban természetközeli 
élőhelyként is egyedülálló. 

Lakásállomány 
A lakásállomány vegyesebb összetételű, több az alacsonyabb komfortfokozatú lakás. 
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Infrastruktúra 
A városrész utakkal való feltártságát és közművesítettségét tekintve infrastrukturálisan jól 
ellátott. 

Szolgáltatások 
Tiszaszederkényen az alapszintű szolgáltatások (élelmiszerellátás) érhetők el. 

Erősség   Gyengeség 

- védett építészeti és természeti értékek 
- csöndes, nyugodt lakókörnyezet 
- Szederkény, mint idegenforgalmi attrakció  

  - alacsonyabb komfortfokozatú lakásállomány  
- viszonylag alacsony a településrész fásítottsága 
- a városrész egységes arculatának hiánya,  a 

turisztikai lehetőségek kihasználását nehezíti 
- játszóterek és közparkok elöregedése 
- a helyi tömegközlekedés járatsűrűsége nem 

megfelelő 
- rossz a helyközi tömegközlekedés gyalogos 

megközelíthetősége 

   

Lehetőség   Veszély 

- helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb 
elérhetőségének biztosítása 

 
- a lakásállomány színvonala tovább romolhat 
- helyi tömegközlekedés kialakításának elmara-

dása 

3.5. A városrész funkcióellátottsága 
A városrészen belül elérhető funkciók: 

– lakófunkció, 
– alapvető kereskedelmi és szolgáltatási funkciók,  
– posta,  
– oktatás (óvoda, általános iskola), 
– művelődés (közösségi ház, könyvtár). 

Az oktatási, a vendéglátási, az orvosi, a kulturális és a sport igények nem helyben, hanem a 
Városközpontban kerülnek kielégítésre. Figyelembe véve, hogy a Szederkényi városrész 
alapvető funkciója a kényelmes, csöndes lakókörnyezet biztosítása a városrészek közötti 
funkciómegoszlás elfogadható, azonban a Kertvároshoz mérten hátrányt jelent a városrész 
jelentősebb távolsága a központtól. A városrésznek igazi központja, főtere, közparkja nincs. 

3.6. Összegzés, SWOT analízis, hibák, hiányosságok feltárása 
Erősség   Gyengeség 

- természeti értékek (Sajó-part, Tisza-part, ártéri 
erdők) és a Termálfürdő közelsége 
- Szederkény, mint idegenforgalmi attrakció  
- alacsony árfekvésű falusi kertes házak  
- családi házas lakókörnyezet biztosítása 
- a népesség javuló végzettségi viszonyai 
- védett építészeti és természeti értékek 
- beépíthető területek kínálata 
 

 - munkahelyek, gazdasági szolgáltatások hiánya 
- a városi átlagnál magasabb mértékű munka-
nélküliség 
- egyes szolgáltatások, kereskedelmi egységek 
hiánya 
- alacsonyabb komfortfokozatú lakásállomány  
- a városrész egységes arculatának hiánya,  a 

turisztikai lehetőségek kihasználását nehezíti 
- játszóterek és közparkok elöregedése 
- viszonylag alacsony a településrész fásítottsága 
- a helyi tömegközlekedés járatsűrűsége nem 

megfelelő 
- rossz a helyközi tömegközlekedés gyalogos 
megközelíthetősége 
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Lehetőség   Veszély 

- folyóvizekben rejlő, kiaknázatlan idegenfor-
galmi potenciál (pl. vízi- és horgászturizmus)  
- fiatalok beköltözése 
- falusi turizmus 
- háztáji gazdálkodás 
- a lakosság családi ház utáni igényének fenn-
maradása/ növekedése 
- történeti múlt, identitás 
- helyközi tömegközlekedési csomópontok jobb 
elérhetőségének biztosítása 

 - elöregedő lakosság 
- hátrányos helyzetű, segélyezésre szoruló né-
pesség növekvő aránya  
- a lakásállomány színvonala tovább romolhat 
- helyi tömegközlekedés kialakításának elmara-
dása 

Az elvégzett elemzés szerint a településrész jelentősebb hiányosságai a következők: 
– elöregedő lakosság, 
– hátrányos helyzetű, segélyezésre szoruló népesség növekvő aránya,  
– munkahelyek, gazdasági szolgáltatások hiánya,  
– a városi átlagnál magasabb mértékű munkanélküliség, 
– alacsonyabb komfortfokozatú lakásállomány,  
– a helyi tömegközlekedés járatsűrűsége nem megfelelő, 
– rossz a helyközi tömegközlekedés gyalogos megközelíthetősége. 

 

4. Összekötő városrész 

4.1. A városrész rövid leírása 
Az Összekötő városrész 
Szederkénytől délre terül el, 
kelet felé a Tisza-partig, 
nyugat felé pedig a város-
központig, illetve a kertvá-
rosig terjed. A városrész 
változatos funkciókkal és 
jelentős fejlesztési területek-
kel rendelkezik. Keleti hatá-
rában a Tisza-partján erdő-
területek, és rétek helyez-
kednek el. A mezőgazdasági 
területektől délre ipari, gaz-
dasági terület található, 
amelybe a szederkényi vá-
rosrész felé egy különleges 
terület is beékelődik. To-
vább nyugat felé haladva 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek következnek, majd településközpont vegyes, 
különleges sportolási célú, illetve különleges strand (termálfürdő) területek helyezkednek el. 
A városrész településközpont vegyes területekkel csatlakozik a városközponthoz. A város-
rész jellegéből adódóan központtal nem rendelkezik. A településrész területén helyezkedik 
el az AES Tisza II. Hőerőmű. 

 

Összekötő városrész 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

90 

4.2. Gazdaság 
Az ipari területnek számító Összekötő városrészben gazdasági tevékenységek folytatására 
alkalmas nagy kiterjedésű szabad területek állnak rendelkezésre, valamint itt működik az 
önkormányzat gazdasági társasága, a Tiszaszolg 2004. Kft. által üzemeltetett, a város gazda-
sági életében meghatározó két komplexum is. A Termálfürdő a város legnagyobb idegenfor-
galmi vonzereje, melyet meleg nyári napokon több ezer fürdővendég, 80%-ban nem helyi 
lakos látogat. A vendégek között évről-évre egyre növekvő a külföldi, elsősorban szlovák és 
lengyel látogatók részaránya. Az Ipari Park a külön városrészt képező TVK-MOL iparterület 
mellett a város másik nagy ipari zónája, ahol a betelepült vállalatok (jelenleg 17 működő vál-
lalat) a hagyományos vegy-, energia- és műanyagipar dominanciáját megtörve másfajta te-
vékenységekre (pl. elektronika, autóipar, megújuló energia) specializálódtak. Az Összekötő 
városrész a város motorjának szerepét tölti be abban az értelemben, hogy az itt képződő je-
lentős helyi adóbevételek forrást biztosítanak a szükségletekhez igazodó önkormányzati 
fejlesztések, célok megvalósítására. A város számára a Termálfürdő fejlesztése, színvonalas 
idegenforgalmi kiszolgáló infrastruktúra létesülése, az Ipari Park új betelepülő vállalkozá-
sokkal való bővülése, fejlesztése meghatározó jövőbeni stratégiai irányok a két komplexum 
adóbevétel-termelő képességének megőrzése, javulása, a recesszió utáni időszakban a régiós 
versenytársakhoz viszonyított előnyösebb pozíció megszerzése szempontjából. 

Erősség   Gyengeség 

- Termálfürdő 
- Sportcentrum 
- mintegy 3.800 főt foglalkoztató Ipari Park  
 

 - idegenforgalmat kiszolgáló infrastruktúra fej-
letlensége (kevés színvonalas vendéglátóhely, 
kevés szállásférőhely) 
- turizmusfejlesztési stratégia hiánya 
- az ipari parkot kiszolgáló informatikai háttér 
hiánya 

   

Lehetőség   Veszély 

- a rekreációs és egészségturizmusban rejlő 
potenciál jobb kiaknázása   
- idegenforgalmi szolgáltatások fejlődése 
- új munkahelyek az Ipari Parkban 
- gazdasági célra hasznosítható szabad terüle-
tek 

 - tartós recesszió, csökkenő önkormányzati bevé-
telek 
- az ipari park fejlesztése vállalkozók hiányában 
lelassul, megáll  

4.3. Társadalom 
Ipari terület, társadalmi szintű elemzése nem értelmezhető. 

4.4. Környezet 

Védett építészeti, természeti értékek 
A településrészen védett építészeti és természeti értékek nem találhatók.  

Zöldfelületi elemek 
A városrészen jelentősebb zöldfelületként a sportolási célú területek, valamint a strand terü-
lete említhető. Ez utóbbi fás növényállománya bővítésre szorul. A városrész keleti határában 
– ahogy említettük – a Tisza-partján erdőterületek, és rétek helyezkednek el, amelyek egé-
szen a szederkényi városrészt védő töltésig húzódnak.  

Lakásállomány 
A városrészen nincs lakóterület. 
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Infrastruktúra 
Az Összekötő városrész ipari területeinek kiépülése folyamatban van. A városrész iparilag 
legrégebben hasznosított területe a Tisza-parton fekvő AES Tisza II. Hőerőmű térsége. Az 
erőmű iparvágánnyal és közúti kapcsolattal rendelkezik. Az eddig kialakított ipari és keres-
kedelmi területek utakkal és közművekkel ellátottak, a bővítési területek infrastruktúrája 
beépítésükkel egy időben kerül kiépítésre.  

Szolgáltatások 
A városrészen érhető el a sportcentrum és a termálfürdő, továbbá nagyobb kereskedelmi 
egységek is itt kaptak helyet.  

Erősség   Gyengeség 

- erdőterületek, rétek  - a termálfürdő és a sportcentrum környezeté-
nek, a megközelítő út térségének alacsony építé-
szeti színvonala 
- a termálfürdő, a kereskedelmi és az ipari terüle-
tek gyéren fásítottak 
- a használtcikk piac előnytelen kialakítása 

   

Lehetőség   Veszély 

- települési fásítási program kidolgozása   

4.5. A városrész funkcióellátottsága 
A városrész kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területeket és iparterületeket fed le, nyugati 
határában pedig mezőgazdasági területek és erdők húzódnak. Ennek megfelelően alapvető 
funkciója a város energiaellátásának biztosítása, a munkahely-teremtés, a város kereskedelmi 
kiszolgálása, míg a mezőgazdasági és erdészeti területeken a termelés. 

4.6. Összegzés, SWOT analízis, hibák, hiányosságok feltárása 
 

Erősség   Gyengeség 

- Termálfürdő 
- Sportcentrum 
- mintegy 3.800 főt foglalkoztató Ipari Park  
- erdőterületek, rétek 

 - turizmusfejlesztési stratégia hiánya 
- idegenforgalmat kiszolgáló infrastruktúra fej-
letlensége (kevés színvonalas vendéglátóhely, 
kevés szállásférőhely) 
- a termálfürdő és a sportcentrum környezeté-
nek, a megközelítő út térségének alacsony építé-
szeti színvonala 
- a termálfürdő, a kereskedelmi és az ipari terüle-
tek gyéren fásítottak 
- használtcikk piac előnytelen kialakítása 
- az ipari parkot kiszolgáló informatikai háttér 
hiánya 

   

Lehetőség   Veszély 

- a rekreációs és egészségturizmusban rejlő 
potenciál jobb kiaknázása   
- idegenforgalmi szolgáltatások fejlődése 
- új munkahelyek az Ipari Parkban 
- gazdasági célra hasznosítható szabad terüle-
tek 
- települési fásítási program kidolgozása 

 - az ipari park fejlesztése vállalkozók hiányában 
lelassul, megáll 
- tartós recesszió, csökkenő önkormányzati bevé-
telek 
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Az elvégzett elemzés szerint a településrész jelentősebb hiányosságai a következők: 

idegenforgalmat kiszolgáló infrastruktúra fejletlensége (kevés színvonalas vendéglátóhely, 
kevés szállásférőhely), 

– a termálfürdő és a sportcentrum környezetének, a megközelítő út térségének ala-
csony építészeti színvonala, 

– használtcikk piac előnytelen kialakítása, 
– az ipari parkot kiszolgáló informatikai háttér hiánya, 
– a termálfürdő, a kereskedelmi és az ipari területek gyéren fásítottak. 

 
 

5. Tisza-parti városrész 

5.1. A városrész rövid leírása 

Az Összekötő városrésztől 
délre helyezkedik el, keleten 
a Tiszáig terjed a Tisza-
szigetet is magában foglal-
va, nyugaton pedig a TVK-
MOL iparterületig húzódik. 
A Tisza-sziget jellemzően 
üdülőterületként, illetve 
erdőként hasznosított, az 
erdőterületek a folyópart 
túloldalán is folytatódnak. 
A 35 sz. főúttól délre he-
lyezkedik el egy jelentős 
kiterjedésű lezárt zagytér, 
ami a helyi ipari mellékter-
mékek elhelyezését szolgál-
ta, jelenleg rekultivációra 
szorul. A tervezett rekulti-
vációs forma erdőtelepítés. 
A zagytértől délre található 
az AES Tiszapalkonyai Hő-
erőmű, amelynek közelében 
fekszik az úgynevezett ké-
szenléti lakótelep. Az erő-

műtől délre ipari, gazdasági területek találhatók. A településrész városközponttól való távol-
sága a helyi tömegközlekedés hiányosságai miatt jelentősen rontják az itt lakók mobilitását. 

5.2. Gazdaság 
Tiszaújváros szép természeti környezetben, a Tisza szomszédságában fekvő kisvárosi, kert-
városi hangulatú lakóterülete, melyet hajdan a Hőerőművel való kapcsolattartás hívott élet-
re. Ma már ez az ipari funkció nem meghatározó, valamint a korábban élénk idegenforgalom 
kihasználására épített létesítmények vagy nem működnek már (volt strand területe) vagy 
csak elenyésző forgalommal üzemelnek (étterem, illetve a kapcsolódó vízisport-telep és sport 
kemping területe). Az időskorú lakosság magas részaránya, a nehéz megközelíthetőség, a 
munkalehetőségek hiánya, a gazdasági szolgáltatások csekély jelenléte határozza meg a vá-

 

Tisza-parti városrész 
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rosrész gazdaságának karakterét. Gazdasági értelemben talán az egyetlen kitörési pontot a 
viszonylagos elszigeteltségből adódó csendes környezetre, a természeti értékek bemutatásá-
ra, a Hőerőmű, mint ipartörténeti szimbólum turisztikai vonzerő szerepének megtalálására 
építő, hajdan élénk idegenforgalom újbóli életre keltése, a Tisza-parti városrész üdülőterület 
funkciójának visszaadása jelentheti.  

Erősség   Gyengeség 

- Tisza-parti fekvés, személy- és teherhajózás 
lehetősége 
- vízi turizmus megélénkülése, kiszolgáló léte-
sítményeinek megújulása 

 

- viszonylagos elszigeteltség, városközponttól 
mért jelentős távolság 
- munkahelyek, gazdasági szolgáltatások hiánya 
- kerékpárút hálózat hiánya 

   

Lehetőség  Veszély 

- ipari örökségturizmus (Hőerőmű)  
- vízi turizmus megélénkülése, kiszolgáló léte-
sítményeinek megújulása 
- viszonylagos elszigeteltség   

 - elöregedő lakosság 

5.3. Társadalom 
A Tisza-parti városrész területileg jelentősen elkülönül a várostól, történetét tekintve a 
hőermőműhöz kapcsolódó lakótelepnek épült. Mára jellemzően sok idős ember él ebben a 
városrészben, ugyanakkor a fiatalok is szívesen kiköltöznek ki ide, mivel a városközponthoz 
képest nagyobb alapterületű, de alacsonyabb fenntartású összkomfortos lakásokra, vagy 
régebbi építésű olcsóbb családi házra tehetnek így szert. Erre utalnak az iskolai végzettség, és 
a foglalkoztatás mutatói. A városrész nehezen, leginkább járművel közelíthető meg, autó-
busz-közlekedés összeköti a várossal. Az egyre idősödő lakosság számára problémát okoz a 
tömegközlekedés, továbbá a városrészben nincs gyógyszertár, posta, alacsony a kereskedel-
mi egységek, szolgáltatások száma. A Tisza-parti városrészben a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Szabadidőházat működtet, szolgáltatásival igyekszik az idős lakossággal 
kapcsolatot tartani, helyet biztosítani az idősek és fiatalok hasznos szabadidő eltöltésének, 
társas kapcsolatok kialakításának. Jelentős szerep hárul a házi segítségnyújtásra abban, hogy 
az itt élő idős emberek ne szenvedjenek szükséget a központi városrésztől való távolság mi-
att.  
A 2009. első félévi adatok alapján a lakosság száma 259 fő. Ebből 12% a gyermekek aránya, és 
26% az 58 év fölötti népesség aránya. Összehasonlítva a népszámlálási adatokkal látható, 
hogy a lakosok száma nem változott, azonban a korszerinti összetétel valamelyest eltolódott 
az idősek felé. Ez azt jelenti, hogy Tisza-parti településrész is az elöregedés problémájával 
küzd, hiszen mára már a lakosok negyede 58 év fölötti, zömében már nyugdíjas.  A város-
központ előnye a lakások olcsó vételára, alacsony fenntartási költsége. A városrész lakói je-
lenlévőnek élik meg a várostól való elkülönülést. A településrész igazán a mai napig sem 
vált szerves részévé a városnak, nem mutatja az előváros, vagy a kertváros jeleit, minden 
tekintetben elkülönül a többi városrésztől. 

Erősség   Gyengeség 

- családi házas lakókörnyezet biztosítása 
- nagy alapterületű, olcsó lakások 

 - egyes szolgáltatások, kereskedelmi egységek 
hiánya 
- intézmények hiánya 
- térbeli elhatároltság, megközelítési nehézség 
- lakóterületek elöregedése 

   

Lehetőség   Veszély 

  
- idősödő lakónépesség 
- közlekedés korlátai 
- szolgáltatások, intézmények hiánya 
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5.4. Környezet 

Védett építészeti, természeti értékek 
A településrészen a következő védett építészeti értékek találhatók: 

– Verebély út 1. szám 1622 hrsz. 
– Verebély út 3. szám 1623 hrsz. 
– Verebély út 5. szám 1624 hrsz. 
– Verebély út 7. szám 1625 hrsz. 
– Verebély út 1628/2 hrsz. üzlet. 

A városrész területére esik a Tisza-sziget, amely védett természeti érték.  

Zöldfelületi elemek 
A településrész jelentős zöldfelületei eleme a Tisza mentén elhelyezkedő erdőterület. A rész-
ben rekultivációs, részben vizuális elválasztó céllal, a 35 sz. főúttól délre megvalósult erdőte-
rületek szintén jelentős kiterjedésűek.  
A készenléti lakótelep zöldfelülete szépen fásított, továbbá jelentős fás növényállomány ta-
lálható az erőmű Tisza felé eső területrészén is. Az erőműtől dél-nyugatra eső Sajó-csatornát 
gazdag növényzet kíséri. 

Lakásállomány 
Kisebb értékű, de összkomfortos házgyári lakások, valamint szerényebb családi házak jel-
lemzik az alacsony laksűrűségű városrész lakásállományát. 

Infrastruktúra 
A városrész utakkal való feltártságát és közművesítettségét tekintve infrastrukturálisan jól 
ellátott. Az AES Tiszapalkonyai Hőerőmű önálló ipari vágánnyal, illetve környezetvédelmi 
infrastruktúrával rendelkezik.  

Szolgáltatások 
A lakótelepen a helyi élelmiszer alapellátás megoldott, a városrész közösségi házzal és 
könyvtárral rendelkezik.  

5.5. A városrész funkcióellátottsága 
A városrész elsődleges funkciója a Hőerőmű üzemeltetése, s a készenléti lakótelep is ehhez 
kapcsolódóan került kiépítésre. A lakótelep alapvető igényeinek kielégítését szolgája az ide 
telepített posta és az AES TE Szabadidő Központ. Települési szintű igényeket szolgál ki az 
Erőmű Strand és a vízisport telep, továbbá települések közötti igényeket a hajóállomás. 

Erősség   Gyengeség 

- védett építészeti és természeti értékek 
- jelentős fás növényállomány 

 - közterületek elhanyagolt állapota 
- a településrészek közötti tömegközlekedés 

járatsűrűsége nem megfelelő 
- a helyközi tömegközlekedés csomópontjai a 
városrészből gyalogosan nagyon nehezen érhe-
tők el 
- rekultiválatlan zagytér  

   

Lehetőség   Veszély 

- a városrész tömegközlekedési eszközökkel 
való elérhetőségének megvalósítása 

 - lakosság további elöregedése 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

95 

5.6. Összegzés, SWOT analízis, hibák, hiányosságok feltárása 
 

Erősség   Gyengeség 

- Tisza-parti fekvés, személy- és teherhajózás 
lehetősége 
- családi házas lakókörnyezet biztosítása 
- nagy alapterületű, olcsó lakások 
- védett építészeti és természeti értékek 
- jelentős fás növényállomány 
- vízi turizmus megélénkülése, kiszolgáló léte-
sítményeinek megújulása 

 - lakóterületek elöregedése 
- kerékpárút hálózat hiánya 
- viszonylagos elszigeteltség, városközponttól 
mért jelentős távolság 
- munkahelyek, egyes szolgáltatások, kereske-
delmi egységek hiánya 
- intézmények hiánya 
- közterületek elhanyagolt állapota 
- a településrészek közötti tömegközlekedés 

járatsűrűsége nem megfelelő 
- a helyközi tömegközlekedés csomópontjai a 
városrészből gyalogosan nehezen érhetők el 
- rekultiválatlan zagytér 

   

Lehetőség  Veszély 

- ipari örökségturizmus (Hőerőmű)  
- viszonylagos elszigeteltség  

 
- elöregedő lakosság 
- közlekedés korlátai 

Az elvégzett elemzés szerint a településrész jelentősebb hiányosságai a következők: 
– viszonylagos elszigeteltség, városközponttól mért jelentős távolság, 
– munkahelyek, egyes szolgáltatások, kereskedelmi egységek hiánya, 
– intézmények hiánya, 
– a településrészek közötti tömegközlekedés járatsűrűsége nem megfelelő, 
– a helyközi tömegközlekedés csomópontjai a városrészből gyalogosan nehezen érhe-

tők el, 
– rekultiválatlan zagytér. 
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6. TVK-MOL Iparterület 

6.1. A városrész rövid leírása 
Az iparterület a 35 sz. főúttól és 
a vasúttól délre helyezkedik el, 
a lakóterületek felé erdők és 
kereskedelmi, szolgáltató gaz-
dasági területek határolják. A 
városrészben található két üzem 
a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 
és a MOL Tiszai Finomítója Ti-
szaújvárosban a legjelentősebb 
foglalkoztatók. 

6.2. Gazdaság 
A hagyományosan kialakult 
ipari struktúrának megfelelő 
vegy- és műanyagipari tevé-
kenységet folytató vállalatok 
működnek ebben a városrész-
ben, évtizedek óta biztosítva 
számos tiszaújvárosi család és 
környező településekről bejáró 
munkavállaló számára a megél-
hetést.  Munkavállalói anyagi 
biztonságának megteremtésén 
túl az Iparterület magas szintű 
termelési technológiát alkalma-
zó, nemzetközileg is elismert 
vállalkozásai közvetve a város 
összlakosságának társadalmi 
jólétét is szolgálják, jelentős 
iparűzési adó befizetésükkel 
fedezetet teremtenek a közszol-

gáltatások színvonalas működtetésére, a lakókörnyezetet komfortosabbá tevő fejlesztésekre. 
A város kiszámítható működéséhez, gazdálkodásához stabil hátteret biztosító Iparterületen a 
betöltetlen diplomás álláshelyek száma alacsony, a város nem képes megtartani a felsőfokú 
végzettségű fiatalokat. Az átlagbérek tekintetében a térség 2-4%-kal marad el az országos 
átlagtól, annak ellenére, hogy a vegyipari ágazat bérviszonyai kiemelkedően kedvezőnek 
mondhatóak. A relatíve alacsony bérek szintén a város elhagyására ösztönzik a fiatal diplo-
más pályakezdőket. 

Erősség   Gyengeség 

- jelentős számú munkavállalót foglalkoztató 
tradicionális vegy- és műanyagipari cégek  
- jelentős hozzáadott értéket teremtő, korszerű 
technológiákat alkalmazó vállalatok 

 - kevés szabad, felsőfokú végzettséget igénylő 
munkahely 

   

Lehetőség  Veszély 

- innováció  - elhúzódó világgazdasági válság, iparterület 
csökkenő jövedelmezősége 

 

TVK-MOL iparterület 
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6.3. Társadalom 
Ipari terület, társadalmi szintű elemzése nem értelmezhető. 

6.4. Környezet 

Védett építészeti, természeti értékek 
A városrészen védett építészeti, illetve természeti érték nem található.  

Zöldfelületi elemek 
Az ipari hasznosítás következtében jelentősen zöldfelület hiányos, kopár területről van szó.  

Lakásállomány 
A városrészen nincs lakóterület. 

Infrastruktúra 
A nagy múltra visszatekintő iparterületek iparvágánnyal ellátottak, önálló környezetvédelmi 
infrastruktúrával rendelkeznek. 

Szolgáltatások 
A városrész – jellegéből adódóan – jelentősen szolgáltatás hiányos.  

Erősség   Gyengeség 

- önálló környezetvédelmi infrastruktúra 
- iparvágány 

 - zöldfelület hiányos, kopár terület 

   

Lehetőség  Veszély 

- környezetvédelmi szempontokat szem előtt 
tartó innováció 

 
- környezet- és természetvédelmi szempontokat 
figyelmen kívül hagyó iparfejlesztés 

6.5. A városrész funkcióellátottsága 
A városrész alapvető funkciója az ipari termelés, ezen túl egyéb funkciók ellátása nem szük-
séges.  

6.6. Összegzés, SWOT analízis, hibák, hiányosságok feltárása 

Erősség   Gyengeség 

- jelentős számú munkavállalót foglalkoztató 
tradicionális vegy- és műanyagipari cégek  
- jelentős hozzáadott értéket teremtő, korszerű 
technológiákat alkalmazó vállalatok 
- önálló környezetvédelmi infrastruktúra 
- iparvágány 

 - kevés szabad, felsőfokú végzettséget igénylő 
munkahely 
- zöldfelület hiányos, kopár terület 

   

Lehetőség  Veszély 

- környezetvédelmi szempontokat szem előtt 
tartó innováció 

 - elhúzódó világgazdasági válság, iparterület 
csökkenő jövedelmezősége 
- környezet- és természetvédelmi szempontokat 
figyelmen kívül hagyó iparfejlesztés 

Az elvégzett elemzés szerint a településrész jelentősebb hiányosságai a következők: 
– kevés szabad, felsőfokú végzettséget igénylő munkahely, 
– zöldfelület hiányos, kopár terület. 
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4. SZEGREGÁLT, VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT 
TERÜLETEK HELYZETÉRTÉKELÉSE  

A Központi Statisztikai Hivatal által átadott alapdokumentum  
 

„Tisztelt Partnerünk! 
 
 

Az integrált Város Fejlesztési Stratégia részeként el kell készíteni az anti-szegregációs ter-
vét, melynek keretében le kell határolnia a város leromlott részeit, szegregátumait. A lehatá-
rolás a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott un. szegregációs mutató alapján 
történik. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, 
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelem-
mel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A 
szegregációs mutató a 2001-es népszámlálási adatokból állítható elő)  
 
Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek egy kartogramot, mely jelzi, hogy mely 
területek tesznek eleget a szegregátum kritériumainak (vagyis ahol a szegregációs mutató 
50%, illetve a fölötti értéket vesz fel). A térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, 
ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát még nem éri el a szegregációs mutató küszöb-
értékét, de erősen leromlott területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térké-
pen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 50-
100%=pink) 

 

 
 

A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mu-
tató kritériumának, de az alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők miatt 
mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. A megküldött térképen megjelöltük azokat a 
területeket, melyek 50 főnél nagyobb lakosságszámmal bírnak. Így remélhetőleg hatékony 
segítséget tudunk nyújtani Önöknek, hogy pontosan lehatárolhassák azon 
szegregátumaikat, amelyek a részletes adatokat igénylik. 
 
A város szegregátumait tartalmazó térkép megküldésre kerül az anti-szegregációs mentor 
számára is, hogy munkája során kellő információval rendelkezzen. 

 
Üdvözlettel 

 
Központi Statisztikai Hivatal 
Népességstatisztikai főosztály” 
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KSH, Szegregáció – átfogó helyszínrajz 

 
 

 

KSH, Szegregáció – részletes helyszínrajz 
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4.1. Területi alapú helyzetértékelés  

A városrész ugyan területileg elkülönül a város többi részétől, de önálló szegregátumnak 
semmiképp sem tekinthető. A közlekedés jól megoldott, intézményekkel, infrastruktúrával 
jól ellátott. A roma kisebbség néhány utcában magas arányban van jelen ugyan, azonban 
sokan közülük rendelkeznek munkajövedelemmel, alapfokúnál magasabb végzettséggel. Az 
életmódjuk ugyan többségében megfelel a hagyományos kisebbségi életformának, ugyanak-
kor jövedelmi viszonyaikat, életszínvonalukat tekintve valamelyest jobbak a lehetőségeik, 
mint a tipikus szegénytelepek lakóinak. A városrész mára tulajdonképpen szerves részévé 
vált a városnak, az itt lakók a városban dolgoznak, a város intézményeit, infrastruktúráját, 
szolgáltatásait igénybe veszik mindennapi életük során, ami pozitív változást jelent a helyi 
társadalomra (ld. 4.1/1. és 4.1/2. ábrák). Korábban jellemző volt, hogy a központi városrész 
és a szederkényi városrész társadalmában, életmódjában, értékeiben a nagy különbség volt: a 
falusias életforma állt szemben a városias életformával. A szederkényi városrész történetileg 
hosszú múltra tekint vissza, mint önálló település. A tősgyökeres szederkényiek identitását 
ez meg is határozza. A kulturális, történelmi emlékek ápolása, illetve a városrész hagyomá-
nyainak felelevenítése, újrateremtése fontos lehet az itt élők számára. Szederkény városrész-
ben is található oktatási, egészségügyi és szociális intézményegység. 
Az integrált városfejlesztési stratégiák alapjául szolgáló városfejlesztési kézikönyv alapján 
szegregátumnak tekintendők azok a településrészek, ahol a legfeljebb általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezők, és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es 
népszámlálási adatokból állítható elő) A KSH kartogramot készít a szegregálódott, illetve a 
szegregációval veszélyeztetett területekről. A kartogramon azonban olyan területeket is 
megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony 
népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. A KSH adatai alapján 
az 50 főnél nagyobb lélekszámú szegregációval veszélyeztetett területek: Rákóczi út, Arany 
János utca, Szabadság út, Vasvári P. utca, Dózsa Gy. utca, Dohány út. A szegregációval ve-
szélyeztetett utcák lakosainak száma 50-100 fő között van. A Polgármesteri Hivatal 2009. első 
félévi adatai alapján az aktív korúak száma a legmagasabb ezekben az utcákban: 50% fölötti, 
az idősek aránya nagyjából 15-25% körüli, a gyermekkorúak aránya pedig 15-20% körüli. A 
szegregációval való veszélyeztetettség megszűntetését szolgálja, hogy a településrészben is 
vannak intézmények, programok, valamint a szociális ellátórendszer is igyekszik pozitívan 
diszkriminálni, ezáltal jobb helyzetbe hozni az itteni lakosokat, természetesen a jogszabályok 
nyújtotta törvényes kereteken belül. 
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4.2. Ágazati alapú helyzetértékelés  

 

4.2.1. Kivonat Tiszaújváros gazdasági programjából (2007-2010.) 
(5. Szociális ellátás) 
 
A pénzbeli és természetbeli szociális ellátások közül Tiszaújváros Önkormányzata az aláb-
bi kötelező ellátási formákat nyújtja: időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási 
díj, átmeneti segély (ezen belül gyógyszertámogatás, átmeneti kölcsöntámogatás és rendsze-
res átmeneti segély) temetési segély, köztemetés,- normatív lakásfenntartási támogatás, köz-
gyógyászati ellátás.  

 
A kötelező ellátásokon túl úgynevezett helyi és önként vállalt támogatások is segítik a szo-
ciálisan rászorult személyek lakhatását, megélhetését és egészségügyi ellátását.  Ezek az ellá-
tások: az adósságkezelés, a helyi lakásfenntartási támogatás, a méltányossági alapon nyújtott 
ápolási díj és közgyógyászati ellátás. Támogatásként biztosított az év végi támogatás, vala-
mint a 65 év felettiek kábeldíj és szemétszállítási díjkedvezménye, a fiatalok életkezdési tá-
mogatása és a Bursa Hungarica. A jelenlegi ellátó rendszer megfelelően kezeli a krízis hely-
zetbe kerülő és nehéz életkörülmények között élő személyek és rétegek problémáit. Ki dol-
gozzuk a 65. év feletti városlakók gázár és távfűtés támogatásának formáit, csökkentve ezzel 
a rájuk háruló terheket, továbbá meg kell vizsgálni a tandíj 50%-os mértékű támogatását, 
hogy ezzel is segítsük a tiszaújvárosi fiatalok felsőfokú intézményben történő továbbtanulá-
sát. 
 
Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. évben fogadta el a város lakás-

építéséről és lakásvásárlásáról szóló helyi rendeletét, mely szerint nemcsak a tiszaújvárosi, 
hanem a sajóörösi és sajószögedi lakosok is kapnak pénzbeli támogatást, hogy a városban 
építkezzenek, vagy lakást vásároljanak.  
 
A támogatás bevezetését követő tapasztalatok alapján felül kell vizsgálni, és módosítani kell 
a jelenleg működő rendszert abba az irányba, ahol jobban érvényesülhet a rászorultság elve, 
és a támogatás mértéke igazodik az önkormányzat pénzügyi, anyagi lehetőségeihez. 

 
Tiszaújvárosban a szociális rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és 
szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátás a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ közreműködésével valósul meg.  
 
A szociális gondoskodást nyújtó ellátások közül – az alapszolgáltatás keretén belül - az 
intézmény szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (a 
Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulással együttműködve) nappali ellátást, családsegítést, 
a szakosított ellátási formák közül időseknek átmeneti elhelyezést biztosít, valamint gyer-
mekjóléti alapellátást nyújt. 
A hajléktalan ellátás a városnak nem kötelezően ellátott feladat, a feladatellátás tárgyi fel-
tételei önkormányzati beruházásból hosszú távon biztosítottak.  
 
Az ellátások jó színvonalúak, egymásra épülők, az igénybevevők számára egészségi állapo-
tuknak és szociális körülményeiknek megfelelő formát nyújtanak. Az önkormányzat a város 
intézményhálózatán keresztül, annak aktív részvételével biztosítja a szociális feladatok ellá-
tását, számítva a civil szféra aktív közreműködésére. 
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A pénzbeli juttatások és a természetbeni támogatások rendszerét a lakosság szociális körül-
ményeinek figyelembevételével és annak megfelelően szükséges aktualizálni, alakítani és 
biztosítani. A támogatások megállapítása során nagyobb hangsúlyt kell kapnia a komplex, 
preventív szemléletnek. 
 
A meglévő szociálpolitikai és családtámogatási rendszer fenntartása indokolt. Folyamatosan 
keresni és vizsgálni kell olyan ellátási formákat, melyek a nehéz élethelyzetben lévők számá-
ra hathatós támogatást és szociális biztonságot nyújthatnak.  
 
A fogyatékos gyermeket nevelő családok gondjainak enyhítése céljából új támogatási forma 
kidolgozása javasolt. 
 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció alapján javasolt az irányvonalak mentén a szoci-
ális szolgáltatások rendszerének fejlesztése; jogszabályi rendelkezések alapján új szolgáltatá-
sok bevezetése (közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátások, szociális in-
formációs szolgáltatás), valamint a személyi, tárgyi és szakmai feltételek megteremtése szük-
séges. 
 
Tovább kell vizsgálni az idősellátás fejlesztési lehetőségeit (Idősek Otthona, Hospice). 
 
 

4.2.2. A szegregáció mérséklése, felszámolása 
 
A 2001 évi népszámlálás után a város önkormányzata külön hangsúlyt fektetett a szegregá-
ció mérséklésére, felszámolására, összhangban a város gazdasági programjaival (ld. 2007-
2010 évi programot).  
 
Az integrált városfejlesztési stratégiák részeként elkészítendő anti-szegregációs tervhez a 
KSH a 2001. évi népszámlálás adatai alapján meghatározza a szegregátumokat. 
Szegregátumnak minősül az a településrész, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők, és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúa-
kon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. 
A KSH adatai alapján az 50 főnél nagyobb lélekszámú szegregációval veszélyeztetett terüle-
tek: Rákóczi út, Arany János utca, Szabadság út, Vasvári P. utca, Dózsa Gy. utca, Dohány út.  
 

Mutató megnevezése Szegregátum 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 
éves népesség körében 

63,0 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében 3,4 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

59,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakóné-
pességen belül 

67,8 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 50,3 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tar-
tós munkanélküliek száma / munkanélküliek+foglalkoztatottak 
száma) 

24,2 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövede-
lemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 

23,5 
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A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

30,2 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 11,5 

 

Mutató megnevezése 
Tiszaújváros 

összesen 
Szegregátum 

Lakónépesség száma 17 207 fő 512 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,8% 25,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 70,0% 62,3 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 12,2% 12,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettségűek 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 

17,2% 63,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idő-
sebb népesség arányában 

15,4% 3,4 

Lakásállomány 6 700 db 140 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 2,7% 30,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem ren-
delkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

38,6% 74,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettségűek, 
és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon be-
lül 

11,2% 56,4 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves né-
pességen belül 

58,2% 24,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 29,4% 66,0 

Állandó népesség száma 17 641 fő 519 

 
A KSH által szolgáltatott adatok alapján úgy tűnik, hogy 2001. évben megjelentek a Szeder-
kényi városrészben a kedvezőtlen társadalmi mutatók. Ugyanakkor a valóságban az érintett 
településrészben szegregátumot nem igazán találunk. A szegregáció jelenségét szociológiai 
értelemben használva: egyes társadalmi csoportok elkülönülési, illetve elkülönítési törekvése 
faji, származási, vallási, vagyoni különbözőségek alapján. Egy-egy településen belül külön-
böző társadalmi rétegek, etnikai csoportok lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegre-
gáció együtt jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlensé-
gével. (Andorka, 1992.) Hétköznapi szóhasználat alapján sem mondható el, hogy a kiemelt 
utcák valamiféle elkülönülést mutatnának a településrész életében, vagy telepszerűség jelle-
mezné azokat.  
A központi városrésztől szilárd burkolatú út vezet a településrészbe, így gyalogosan, vagy 
autóbusszal könnyen megközelíthető. Az érintett utcák a többihez hasonlóan szilárd burko-
lattal rendelkeznek, a közművesítés 100%-os (vezetékes vízellátás, áramszolgáltatás, hulla-
dék-elszállítás) (ld. 4.1/1. és 4.1/2. ábrák). A lakóingatlanok többségébe a vezetékes gáz is 
bevezetésre került az elmúlt években. Emellett kábel tv, és telefonszolgáltatás is kiépített. Az 
alapvető higiénés körülmények megfelelőek, egészséget veszélyeztető hiányosságok általá-
nosan nem fordulnak elő. Empirikus tapasztalatok alapján elmondható, hogy a lakosok több-
sége lakását tisztán tartja, körülményeik ugyan szerények, de rendezettek. Néhány család 
esetében vannak csak komolyabb problémák, azonban ezek a családok a családsegítő-, illetve 
a gyermekjóléti szolgálat ügyfelei, segítésük, támogatásuk folyamatosnak mondható. Nem 
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jellemző a településrészre, hogy önkormányzati bérlakások jelenléte, az itt élők lakásai álta-
lánosan a benne élő családok magántulajdonában vannak. Albérlői jogviszonnyal is csak 
elvétve találkozunk. 
A településrész-szintű elemzésben leírtuk, hogy Tiszaszederkény városrészben intézmények, 
illetve a városi intézmények intézményegységei megtalálhatók. Az elmúlt tíz év során bizto-
sítottak voltak az óvodáztatás és iskoláztatás feltételei, de nem a kérdéses területek lakosai 
számára elkülönítve, hanem integráltan a településrész lakosai számára általános művelődé-
si központ intézményi formában. Ezen túl szociális ellátások közül a településrészben szintén 
a teljes lakosság számára elérhető formában biztosított a szociális étkezés, és az idősek klubja 
szolgáltatás. Az egészségügyi ellátások közül pedig háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat 
működik a Szederkényi városrészben. 
A KSH által megadott utcák nem alkotnak telepszerű egységet, a településrészbe ágyazottak 
minden tekintetben. A város építését követően nyilvánvalóan Tiszaszederkény volt a falusias 
életmódot megtestesítő városrész. Később azonban a központi városrészből, éppen a falusias 
életforma, a kertes ház, családi ház vonzereje miatt sokan költöztek ide. A ’70-es, ’80-as 
években mintegy kertvárosi övezete lett a városnak. (A mai kertvárosnak nevezett rész csak 
a ’80-as évek végén kezdett el épülni.) A fiatal, kisgyermekes családok migrációja a telepjel-
leg kialakulását akadályozta. Mára az utcák színes képet mutatnak a lakóingatlanok elhe-
lyezkedését, az itt élők szociális helyzetét, társadalmi státusát tekintve is. A cigány kisebbség 
tradicionálisan a faluban lakik ugyan, azonban nem csak ebben a néhány utcában, és az sem 
igaz, hogy ezen a területen csak cigányok élnek. A szegregátumként jelölt utcákban valóban 
élnek a cigány kisebbségből családok, de nem kizárólagosan. Ezekben az utcákban élnek 
középosztálybeli, sőt felső-középosztálybeli családok, új építésű, vagy felújított, átépített 
családi házakban. Azt is el kell mondani, hogy a cigány kisebbség a központi városrészben is 
megtalálható, tehát a romák, mintegy a város szövetébe ágyazottan vannak jelen a város 
életben, azaz e tekintetben etnikai szegregációról nem beszélhetünk.  
A szegregátumként megadott utcákban a telkek rendezettek, a porták elkerítettek, alapvető-
en jól karbantartott házakban élnek az emberek. Sok új építésű ház is található itt, és összes-
ségében a közművesítés az átlagos városi színvonalnak megfelelő. A terület nem sűrűn lakot, 
nem jellemző, hogy nagy családok élnének együtt. A cigány kisebbségre sem jellemző a ma-
gas laksűrűség, maximum három generáció él együtt, általában 5-6 fő.  
A 2001-es adatok talán nem a legjobb indikátorok, az iskolai végzettség és foglalkoztatottság 
mutatói önmagukban nem képesek leírni a szegregációt. Tiszaújvárosra jellemző volt a ’90-es 
évek végétől, hogy a kertvárosi rész bővülése, illetve a környező települések építkezései fel-
szívták a munkanélküliek nagy számát, igaz sokszor feketemunkában, idényjelleggel, amely 
a statisztikában természetesen nem jelent meg. Az is jellemző a városi lakosságra, hogy a 
TVK kezdetektől fogva vonzotta a szakképzett munkaerőt, illetve képezte magának a mun-
kásokat, ezáltal a városban még ma is viszonylag magasak a szakképzettség mutatói. A vá-
rosi cigány kisebbségre is jellemző, főként a férfiakra, hogy valamiféle szaktudással rendel-
keznek. Nagy részük rendelkezik jogosítvánnyal, valamilyen középfokú képesítéssel, amely 
ugyan általában nem iskolarendszerben, hanem valamilyen tanfolyamon, esetleg átképzés-
ben szerzett (gépkezelő, targonca-vezető, személy- és vagyonőr stb). Mindezek alapján a 
munkanélküliek gyakran létesítenek munkaviszonyt, emellett az önkormányzat szinte fo-
lyamatosan szervez közfoglalkoztatást, amellyel éppen az alacsony iskolai végzettségű lako-
soknak igyekszik munkaalkalmat teremteni. Az elmúlt tíz év során mindhárom közfoglal-
koztatási formában történt foglalkoztatás: közmunka, közcélú-, illetve közhasznú munka. 
Közhasznú foglalkoztatásban évente 20-25 fő vett részt a rendszeres szociális segély közfog-
lalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseit megelőzően. Közmunkaprogram lebonyolítására is 
sor került több alkalommal, megközelítőleg 100 fős nagyságrendben. 
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 2001. 2007. 2008. 2009. 

közcélú foglal-
koztatottak szá-
ma (fő) 

81 56 70 105 

 
A szegregációval érintettként jelölt utcák lakosainak száma 50-100 fő között van. A Polgár-
mesteri Hivatal 2009. első félévi adatai alapján a népesség összetételét tekintve az aktív ko-
rúak száma a legmagasabb ezekben az utcákban: 50% fölötti, az idősek aránya nagyjából 15-
25% körüli, a gyermekkorúak aránya pedig 15-20%. Az adatok alapján alapvetően fiatalos 
korszerkezetű területről van szó. Miután magas az aktív korúak aránya, és alapvetően ala-
csony iskolai végzettségűek, az önkormányzat közfoglalkoztatásának gyakori alanyai. Igaz 
ugyan, hogy az érintett személyek rotálódnak a munkanélküli ellátások rendszerében: a 
munkaügyi központ által nyújtott támogatás kimerítése után bekerülnek az önkormányzat 
által nyújtott rendszeres szociális segély/rendelkezésre állási támogatás ellátási formába, 
amelynek jogosultsági feltétele, hogy közfoglalkoztatásban vegyen részt, amellyel ismét jo-
got szerezhet a munkanélküli ellátásra. Azt is el kell mondani, hogy az érintett területek la-
kosai számára kedvelt a közfoglalkoztatás, szívesen vesznek részt abban. Emellett természe-
tesen gyakori a fekete munka, illetve szezonális munkavégzés is, ami ugyan nem jelent ál-
landó munkajövedelmet, de a munkaerőpiac közelében tarja a munkanélkülieket.  
Tiszaújváros önkormányzata az elmúlt tíz évben a kötelező ellátásokon túl igyekezett pénz-
beli, vagy természetbeni segítséget nyújtani a szociálisan rászoruló polgároknak, a helyi szo-
ciális igényeknek megfelelően. Ennek érdekében az önkormányzat a támogatások rendszerét 
folyamatosan felülvizsgálta az elmúlt évek során. Az önkormányzat leggyakoribb támogatá-
si formái a munkanélküliséghez kapcsolódó segélyek, az átmeneti segélyezés, gyermekvé-
delmi támogatások, lakhatáshoz kapcsolódó támogatások.  
A létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került lakosok számára nyújtja az önkormány-
zat az átmeneti segélyt, amely jellemzően több élethelyzet támogatását is felvállalja. A helyi 
rendelet lehetővé teszi, hogy ebben a támogatási formában a tartósan, vagy időszakosan ne-
héz helyzetbe került kérelmező is támogatható legyen. Ezen túl az átmeneti segély méltá-
nyosságból a szabályozáshoz képest többször, illetve magasabb összegben is nyújtható, an-
nak érdekében, hogy a család rendkívüli élethelyzete megszűntethető legyen. A szegregáció 
megszűntetésének érdekében az önkormányzat a gázbekötésekhez is nyújtott támogatást, 
segítve ezzel, hogy az életkörülmények javulhassanak a régebbi építésű házakban élő csalá-
dok számára. Rendszeres átmeneti segély a tartósan létfenntartását veszélyeztető helyzetű 
lakosoknak hat hónap időtartamra havi rendszerességgel nyújtott támogatás, amely pénzben 
és természetben is nyújtható. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeknek 
nyújtható, akinek családja létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került. A 
támogatási forma természetben is nyújtható, főként gyermekétkeztetési térítési díjak megfi-
zetésére, tankönyv és tanszer vásárlására, a gyermek közvetlen költségeinek támogatására.  
Annak érdekében, hogy a lakások fenntartási költségei okán a városlakók ne kerüljenek visz-
szafordíthatatlanul hátrányos helyzetbe az önkormányzat pénzbeli, vagy természetbeni tá-
mogatást nyújt helyi lakásfenntartási támogatás néven. Természetbeni juttatásként a támoga-
tás a közüzemi szolgáltatókhoz, társasházakhoz, lakásszövetkezetekhez utalható.  
Az önkormányzat külön rendeletben szabályozza az adósságkezelési és adósságcsökkentési 
támogatást, amely az eladósodott, vagy fizetésképtelen háztartások adósságának rendezése, 
felszámolása érdekében nyújtott támogatás. Adósságkezelési szolgáltatásra azok a szemé-
lyek, illetve családok jogosultak, akiknek adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, amelyet már 
legalább hat hónapja halmoztak föl, vagy közüzemi díjtarozásuk miatt már a szolgáltatást 
kikapcsolták. A támogatási forma tehát, az elhúzódó lakásfenntartási problémák megoldását 
kívánja enyhíteni, vagy megszűntetni. Ugyanakkor a támogatásra való jogosultság jövede-
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lemtől, és lakásnagyságtól is függ. Az önkormányzat adósságcsökkentési támogatást is nyújt, 
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában. A támogatás önrész vállalása mellett 
folyósítható, ösztönözve ezzel a támogatottak felelősségvállalását, gazdálkodási képességé-
nek megtartását. Mindezek érdekében adósságkezelési tanácsadás is biztosított a Családsegí-
tő Szolgálat által.   
A fentieken túl az önkormányzat kábel TV díjtámogatást, és szemétszállítási díjmentességet 
biztosít a 65. év feletti lakosainak. Évente egy alkalommal, a karácsonyi ünnepeket megelő-
zően egyszeri év végi támogatást nyújt a nyugdíjasok, valamint a gyermekes családok szá-
mára. A szociálisan rászorulók gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben, szociális ét-
keztetésben részesülhetnek. A gyermekes családokat segíti a tankönyvtámogatás és a tábo-
roztatási támogatás. Az önkormányzat fiatal lakóit első lakáshoz jutók támogatásával igyek-
szik segíteni a letelepedésben, amelyet szintén külön rendeletben szabályoz. A támogatást 
vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában nyújtja a tele-
pülési önkormányzat 35 évnél fiatalabb tiszaújvárosi fiatal lakosai számára. A támogatás 
maximális összege új lakás építése esetében 1mFt - 1 mFt, használt lakás vásárlása esetén 750 
eFt - 750 eFt.  
Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat sokféle ellátást biztosít a szociálisan rá-
szoruló lakosai számára, nemcsak a létfenntartás biztosítása, hanem az elszegényedés meg-
akadályozása érdekében is. 
Az alábbi táblázat mutatja, hogy az érintett utcák lakosainak milyen arányban részesültek 
segélyben a város segélyezett lakosaihoz képest három támogatási formát alapul véve, ame-
lyek közül egy nem kötelezően biztosítandó az önkormányzat számára, egy a gyermekneve-
léséhez kötődő támogatás, egy pedig a tartós munkanélküliséghez kapcsolódik (a rendszeres 
szociális segély az elmúlt évben jelentősen megváltozott, a korábbi jogosultak nagy része az 
új szabályozás okán rendelkezésre állási támogatásra lett jogosult). A táblázat a népszámlá-
lás évében, és az elmúlt három évben mutatja a segélyezés százalékos arányának alakulását. 
 

Támogatási for-
ma 

2001. 2007. 2008. 2009. 

Átmeneti segély 0,1 0,1 0,1 0,2 
Rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatás 

0,1 0,3 0,3 0,1 

Rendszeres szoci-
ális segély 

0,5 0,5 0,1 0,01 

Rendelkezésre 
állási támogatás 

_ _ _ 0,4 

 
A fenti táblázatból látható, hogy az érintett területek lakosainak támogatása alapvetően azo-
nos mértékű volt az évek során. Ez azt bizonyítja, hogy az önkormányzat a korábban kialakí-
tott széles szociális hálóját igyekezett fenntartani, a kérdéses területek lakosai számára is. A 
táblázatból ugyan nem látható, de korábban már említettük, hogy a támogatások rendszere 
folyamatosan változott, új támogatási formák kerültek bevezetésre, amelyek segítséget nyúj-
tottak a szociálisan rászoruló lakosok számára. Jellemző, hogy nincs olyan támogatás, amely 
célzottan csak egy bizonyos klientúrának szólna, vagyis alapvetően nem távoliak a szegregá-
cióval érintett területek lakosainak szociális problémái a város többi részétől, ugyanakkor 
elmondható, hogy kielégítetlen szükségletek sincsenek. Az önkormányzat igyekszik megis-
merni a településrész lakóinak problémáit, ennek érdekében ingyenesen hívható üzenetrög-
zítős vonalat működtet, valamint közmeghallgatást tart a szederkényi városrészben is. 
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Összefoglalásként elmondható, hogy a KSH indikátora által szegregációként megjelölt terü-
letek a valóságban nem jelentenek a városi átlagtól való jelentős eltérést, elkülönülést. Az itt 
élők körülményei az elmúlt tíz év során változtak, gyakran az önkormányzat támogatási 
rendszerének, beavatkozásának köszönhetően. A települési önkormányzat elkötelezetten 
igyekszik a nehéz szociális helyzetben élő lakosait támogatni, életkörülményeit kedvezőbbé 
tenni, elszegényedésüket megakadályozni. 
 
 

4.3. A hosszútávú városfejlesztési koncepció tervezett intézkedései a 
szegregátumok kialakulásának megelőzésére 

 
„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 javítása 

Az intézkedés ismer-
tetése, 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, közösségfej-
lesztők, szociális munkások alkalmazása, cigány kisebbségi önkormányzat fokozottabb bevonása a 
szocializációt meghatározó folyamatokba, segíteni fogja az egyéni és közösségi aktivitást. Ez nagy-
mértékben 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 fókuszá-
lunk 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 

 
 
 
 „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 
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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 kö-
zösségben, közösségi tevékenységben résztvevők jobban kötődnek az adott településhez, városuk 
iránt elköteleződnek, identitásuk fokozódik. A fiatal generáció megtartása érdekében a helyi közös-
ségfejlesztés elengedhetetlen, a közösségért való értelmes, értékes tevékenység lehetőségének meg-
teremtését 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 

 
 

 
„I” Élhetőségi (lakosságmegtartó) stratégiai főirány 
I/2. Közösségépítés, társadalmi kohézió, szolidaritáserősítés stratégia 
SPECIFIKUS CÉL: I/2.c. 
Ifjúságpolitika, kultúrpolitika, identitásfejlesztés 
 
Alapadatok  

Sorszám, megneve-
zés 

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 komp-

lex módon történjen 
– Esélyegyenlőség javítása 

Intézkedés ismerte-
tése, szükségesség 
indoklása 

Ágazatok közötti együttműködés és kommunikáció megerősítése szükséges, annak érdekében, hogy 
az ellátórendszer komplex módon tudjon reagálni a lokális problémákra. Az együttműködő ellátó-
rendszer 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 közöt-
ti 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 
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4.4. Antiszegregációs konzultáció, egyeztetés 
 

Szegregációs veszélyeztetettség mérséklése, megszüntetése 
 
Tiszaújváros integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásra előkészített dokumentá-
cióját (IVS) a VÁTI Városépítési Kft. és a VIRIDITAS Bt. 2010 márciusában dokumentálta. A 
dokumentáció részét képezte az IVS kézikönyv előírásai szerint a „Szegregált, vagy szegre-
gációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése” (36-39. oldal).  
 
A KSH adatszolgáltatása a 2001 évi népszámlálási adatok alapján  

 erősen romlott (szegregációval veszélyeztetett területet) és  

 szegregált területet  
határoz meg Tiszaszederkény városrész területén. 
 
Tiszaújváros az elmúlt tíz évben a szegregációt mérsékelte és felszámolta, a további szegre-
gáció képződésre erőfeszítéseket tett l. Tiszaújváros gazdasági programja 2007-2010 
(4.2.1. fejezet 100-101. oldal) és hosszú távú városfejlesztési koncepciójának tervezett intéz-
kedései is ezt a célt szolgálják (4.3. fejezet 106-107 oldal): 

 Társadalmi integráció segítése (I/1.c.1.) 

 Helyi közösség fejlesztése (I/2.c.2.) 

 Partnerség, koordináció, integráció megerősítése (I/2.c.3.) 
 
„Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése” fejezetben a 
tervezők a megbízói adatszolgáltatás alapján bizonyították, hogy 2001 és 2010 között a szeg-
regációs veszélyeztetést mérsékelték illetve felszámolták. 
 
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának képviselői Balogh Lajos esélyegyenlőségi és 
antiszegregációs szakértővel konzultációról állapodtak meg, az esetleg felmerülő kérdések 
tisztázására. 
 
A konzultáció helyszíne és időpontja: 

Tiszaújváros, 2010. április 29. 
Polgármesteri Hivatal kistanácsterem  

 
Résztvevevők:  

a mellékelt jelenléti ív szerint  
 
A résztvevők megállapodtak, hogy Balogh Ákos felelős tervező összeállítja az egyeztetés 
jegyzőkönyv tervezetét, amelyet minden résztvevőnek megküld kiegészítésre, majd a vissza-
érkezett kiegészítések beépítése után a jegyzőkönyvet lezárja. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Jászovics Miklós (JM) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda irodavezető: A város nevében üd-
vözölte a megjelenteket 
 
Balogh Lajos (BL) esélyegyenlőségi és antiszegregációs szakértő: Az egyeztetés célja a szegregáció 
felszámolás tényének rögzítése, új szegregátumok kialakulásának megelőzése. 
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Kiss Károly (KK) a Tiszaújvárosi Cigány-kisebbségi Önkormányzat vezetője, a Tiszatérség Nonprofit 
KFT. Ügyvezető igazgatója: A várostól egyre kevesebb megbízást kapnak a leszakadók mun-
kába állítására. A város nem támogatta lakásépítési programjukat, roma családok részére 
házsor kialakítását. 
 
JM: A városi cégek foglalkoztatnak közmunkásokat, törekedve a leszakadók igazságos fog-
lalkoztatásra. A város közbeszerzési eljárás lefolytatásával adhat csak ki megbízásokat külső 
cégeknek.  
A városrész teljesen közművesített és a város mindent elkövetett, a közterületek rendezésére, 
minőségi (kiscsoportos foglalkoztatást biztosító) iskola fenntartására. 

 
BL: A szegregátum nem növekedhet, a cél nem elkülönített új telepek létrehozása - válaszolta 
Kiss úrnak - hanem az új lakások városszerkezetbe illesztése. A magas szintű infrastruktúra 
(hálózati, intézményi) kialakítása csak az alapfeltétel. A kulturális, oktatási, elhelyezkedési 
szegregációt is meg kell akadályozni. 
Érdeklődött, hogy a Tiszaszederkényi iskolában hány-százalék a halmozottan hátrányos 
helyzetű (továbbiakban 3H) tanulók aránya? Amennyiben magas az érték az iskolát meg 
kellene szüntetni, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat a város iskoláiba átirányí-
tani. 
 
KK: jelezte, hogy az Önkormányzat költségtakarékosságra hivatkozva meg akarta szüntetni 
az iskolát, de a Kisebbségi Önkormányzatnak sikerült ezt megakadályoznia. Ragaszkodnak 
iskolájukhoz. 
 
Hegedűsné Tégel Szilva (HTSz) Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda irodavezető és  
Ráczné Kocsis Ilona (RKI) oktatásügyi munkatárs: oktatási statisztikákra hivatkozva elmondják 

 a szederkényi iskolában 71 gyermek tanul, ebből 34 tanuló (47%) 3H kategóriájú 

 az óvodába 41 gyermek jár, ebből 20% a 3H-s. 
A város oktatási rendszere nyitott, bármely iskolába jelentkezhetnek a 3H-s tanulók is. A 
szederkényi iskolát az Önkormányzat a lakosság, a Kisebbségi Önkormányzat határozott 
kérésére nem zárták be. Az iskola kiscsoportos foglalkoztatást biztosít, felszereltsége jobb 
mint a városi átlag. 
Az alsó tagozat (1-4 osztály), és a felső (5-8) külön épületben tanul (a rendelkezésre álló épü-
letek csak ezt teszik lehetővé). 
 
BL: Az iskolát a törvény szerint be kellene zárni szülői egyetértés estén. A probléma kezelés-
re van-e közoktatási szakértői állásfoglalás? Készült-e iskolafejlesztési program? 
 
Szoboszlai Gabriella (SzG)szociálpolitikus a „Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek 
helyzetértékelése” munkarész összeállítója: kifejti, hogy a statisztikán túl vannak olyan emberies-
ségi, humánpolitikai szempontok is amit az iskola üzemeltetés-bezárás kérdés során mérle-
gelni kell. A szederkényi iskolát ezért – határozott lakossági követelésre – üzemben kellett 
tartani.  
 
RKI: Azzal, hogy az Önkormányzat helyileg Tiszaszederkényben működteti az iskolát, mint 
telephelyet, a szederkényi szülők igényeit elégíti ki. Minden Tiszaszederkényben élő tanuló 
jelentkezhet a város bármely telephelyén működő iskolába, és oda kivétel nélkül minden 
esetben felvételre is kerül. A szederkényi iskolában azok a tanulók tanulnak, akik élve sza-
bad iskolaválasztási jogukkal, ide jelentkeztek, mert ide szeretnének járni. Mivel évről-évre 
csökken a gyermeklétszám, így nagy valószínűséggel a telephely működtetésének kérdése 
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újra napirendre kerül és elképzelhető, hogy a jelenlegi probléma magától megoldódik. Az 
iskolában biztosított a személyi és tárgyi ellátottság. Kis létszámú osztályokban folyik a szo-
ciokulturális hátrányok leküzdésére irányuló oktató és nevelő tevékenység, az eszközellá-
tottság biztosított, a termek berendezése jó színvonalú, a szakos ellátottság 100 %-os. 
Az Önkormányzat helyesen döntött az iskola üzemeltetésről, mert csak itt lehet kiscsoportos 
foglalkoztatást biztosítani, hely hiányában ez ugyanis más iskolákban nem lehetséges. A 
kérdés a tiszaszederkényi gyermekszám sajnálatos csökkenésével 5-10 év alatt megoldódik.  

Az iskolával kapcsolatos statisztikai adatokat, bizonylatokat átadja, hogy azok alátámasztó 
anyagként szolgáljanak az antiszegregációs IVS munkarészben.  

 
Durbák György (DGy) főépítész: az iskola fenntartása pozitív diszkrimináció, kiscsoportos, 
személyre szabott oktatásával otthonos légkörével segítheti a lemaradók felzárkóztatását, 
beilleszkedésüket a magasabb képesítést adó iskolákba (felső-tagozat, középiskola), a munka 
világába. 
A szegregációt általános érvényű pozitív diszkriminációval kell visszaszorítani, hivatkozik 
az amerikai példára. 
 
BL: A városnak van-e lakáskoncepciója, lakástámogatási rendszere, amely a hátrányos hely-
zetűek lakásproblémájának megoldását segíti, ugyanakkor a szegregátum képződést meg-
akadályozza. Előnyös lenne szabályozni az építési telkek kialakítását úgy, hogy a város töm-
bönként egy-egy telket bocsásson kedvező áron az alacsony státuszú lakosság rendelkezésé-
re, elkerülendő szegregátum kialakulását, a hátrányos helyzetű lakosság összesűrűsödést. 
 
SzG: A 35 év alatti tiszaújvárosi fiatalok első lakás megszerzésére támogatásban részesülhet-
nek, ami maximum 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és ugyanennyi kamatmentes 
kölcsön lehet. A város támogatja a munkahelyteremtést, igyekszik a hátrányos helyzetű, tar-
tós munkanélküliek számára folyamatosan közfoglalkoztatást szervezni. 
Az általános és középiskolás tanulók tanulmányi eredményeik alapján félévente tanulmányi 
ösztöndíjban részesülnek. Adott félévben az osztály legjobb tanulmányi átlagával rendelkező 
tanuló kapja a 25. 000 Ft ösztöndíjat. A támogatás ösztönzőleg hat a tanulókra. 
 
BL: A város kifejezetten HHH gyerekeknek írjon ki ösztöndíj pályázatot. A Tanoda és Biztos-
kezdet programot is célszerű lenne beindítani.  
Munkahelyteremtés és iskolázottság tekintetében helyzetfelmérést javasol a célterületen. 
Amennyiben igény lenne rá, akkor terület-specifikusan, a hiányszakmák irányába oktatási és 
foglalkoztatási, közös programot kellene készíteni.  
 
SZG: BL felvetésére kifejti, hogy az osztályokban nem különítik el a 3H-s tanulókat, ezért 
számukra nem lehet negatív előjelű megkülönböztetést tenni, külön versenyt hirdetni. 
 
BL. Készüljön rövidtávú terv is, a középtávú IVS és a hosszútávú városfejlesztési koncepció 
kibontására, a szegregáció kialakulás megelőzésére.  
 
 
Balogh Ákos (BÁ) felelős tervező: ígéretet tesz, hogy az antiszegregációs konzultáció során 
felmerült kérdéseket megoldják és beépítik az IVS dokumentumba, szükség szerint kiegé-
szítve, átszerkesztve az anyagot. 
 
 

*** 
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A konzultáció résztvevői az egyeztetés után helyszíni szemlét tartottak 
Tiszaszederkényben, hogy meggyőződjenek a térség teljes közművesítésről, rendezett közte-
rületekről (aszfaltburkolatú utak, rendezett közparkok) kulturált közintézményekről, a sze-
rényebb sorban élő családok kifelé rendezettséget mutató beilleszkedési törekvéseiről.  
 
 
 
A jegyzőkönyvet véglegesítette Balogh Lajos, Jászovics Miklós, Szoboszlai Gabriella, Ráczné Kocsis 
Ilona észrevételeinek figyelembe vételével 
 
 
 
Esztergom, 2010. május 27. 
Balogh Ákos felelős tervező 
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5. STRATÉGIAI FEJEZET 

 

5.1. Küldetés és jövőkép 

Tiszaújváros élhető, versenyképes és fenntartható város, mert az önkormányzat partneri 
kapcsolatot ápol polgáraival és vállalkozóival. Az erős lokálpatriotizmus alapja a város fejlő-
désének, 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 jus-
sanak. 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, ver-
senyképes 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 kisré-
gió 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 felvál-
lalásával biztosítja a lakosság megújulását, az elvándorlás pótlását, a városok és a kisrégió 
közötti lakossági mobilitás támogatásával kiegyensúlyozott kisrégiós korösszetétel kialaku-
lását teszi lehetővé. A szerepkör tovább erősödhet a Mezőkövesdi Kistréség bekapcsolásával, 
a mezőkövesdi repülőtér és a Záhony – Miskolc – Budapest vasútvonal integrálásával. 
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5.2. Fejlesztési célok a városra és a városrészekre 

 Fejlesztési célok a városra 

A IVS középtávú fejlesztési céljai a hosszútávú városfejlesztési koncepcióhoz a 
következő ábrán vázolt módon illeszkednek. 
 

 

A hosszútávú városfejlesztési koncepció és az IVS célrendszerének összefüggései. 

 
A célrendszer jellegzetessége, hogy a célok és tervezési lépcsők (fejlesztési koncepció és szer-
kezeti terv, valamint IVS és szabályozási terv és helyi építési szabályzat) párhuzamosan fej-
lődnek. 
 
Hosszútávú fejlesztési koncepció és az integrált szerkezeti terv 

– Átfogó cél - prioritások 
– Specifikus célok – intézkedések 
– Általános célok – komponensek  

 
Középtávú integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és a hozzá kapcsolódó szabályozási terv és helyi 
építési szabályzat  

– Tematikus célok és beavatkozások/programok 
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A célrendszernek két sarokpontja van. 
 
1. Átfogó cél:  
Tiszaújváros érdekeinek érvényre juttatása, értékeinek megtartása, bővített újraterme-
lése.  
 
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 célhoz rendeltük a prioritásokat 

 

Önkormányzati kompetencia  

 

Partneri és/vagy önkormányzati kompetenciák 
Partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása, kapcsolati háló megterem-

tése 

 
a.  
Tiszaújváros lakóssá-
gának személyiségfej-
lesztése: nyitottság, 
identitás, lokálpatrio-
tizmus stb.  
Humán erőforrás 
fejlesztés, tanítva-
tanulás: szakértelem, 
egészségfejlesztés stb. 

 
b.  
Környezeti-
természeti, társa-
dalmi-gazdasági, 
települési/térségi-
táji struktúrafej-
lesztés, térszerke-
zet, gazdaságszer-
kezet, partnerháló-
zat 

 
c. 
Közösségépítés, 
társadalmi kohé-
ziófejlesztés: 
kultúrafejlesztés, 
szellemiség formá-
lás 
 

  
d 
Civil-szféra fejlesz-
tések, civil hálóza-
tok létesítése 
(élhetőség) 

 
e. 
Szomszédsági, 
kistérségi, agglome-
rációs, kisrégiós, 
megyei, és régiós 
fejlesztések harmo-
nizálása, partner-
hálózat fejlesztés 

 
f. 
Versenyszféra 
fejlesztések: diver-
zifikált és integrált 
gazdaságfejlesztés, 
partnerhálózatok 
fejlesztése (ver-
senyképesség) 

 
 
2. Egyetemes cél. 
 
EGYETEMES CÉL: az élhetőség,a  versenyképesség és a  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 ösz-
szecsengő „egyetemes” cél: 

környezeti-természeti, társadalmi-gazdasági, települési/térségi-táji 
élhetőség, versenyképesség és fenntarthatóság 

 

Az egyetemes célból vezetjük le a stratégiai főirányokat.  
Annak érdekében, hogy az elérhető legyen a fejlesztési koncepció egészének vezérfo-
nalává tesszük és a specifikus célok kijelölése után, az intézkedések sorának összeállítása 
előtt bekapcsoljuk a tervezési rendszerbe. A tervezési rendszer és a stratégia így párhu-
zamosan egymást erősítve fejleszthető. 

 
A stratégiai főirányokat az egyetemes célból vezetjük le: 

„I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
„III” FENNTARTHARTÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
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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 tár-
sadalmi, a gazdasági, a települési, a térségi és az emberi szabályozási/érdek környe-
zetben 
 
„B” ÉRDEK ÉS ÉRTÉK IGAZGATÁS, MENEDZSMENT  
Érdek és érték igazgatás (államigazgatás, közigazgatás) és menedzsment (nagypoli-
tika, település/térségpolitika, civilpolitika)  
 
„C” ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS 
Élhető, versenyképes és fenntartható gazdálkodás a környezeti és természeti, a társa-
dalmi és gazdasági valamint a települési/térségi és táji értékekkel 
 

 

A prioritások és a specifikus célok  
 
Stratégiai főirányonként a prioritásokhoz rendeltük a specifikus célokat. 
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 „I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 
A városfejlesztési koncepció prioritásai (Minden stratégiai főirányban azonos) 
A partnerhálózat építés átfogó célnak megfelelő prioritások  

Önkormányzati kompetencia  
Partneri és/vagy önkormányzati kompetenciák 

Partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása, kapcsolati háló megterem-
tése 

 
a.  
Tiszaújváros lakóssá-
gának személyiségfej-
lesztése: nyitottság, 
identitás, lokálpatrio-
tizmus stb.  
Humán erőforrás 
fejlesztés, tanítva-
tanulás: szakértelem, 
egészségfejlesztés stb. 

 
b.  
Környezeti-
természeti, társa-
dalmi-gazdasági, 
települési/térségi-
táji struktúrafej-
lesztés, térszerke-
zet, gazdaságszer-
kezet, partnerháló-
zat 

 
c. 
Közösségépítés, 
társadalmi kohé-
ziófejlesztés: 
kultúrafejlesztés, 
szellemiség formá-
lás 
 

  
d 
Civil-szféra fejlesz-
tések, civil hálóza-
tok létesítése 
(élhetőség) 

 
e. 
Szomszédsági, 
kistérségi, agglome-
rációs, kisrégiós, 
megyei, és régiós 
fejlesztések harmo-
nizálása, partner-
hálózat fejlesztés 

 
f. 
Versenyszféra 
fejlesztések: diver-
zifikált és integrált 
gazdaságfejlesztés, 
partnerhálózatok 
fejlesztése (ver-
senyképesség) 

 
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 fejlesztés-

ben  

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 

 

 
 
 
I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁSERŐSÍTÉS 

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, identi-
tásfejlesztés 
 

 I/2.d. 
Közösségi élet fejlesz-
tése: egészséges 
életmód, civil önsegé-
lyezés  

I/2.e. 
Egészségügyi hálózat 
megteremtése a 
vonzáskörzetben 

I/2.f. 
A versenyszféra 
társadalmi gazda-
sági szolidaritása 

 
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 vá-
ros/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és az 

élhetőségi fejlesztések 
települési-táji arculatba 
illesztése  

I/3.e. 

Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználati arculati 
elvárások megfogal-
mazása és fejlesztések 
táji arculatba illesztése 

I/3.f. 

Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói vá-
ros/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és a 

versenyképességi 
fejlesztések települési-
táji arculatba illesztése 
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„II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 

A városfejlesztési koncepció prioritásai (Minden stratégiai főirányban azonos) 
A partnerhálózat építés átfogó célnak megfelelő prioritások  

Önkormányzati kompetencia  
Partneri és/vagy önkormányzati kompetenciák 

Partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása, kapcsolati háló megterem-
tése 

 
a.  
Tiszaújváros lakóssá-
gának személyiségfej-
lesztése: nyitottság, 
identitás, lokálpatrio-
tizmus stb.  
Humán erőforrás 
fejlesztés, tanítva-
tanulás: szakértelem, 
egészségfejlesztés stb. 

 
b.  
Környezeti-
természeti, társa-
dalmi-gazdasági, 
települési/térségi-
táji struktúrafej-
lesztés, térszerke-
zet, gazdaságszer-
kezet, partnerháló-
zat 

 
c. 
Közösségépítés, 
társadalmi kohé-
ziófejlesztés: 
kultúrafejlesztés, 
szellemiség formá-
lás 
 

  
d 
Civil-szféra fejlesz-
tések, civil hálóza-
tok létesítése 
(élhetőség) 

 
e. 
Szomszédsági, 
kistérségi, agglome-
rációs, kisrégiós, 
megyei, és régiós 
fejlesztések harmo-
nizálása, partner-
hálózat fejlesztés 

 
f. 
Versenyszféra 
fejlesztések: diver-
zifikált és integrált 
gazdaságfejlesztés, 
partnerhálózatok 
fejlesztése (ver-
senyképesség) 

 
 
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 struktúrafej-
lesztés 

   II/1.e.  

Térségi gazdasági 
kohézió fejlesztése 

II/1.f.  

Innováció, struktúrafej-
lesztés 

 
 
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 kommu-
nikáció (piacok és 
partnerek felé) 

  II/2.d. 

A civil-szféra tájékozta-
tása, információ 
igényének felkeltése 

II/2.e. 

A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós marketing-
kommunikáció össze-
hangolása 

II/2.f. 

A városi, a vállalkozói 
és a gazdálkodói 
marketing-
kommunikáció harmo-
nizálása  

 
 
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 tájékozta-
tása 

II/3.e. 

A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós munkahelyek 
védelme 

II/3.f. 

Munkahelyteremtés, 
munkahely megtartás 
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„III” FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 

A városfejlesztési koncepció prioritásai (Minden stratégiai főirányban azonos) 
A partnerhálózat építés átfogó célnak megfelelő prioritások  

Önkormányzati kompetencia  
Partneri és/vagy önkormányzati kompetenciák 

Partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása, kapcsolati háló megterem-
tése 

 
a.  
Tiszaújváros lakóssá-
gának személyiségfej-
lesztése: nyitottság, 
identitás, lokálpatrio-
tizmus stb.  
Humán erőforrás 
fejlesztés, tanítva-
tanulás: szakértelem, 
egészségfejlesztés stb. 

 
b.  
Környezeti-
természeti, társa-
dalmi-gazdasági, 
települési/térségi-
táji struktúrafej-
lesztés, térszerke-
zet, gazdaságszer-
kezet, partnerháló-
zat 

 
c. 
Közösségépítés, 
társadalmi kohé-
ziófejlesztés: 
kultúrafejlesztés, 
szellemiség formá-
lás 
 

  
d 
Civil-szféra fejlesz-
tések, civil hálóza-
tok létesítése 
(élhetőség) 

 
e. 
Szomszédsági, 
kistérségi, agglome-
rációs, kisrégiós, 
megyei, és régiós 
fejlesztések harmo-
nizálása, partner-
hálózat fejlesztés 

 
f. 
Versenyszféra 
fejlesztések: diver-
zifikált és integrált 
gazdaságfejlesztés, 
partnerhálózatok 
fejlesztése (ver-
senyképesség) 

 
 
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 újrapo-
zícionálása 

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 

 
 

III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ STRUKTÚRAFEJLESZ-
TÉS  

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 közműfej-
lesztések, vállalkozó-
kat/befektetőket támogató 
infrastruktúra fejlesztés  

 
 

 III/2.d. 

Civil vá-
ros/tájhasználat és 

élhetőségi fejlesztések  

III/2.e. 

Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználat és 
fejlesztések 

III/2.f. 

Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói vá-
ros/tájhasználat és 

versenyképességi 
fejlesztések  

 
 
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, fenntar-
tása, városi ingatlanva-
gyon gazdálkodás  

III/3.c. 

A fenntartható gazdál-
kodás tervi előkészítése 

 III/3.d. 

A civil-szféra gazdál-
kodási igényének 
felkeltése 

 III/3.f. 

A vállalkozói szféra 
bekapcsolása a pénz-
ügyi és vagyongazdál-
kodásba 
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Az IVS fejlesztési céljai  
 

ELŐKÉSZÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
Összekötő városrész programja: 1. 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 1., 2. 
Kertváros:1., 2., 3., 
Tiszaszederkény: 1., 2., 3. 
Összekötő városrész programja: 2. 
Tisza-parti városrész: 1., 2., 3. 
A város egész területére kiható programok: 3., 4., 5., 6., 7. 

 

SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 
Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Kertváros: 4. 
Tiszaszederkény: 4. 
Összekötő városrész programja: 3. 
Tisza-parti városrész: 4. 
A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. 

 

KÖRNYEZET VÉDELEM, ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 9. 
Kertváros: 5. 
Tiszaszederkény: 5. 
Tisza-parti városrész: 5. 
A város egész területére kiható programok: 15., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25. 

 

TURIZMUS FEJLESZTÉS 

Tiszaszederkény: 6., 7. 
Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. 
Tisza-parti városrész: 6., 7. 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28. 

 

IPAR FEJLESZTÉS 
Összekötő városrész programja: 9. 
Tisza-parti városrész: 8., 9. 
TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N. 
A város egész területére kiható programok: 29. 
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ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
Városközpont: 10.,11., 12. 
Kertváros: 6., 7., 8. 
Tiszaszederkény: 8. 
Tisza-parti városrész: 10., 11. 
A város egész területére kiható programok: 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. 

 

KÖZMŰVESÍTÉS 
Városközpont: 13. 
Kertváros: 9. 
A város egész területére kiható programok: 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. 

 

ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  

 
(Az egyes célokhoz rendelt városrészek mellett szereplő arab számok a városrészi programokat jelölik.) 
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5.3. Beavatkozások akcióterületi beazonosítása 

 
 
Városi dokumentumokban szereplő fejlesztési programok 
Források: 

 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda tájékoztatója „A ciklusprogram és a kon-
cepciók végrehajtásáról” Tiszaújváros 2010. 01. 20., Jászovics Miklós irodavezető 

 TISZASZOLG adatszolgáltatás IVS kidolgozáshoz (2009) 

 A 2010. évi közterületi rehabilitáció tervezési feladatainak előkészítése, 
XI/2269/2009. 117/Ökth. 

 
Várospolitikai megalapozás: képviselői fejlesztési program-javaslatok 

Önkormányzati képviselőkkel folytatott interjúkban (2009. március, április) megfogalmazott 
fejlesztési programok. Az egyes programok mellett feltüntettük a javaslatot tevő képviselő, 
illetve képviselők neveinek kezdőbetűit. 

Dr. Fülöp György (F. GY.) 
Omar Suleiman (O. S.) 
Márkus Gábor (M. G.) 
Kulcsár Albert (K. A.) 
Árvai Julianna (Á. J.) 
Vendlerné Polyák Ilona (V. P. I.) 
Pap Zsolt (P. Zs.) 
Kiss László (K. L.) 
Boros József (B. J.) 
Farkas Zoltán (F. Z.) 
Jakab Dénes (J. D.) 
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1. Városközpont 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Városközpont: 1., 2. programok 

 

1.  
Városközpont területi elemei-
nek egységes városközponttá 
történő fejlesztése:  

 

Folyamatos lakótelepi rehabili-
táció  
Panel felújítási program támo-
gatásának tovább folytatása:  

 

2008 óta, a panelprog-
ram keretében, tart a 
városközpont megújí-
tása. 

Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő 
fejlesztések, melyek 
megvalósulását - rende-
zési tervi módosítással - 
elősegíti az önkormány-
zat. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

2. 
A város területi központjának 
egységes városközponttá alakí-
tása (Szent István út – Bartók 
Béla út – Béke út – Rózsa út – 
Bethlen Gábor út – Lévay út 
határolta terület.  

 

 E területre elkészítjük a 
városközpont-fejlesztés 
programját, a megvalósítás 
ütemezését, kidolgozzuk a 
fejlesztés szükséges pénz-
ügyi vonzatát. E programot 
a településfejlesztés min-
den elemére (építés- és 
beruházás-fejlesztés, köz-
lekedés, ezen belül a gya-
logos-, gépjármű és tö-
megközlekedés, zöldterü-
let fejlesztés stb.) meg kell 
állapítani. A városkép 
fejlesztés célterületét a fent 
határolt területen indokolt 
megkezdeni, megkeresve a 
fejlesztési rehabilitációs 
lehetőségeket. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 A közterületek tervezett és 
ütemezett rendbetétele a „Köz-
terület Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val:  

 A program elkészült, 2008. 
óta évi 100.000 E Ft. költ-
ségkerettel ütemezetten 
folyik a kivitelezés (Ön-
kormányzati forrásból 
megvalósuló beruházás) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
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hajtásáról”) 

 

SZOLGÁLTATÁS 

Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. programok 

 

3. Várospolitikai megalapozás 

Kulturális fejlesztés (Kulturális 
Központ átépítése) (K. A.) 

  

 
Kistérségi Művelődési Központ 
létrehozása, a Derkovits Gyula 
Művelődési Központ és a Városi 
Könyvtár épületének teljes re-
konstrukciója 

 

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

4.  
Térségi Integrált Egészségügyi 
Centrum létrehozása:  
Városi Rendelőintézet „A” épü-
letének rekonstrukciója 
/épületgépészet, építészet vil-
lamossági munkák, 
orvostechnológia beépítése/; 
Városi Rendelőintézet „C” épü-
let melletti parkoló építés /24 
db/ 

 Az „A” épületrész 2010-ben 
részben megvalósult.  

(Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházás)  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

5.  
Hospice szolgáltatás bevezetése 
a NIKODEMUS Idősek Ottho-
na bővítésével 

 

 (Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházás)  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

6.  Intézmények felújítása: Az intéz-
mények felújítására a testület 
évi 100.000 E Ft.-ot biztosít, 
melyek keretében elvégzendő 
feladatokról, az intézmények 
igényei alapján, évenként szüle-
tik döntés. Az utóbbi idők ki-
emelt feladata, az intézmények 
energia megtakarítást eredmé-
nyező felújítása. 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

7. Várospolitikai megalapozás 

A Tescoval szemben, a 35-ös út 
túloldalán bevásárlóközpont 
létesítése (O. S.)  

Bevásárlóközpont kiépítése, 
hogy városi és kistérségi jára-
tokkal „rá lehessen hordani” a 
vásárlókat az üzletközpontra, 
kerékpárutat kell kiépíteni a 
városkörnyék bekapcsolására 
(K. L.) 

Várospolitikai megalapozás 

Bevásárlóközpont fejlesztés 
vállalkozók bevonása 

 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

126 

8.  
OTP székház építése:  

 
A telek kialakításra és érté-
kesítésre került, várhatóan 
2010-ben megvalósul. 

(Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását - rendezési tervi 
módosítással - elősegíti az 
önkormányzat.) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK 

Városközpont: 9. program 

 

9.  Várospolitikai megalapozás 

Városközpont fejlesztése Utcabú-
torok, köztéri WC-k létesítése (K. 
L.) 

Várospolitikai megalapozás 

A városközponti térségben ká-
véházak, sörözők létesítése (K. 
L.)  

 

 
Tiszaújváros főtér rehabilitáci-
ója, közterület fejlesztés, kör-
nyezetrendezés 
A főtér régi-új funkciórendjének 
kialakítása, a terület rendezvé-
nyek fogadására alkalmassá 
tétele (főtér, a Polgármesteri 
Hivatal mögötti zöldterület) 
Gyalogos és pihenőterek formai 
kialakítása, burkolatfajták rögzí-
tése (a rendezvények terhelési 
igényének alapján burkolati 
alapok, burkolatok, kiosztás, 
mintázat, szín) 
Új közpark növényanyagának 
rekonstrukciója (összhangban a 
főtér új funkcióival): meglévő és 
megtartandó növényzet alapján 
növényszintek összeállítása, 
biológiai térképzés (aljnövény-
zet, cserjeszint, fák szintje) 
Kerti építmények (támfalak, 
lépcsők, kiemelt virágágyak, 
növénykazetták, fedett-nyitott 
kerti építmények, kerítések) 
elhelyezése 
Park és utcabútorozás: karakter, 
funkciórend alapján egyedi 
tervezésű utcabútorok, világító 
testek  
Közművek rekonstrukciója: a 
park csapadékvíz elvezetése, 
locsolóhálózatának fejlesztése, 
parki építmények (állandó és 
csak a rendezvények időtartam-
ára létesített pavilonok, mellék-
helységek) vízellátása, csatorná-

 Forrás: Tiszaújváros főtér 
rehabilitációja, program 
(összeállította Lautner 
Emőke főépítész) 
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zása, a főtér köz- és díszvilágítá-
sa, rendezvényeket ellátó ener-
gia ellátás, hírközlés hálózatá-
nak kialakítása. 
Közlekedési utak korszerűsítése 
a parkot körülölelő térségben: út 
és parkoló felújítás, bővítés 
közmű korszerűsítés, vízi köz-
művek, energia ellátás, hírköz-
lés) korszerűsítés- építés   

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Városközpont: 10.,11., 12. programok 

 

10. Várospolitikai megalapozás 

Szent István út nyomvonalán 
kerékpárút építése) (O. S.) 

  

11. Várospolitikai megalapozás 

Városfejlesztés Sajószöged felé 
(Szent István és Örösi úttal pár-
huzamosan (Tesco túloldalán) 
megközelítő út építése; (O. S.) 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

Fürdő- és sportlétesítmé-
nyek a középrétegnek (triat-
lon pálya) (M. G.) 

12. Várospolitikai megalapozás 

A Szent István utat Örösig ki kell 
építeni a városfejlődés elősegíté-
sére (B. J.) 

  

 

 

KÖZMŰVEK 

Városközpont: 13. program 

 

13. Várospolitikai megalapozás 

Panelprogram, fűtéskorszerűsí-
tés (csőhálózat fejlesztés, hő 
központok felújítása, hőszigete-
lés, /kb. 5 500 panellakás/, öko-
program) (OS, KL, JD)  

Lakossági részvétel Várospolitikai megalapo-
zás 
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2. Kertváros programjai 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Kertváros: 1., 2., 3., programok 

 

1. 
Építési telkek kialakítása az 
Örösi út melletti területen  

 

Ingatlanfejlesztők bevonása A telkek kialakításra kerül-
tek, utak, közművek meg-
tervezésre kerültek, ezek 
engedélyezése megtörtént. 
Megvalósításhoz a finanszí-
rozási lehetőséget kell meg-
teremteni. (Önkormányzati 
forrásból megvalósuló be-
ruházás) 

Városfejlesztési és (Város-
üzemeltetési Iroda tájékoz-
tatója „A ciklusprogram és 
a koncepciók végrehajtásá-
ról”) 

2. Várospolitikai megalapozás 

Sajó út térsége: kertváros fejlesz-
tése (O. S.) 

  

 
A város északi lakóterületén,- 
az Örösi út – Sajó út – gát által 
határolt területeken önkor-
mányzati és vállalkozói beru-
házások, fejlesztések útján 
folytatni kell az építési telkek 
kialakítását, a terület közműve-
sítését és értékesítését.  

Ingatlanfejlesztők bevonása A kialakítás és beépítés 
kiterjed a TRT-ben (rende-
zési terv) meghatározott 
területekre. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

3. Várospolitikai megalapozás 

Az Örösi úttól a gát felé: kertvá-
ros fejlesztése (O. S.) 

  

 

SZOLGÁLTATÁS 

Kertváros: 4. program 

 

4.  Vállalkozási telkeken további 
kereskedelmi fejlesztések 

Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását elősegíti az önkor-
mányzat 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 Kertváros: 5. program 

 

5. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (ÁJ, KA) 

  

 
A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 

 

Lakossági együttműködéssel Önkormányzati forrásból 
megvalósuló beruházások: 
Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 
 

 

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Kertváros: 6., 7., 8. programok 

 

6. A Lévai út helyett új elkerülő út 
építése (K. L.)  

  

7. 
Kistérségi települések elérhe-
tőségének javítása Tiszaújvá-
ros- Sajóörös- Sajószöged tele-
püléseket összekötő út létesíté-
se:  

 

 A fejlesztési területek bizto-
sítása érdekében tárgyalá-
sokat kell folytatni az érin-
tett települési önkormány-
zatokkal. 
 (Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházás)  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

8. 
Sajószöged, Sajóörös irányába 
tervezett közlekedési kapcsola-
tok fejlesztése.   

 

 Sajóörös rendezési terve 
még nem készült el, illetve 
ezután a kisajátítására a 
finanszírozást meg kell 
teremteni. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 

KÖZMŰ 

Kertváros: 9. program 

 

9. Az északi lakóterület kialakítá-
sával összefüggésben jelentkező 
közműhálózat beruházás. 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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3. Tiszaszederkény programja 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Tiszaszederkény: 1., 2., 3. programok 

 

1. Várospolitikai megalapozás 

Lakhatósági feltételek javítása 
(K. A.) 

  

2. Várospolitikai megalapozás 

Városképfejlesztés, városarculat 
építés (K. L.)  

Lakossági részvétellel Várospolitikai megalapo-
zás 

Az esztétikai minőség 
pénzügyi értékkel bír (K. L.) 

3. Várospolitikai megalapozás 

Régi felhagyott és/vagy beépítet-
len területek beépítése (J. D.)  

Lakossági fejlesztések  

 

SZOLGÁLTATÁS 

Tiszaszederkény: 4. program 

 

4.  Vállalkozási telkeken további 
kereskedelmi fejlesztések 

Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását elősegíti az önkor-
mányzat 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 Tiszaszederkény: 5. program 

 

5. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (ÁJ, KA) 

  

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 

 Önkormányzati forrásból 
megvalósuló beruházások: 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 
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TURIZMUS 

Tiszaszederkény: 6., 7. programok 
 

6. Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület fejlesztése (K. 
A.) 

Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület (szabadidő 
központ, horgászat) (K. A.) 

 

7. Várospolitikai megalapozás 

Tisza és a Sajó térség üdülési-
rekreációs területté fejlesztés (F. 
Gy.)  

A Szederkényi-tó, evezőspálya, 
megvalósítása (F. Z.) 

 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A Tisza közelség ellenére a 
városnak nincs kapcsolata a 
folyóval, Tiszaszederkény 
bevédésével a városrészt 
elvágták a Sajótól  

Turisztika, rekreációs és 
beruházási vonzerőfejlesz-
tés (F. Z.) 

 A városrész aktív közreműkö-
dése a vendéglátásban a ma-
gánszálláshelyek bővítése, a 
falusi turizmus kiterjesztése 
révén. Ezek településszépítő 
hatása mellett a gazdasági 
szempont sem elhanyagolható: 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 
 

ÚT, KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Tiszaszederkény: 8. program 

 

8. Tömegközlekedés fejlesztés, 
járatsűrítés, mikrobuszok beszer-
zése, út és járda építés és felújí-
tás: 

Tiszaújváros-Tiszaszederkény 
Kossuth-Bocskai-Rákóczi utak 
felújítása; 

Tiszaújváros-Tiszaszederkény 
Kossuth-Rákóczi utak járda 
felújítása; 

Tiszaújváros-Tiszaszederkény 
Bocskai uti gyalogátkelőhely 
építése; 

  

 

ANTISZEGREGÁCIÓS VÁROSFEJLESZTÉS 

Tiszaszederkény: 9. program  

 

9.  Antiszegregációs városfejleszté-
si programok a szegregáció 
elkerülésére 
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4. Összekötő városrész programja 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK, KOMMUNIKÁCIÓ 

Összekötő városrész programja: 1. program 

 

1. Az idegenforgalom és a fürdő-
fejlesztés érdekében készüljön 
el - a Településrendezési Terv 
alapján - a Vízmű mögötti terü-
let beépítési terve. A beépítési 
terv lehetőséget biztosít a pá-
lyázatokon való részvétel mel-
lett a pénzügyi forrás megterem-
téséhez és a befektetőnek, be-
ruházónak történő ajánláshoz. 
Az élményfürdő megvalósítása 
differenciált fürdőturizmus 
kiépítését teszi lehetővé és 
megteremti a gyógy-, termál-
turizmust. A kiszolgálói háttér 
(szállodák, gyógyszállók, pan-
ziók, vendéglátó és szórakoztató 
létesítmények) kialakításával, 
bővítésével növelhető a város 
idegenforgalma. A fürdőberu-
házással egyidejűleg fürdő 
fejlesztésére pályázatot nyert az 
üzemeltető. Termálfürdő-
fejlesztés I. üteme: nyáron üze-
meltethető gyógyvizes medencék 
létesítése. 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Összekötő városrész programja: 2. program 

 

2. Várospolitikai megalapozás 

A városközpont és 
Tiszaszederkény között az ipari 
park átminősítése lakóterületté 
(O. S.) 

  

 

SZOLGÁLTATÁS  

Összekötő városrész programja: 3. program 

 

3. Várospolitikai megalapozás 

Használtcikk-piac fejlesztés (O. 
S.) 

Várospolitikai megalapozás 

Vállalkozó bevonása 
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TURIZMUS, REKREÁCIÓ 

Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. programok 

 

4. Várospolitikai megalapozás 

Városkapu alakítása a fürdő-
tömb térségéhez vezető Szeder-
kényi úton. (FGY, OS, MG) 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

Minőségi (és nem mennyi-
ségi) fejlesztés, (FGY, OS, 
MG) 

5. Várospolitikai megalapozás 

Termálfürdő fejlesztés (FGY, OS, 
KA, VPI, P. Zs., JD) 

Balneoterápia magas színvonalon 
(MG,  P. Zs.) 

Fekvőbeteg ellátás min. 20-30 ágy-
gyal (P. Zs.) 

 

Várospolitikai megalapozás 

Vállalkozói partnerek bevonása 

Fürdőszálló fejlesztése magas szín-
vonalon (konferencia), a szálloda-
építés (MG, P. Zs., KL) 

Szolgáltatásfejlesztés (étterem, 
cukrászda), minőségi kereskedelem 
(K. A.) 

 

 
Tiszaújváros termálfürdő fej-
lesztése 
A fejlesztés alapja a „nemzetkö-
zi” besorolású (Észak-
Magyarországi Regionális 
Vonzerő) Tiszaújváros termál-
fürdő (szolgáltatásai:egész év-
ben működő Gyógyfürdő, nyári 
szezonban működő Strandfür-
dő, fiziko- és balneoterápiás 
részleg). 
A beruházási program első 
üteme (2013) 1,4 milliárd Ft. 
költségigényű 240.000 eFt saját 
erő, támogatás 500.000 eFt, 
700.000 eFt nem támogatott 
hitel). . 
Élménycsarnok beruházásai: fedett 
medence bővítése (1142 m2), 
ezen belül normálvizű kaland-
medence élményelemekkel (202 
m2), öltözőkapacitás fejlesztése 
300 férőhelyes öltöző, mosdó 
blokkal, szaunapark fejlesztése 
10 új szolgáltatási elemmel (600 
m2) 

Északi strandterület beruházásai: új 
bejárat a Szederkényi útról kabi-
nokkal, babaszervízzel, nyitott 
gyógymedence (294 m2), belső 
sétáló korzó kialakítása, parkosí-
tás. 

 Forrás: Tervdokumentáció, 
vezetői összefoglaló 
(TISZASZOLG adatszolgál-
tatás) 

 

6.  Szállodaépítés, szálláshely 
bővítés:  

(Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását - rendezési tervi 
módosítással - elősegíti az 
önkormányzat.) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
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ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

7. Várospolitikai megalapozás 

Sportcentrum fejlesztés (FGY, 

KA, MG), (női kézilabda, jég-
tánc, hoki) (K. L.), tömegsport (J. 
D.) 

Sportlétesítmények a középré-
tegnek (triatlon pálya), sport 
rekreáció (gazdasági húzóerő) 
(M. G.) 

 

Várospolitikai megalapozás 

Vállalkozói partnerek bevonása 

Szolgáltatásfejlesztés (étterem, 
cukrászda), minőségi kereskede-
lem (K. A.) 

 

8. Várospolitikai megalapozás 

A sportcentrum fogadótér fej-
lesztése. A fejlesztési pozíciót 
rontó építmények visszabontása, 
átépítése (Transzformátortelep, 
garázsváros) (FGY, OS, MG, 
KL) 

  

 

IPARI PARK 

Összekötő városrész programja: 9. program 

 

9. Várospolitikai megalapozás 

Ipari park fejlesztése, korszerű-
sítése (KA, OS, KL) 

Várospolitikai megalapozás 

A szakképzetlen munkaerő 
képzése. (M. G.) 

A vállalkozói partnerség megte-
remtése, a helyi vállalkozók 
előnyben részesítése az önkor-
mányzati megrendeléseknél (J. 
D.) 

Várospolitikai megalapo-
zás 

Vállalkozások bevonása, 
támogatása, (a lakosság 
megtartó képességnek 
kulcskérdése a munkahe-
lyek megtartása, és a mun-
kahelyek teremtése) (K. A., 
K. L.) 

 
Térségi ipari park fejlesztése 

Virtuális hálózat kiépítése, amely 
azt jelenti, hogy ipari parkok 
között kiépítenénk egy informa-
tikai hálózatot. Közvetlenül 
összekötve az ipari parkokat. 
Ezáltal a parkok adat szolgáltatá-
sa felgyorsul, a befektetés szer-
vezői munka hatékonyabbá, 
válik. Minimálisan szükséges 
minden egyes parkban legalább 
egy számítógép (laptop) beszer-
zése és szoftver megvásárlása.  

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 
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5. Tisza-parti városrész programjai 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Tisza-parti városrész: 1., 2., 3. programok 

 

1. Várospolitikai megalapozás 

Lakóterület rehabilitáció  

Lakhatósági feltételek javítása 
(K. A.) 

Lakossági részvétellel  

2. Várospolitikai megalapozás 

Városképfejlesztés, városarculat 
építés (K. L.) 

Lakossági részvétellel Várospolitikai megalapo-
zás 

Az esztétikai minőség 
pénzügyi értékkel bír (K. L.) 

3. Várospolitikai megalapozás 

Régi felhagyott területek beépí-
tése (J. D.) 

 

Lakossági fejlesztések  

 

SZOLGÁLTATÁS 

Tisza-parti városrész: 4. program 

 

4.  Vállalkozási telkeken további 
kereskedelmi fejlesztések 

Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását elősegíti az önkor-
mányzat 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 Tisza-parti városrész: 5. program 

 

5. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (Á. J., K. 
A.) 

  

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 

 Önkormányzati forrásból 
megvalósuló beruházások: 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 
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TURIZMUS 
Tisza-parti városrész: 6., 7. programok 

 

6. 
Várospolitikai megalapozás  
A tiszai hajózás fejlesztésének 
támogatása, tiszaújvárosi hajó-
kikötő létesítése együttműködve 
a Tisza-parti kikötő helyekkel (F. 
Z.)   

  

 
Hajókikötő létesítése 
Tisza-sziget fejlesztése, vízisport 
centrum 
Idegenforgalom fejlesztés 

 Forrás:  
Gazdasági program 2007-
2010. 
Tisza-parti-városrész rende-
zésének megvalósíthatósági 
tanulmánya 
Tervező: Műépítész Terve-
ző Iroda, Miskolc 2008. 
május 

7. Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület fejlesztése (K. 
A.) 

Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület (szabadidő 
központ, horgászat) (K. A.) 

 

 
IPAR 

Tisza-parti városrész: 8., 9. programok 
 

8. Várospolitikai megalapozás 

A Tisza hajózhatóvá tétele, te-
herkikötő létesítése (K. L.)  

  

9. 
Zagytér kármentesítése  

A Zagytérről szükséges elszállí-
tani a pernyét, és az így vissza-
maradó területet rekultiváljuk. 
A kármentesítés kettős: egyrész-
ről a talajvíz védelme, másrész-
ről a felszálló, szél által elhor-
dott pernye megkötése. 138 ha-
nyi terület rekultivációja, kör-
nyezeti kármentesítése valósul-
hat meg a projekt által. 

Szennyvíztelep korszerűsítése  

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Tisza-parti városrész: 10., 11. programok 

 

10. A Tisza-parti városrész fejlesz-
tése (kerékpárút a városköz-
pontból Tiszaszederkényen át a 
Tisza part városrészbe, a Tisza 
folyó megközelítési lehetőségé-
nek kialakítása stb.):   

 (Önkormányzati forrásból 
megvalósuló beruházás) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

11. Tömegközlekedés fejlesztés, 
járatsűrítés, mikrobuszok beszer-
zése 
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6. TVK-MOL Iparterület programjai 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

 

IPAR 

TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N. programok 

1.    

    

N.    

 
 
A városrész szabályozási terve előkészítés alatt áll. A városrész programját az önkormányzat 
és a vállalkozók még nem állították össze.  
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7. A város egész területére kiható programok 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK, KOMMUNIKÁCIÓ 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. programok 

 

1. Várospolitikai megalapozás 

Interregionális kommunikációs 
infrastruktúra kifejlesztése. 
Interregionális együttműködés 
(a szinergiák érvényesítésére). A 
városi tv-be kistérségi progra-
mokat is be kell mutatni (pl. a 
nagycsécsi meccs közvetítése) 
(KL, BJ) 

Nyilvánosság bevonása (város, 
agglomeráció, vonzáskörzet) a 
fejlesztésekbe, kommunikáció 
(rendezési tervek szabályozási 
tervlapjainak a bemutatása) (KL, 
JD) 

 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A városfejlődés elválaszt-
hatatlan a kistérségtől (ki-
emelten Sajóörös és Tisza-
újváros) (B. J.) 

 

2. Várospolitikai megalapozás 

A fejlesztési lehetőségek össze-
kapcsolása (marketing) (M. G.) 

Közös város és térség marketin-
get kell kiépíteni (Tiszaújváros – 
Polgár – Mezőcsát) (K. L.) 

  

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 
 A város egész területére kiható programok: 3., 4., 5., 6., 7. programok 

 

3. Várospolitikai megalapozás 

Lakhatósági feltételek javítása 
(K. A.) 

  

4. Várospolitikai megalapozás 

Városképfejlesztés, városarculat 
építés (K. L.) 

 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

Az esztétikai minőség 
pénzügyi értékkel bír (K. L.) 

5. Várospolitikai megalapozás 

Régi felhagyott területek beépí-
tése (pl.: piactérsége) (J. D.) 

 

  

6. 
Az új lakóövezetekben a telekki-
alakításokkal, valamint a közmű 
beruházásokkal egy időben 
célszerű biztosítani a gyalogos- 
és gépjármű-közlekedés feltét-
eleit. A kerékpárút-hálózat fej-
lesztését úgy kell folytatni, hogy 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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az érintse Tiszaszederkényt és a 
Tisza-parti városrészt is. 

 

7. 
A városfejlesztés területi igé-
nyeinek, kiterjesztésének kije-
lölése a jelenlegi közigazgatási 
határokon túl, együttműködve 
a közvetlenül határos önkor-
mányzatokkal:  
 

 Az új 2010-ben elfogadásra 
kerülő településfejlesztési 
koncepció tartalmazza, 
megvalósulás később reali-
zálható. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 

SZOLGÁLTATÁS 
 A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. programok 

 

8.  Várospolitikai megalapozás 

 „HÚSI” húsbolt hálózat fejlesz-
tés (J. D.) 

 

 

9.  Várospolitikai megalapozás 

SPAR pavilonsor az igényes 
vásárlóknak a város turisztikai 
fejlesztésével (J. D.) 

 

 

10.  
Olcsóbb ár fekvésű kereske-
delmi szolgáltatás letelepítése:  

 

2010-ben két kereskedelmi 
áruház létesül városunk-
ban. (Lidl, Coop) 

(Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását - rendezési tervi 
módosítással - elősegíti az 
önkormányzat.) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

11. Várospolitikai megalapozás 

Intézményfejlesztését a vonzás-
körzethez kell igazítani (önkor-
mányzatok várható összevoná-
sa), a kistérséggel, agglomeráció-
val együttműködés. Kulturális 
intézményfejlesztés, az önkor-
mányzatok összevonása a kultu-
rális élet fejlesztését is érinti (K. 
L.) 

Öregek Otthonának fejlesztése 
(újabb otthonok létesítése), (O. 
S.) 

Iskola, középiskola, (ld. Hunyadi 
Iskola) (K. A., Á. J.)  

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A város jelenleg mintegy 20 
ezer lelket számlál, a telepü-
lést, illetve szűk vonzás 
körzetét 40 ezer főben kel-
lene meghatározni, mivel a 
város intézményeit ekkorá-
ra méretezték (F. Z.) 
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12.  Várospolitikai megalapozás 

Szolgáltatásfejlesztés (étterem, 
cukrászda), minőségi kereskede-
lem (K. A.) 

 

13. Várospolitikai megalapozás 

Egészségügyi együttműködés 
Polgárral és Mezőcsáttal rende-
lőfejlesztés, szakrendelés fejlesz-
tés, szakrendelés infrastruktúrá-
jának megteremtése (P. Zs., O. 
S.) 

Betegszállítás, sürgősségi ellátó-
rendszer, Hospice ellátás (P. Zs.)  

  

14. Várospolitikai megalapozás 

 „Vigalmi-negyed” áthelyezése, 
(O. S.), szórakoztató negyed 
kialakítása (Camping térsége, 
Tisza-sziget) (K. L.) 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

Sok a tiltás – Tiszaújváros a 
béke és a nyugalom szigete, 
de így nem marad hely a 
fiataloknak, kevés a lehető-
ség a szórakozásra (J. D.) 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 A város egész területére kiható programok: 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 

25. programok 
 

15. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (Á. J., K.A.) 

  

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 

 Önkormányzati forrásból 
megvalósuló beruházások: 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

17. Végrehajtás: A zöldfelületek 
esztétikai fejlesztése, az egynyá-
ri és fás szárú növények, vala-
mint a rendszeres gyepfelület 
ápolása révén kiemelt anyagi 
támogatásban részesült. Az 
évente végrehajtott belterületi 
fásítási programok révén az 
Örösi úton és a Lévay úton 
jelentős utcafásításra került sor, 
de kellő figyelmet fordítottunk 
a város területén az elszórt fa- és 
cserjetelepítések végrehajtására 
is az egészségvédelmi célkitű-
zések végrehajtására  

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

18. Várospolitikai megalapozás 

Játszótérfejlesztés, felújítás, 
játszószerek cseréje (Á. J.) 

  

. 
 
A koncepció a közcélú és az 
intézményi játszóterek, játszó-
eszközök felújítását hároméves 
ütemezéssel tervezi végrehajta-

 A játszóterek biztonságáról 
szóló rendelet kimondja, 
hogy a hatálybalépése előtt 
telepített játszótéri eszköz 
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ni.  

 

esetében annak tulajdonosa, 
illetve üzemeltetője köteles 
ellenőrzést végeztetni kije-
lölt szervezettel, és a nem 
megfelelőnek értékelt ját-
szótéri eszközt legkésőbb 
2008. december 31-ig meg-
felelő állapotúra alakítani. 
(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

19. Várospolitikai megalapozás 

Az elhanyagolt sporttelepek 
felújítása (pl.: Örösi úti Sportte-
lep), játszóterek EU-szabvány 
szerinti felújítása (J. D.) 

  

21. Várospolitikai megalapozás 

Természetvédelem lakossági 
közreműködéssel (V. P. I.) 

Lakossági részvétel  

22. 
A tervezett északi városrészt 
övező településvédelmi célú 
erdősáv megvalósítása. 

 

 A város körüli önkor-
mányzati tulajdonú, ala-
csony hasznosítási fokú 
területeken erdőtelepítések 
végrehajtására került sor. 
Ennek során mintegy 6,5 
ha erdőtelepítést hajtot-
tunk végre, melyhez állami 
támogatási források is 
bevonásra kerültek.  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

23. Várospolitikai megalapozás 

Mezőgazdaság fejlesztés, az ipari 
fejlesztéssel párhuzamosan, 
tájfenntartás (alacsonyan képzett 
munkaerő alkalmazása) mező-
gazdasági termékfeldolgozás (F. 
Z.)  

  

24. 
Környezetrendezés 
Széchenyi út, illetve az üzletsor 
környezetésnek rendezése; 
TIGÁZ épület bontása utáni 
környezetrendezés; 
Barcsay tér környezetrendezése; 
Ivókutak kialakítása; 

 

 A 2010. évi közterületi 
rehabilitáció tervezési 
feladatainak előkészítése, 
XI/2269/2009. 117/Ökth. 

 

25. Az elkövetkező évek feladata a 
hulladékgyűjtő szigetek hálóza-
tának továbbfejlesztése, a meglé-
vő szigetek kiegészítése a fém-
hulladékok gyűjtésére szolgáló 
konténerek letelepítésével, vala-
mint a térségben található regio-
nális hulladéklerakóhoz történő 
csatlakozás, a veszélyes hulladé-

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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kok gyűjtésének és szállításának 
szervezése, megfelelő kezelése.  

 
Városi komposztáló telep kialakí-
tása 

  

 

TURIZMUS 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28. programok 

 

26. Várospolitikai megalapozás 

Idegenforgalom fejlesztés (szál-
lodaépítés) (K. A.) 

  

27. 
Személyhajózás feltételeinek 
megteremtése a Tiszán.  

Természeti látnivalókat kínáló, 
élményprogramokkal kiegészít-
hető hajókirándulások illesztése 
Tiszaújváros sport és fürdővá-
rosi programjaihoz. Útvonalak: 
Tiszaújváros-Tokaj, Tiszaújvá-
ros-Kisköre 
Feladatok: Tiszán személyhajó 
kikötésére alkalmas kikötő léte-
sítése, sétahajópark biztosítása: 
az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatósággal együttműködve (30 
és 70 fő befogadóképességű 
hajókkal)  

 Forrás: Majerus László 
polgármesteri tanácsadó 
programjavaslata (2009. 
július 29.) 

 

28. Várospolitikai megalapozás 

Turisztikai infrastruktúra térségi 
fejlesztése (kistérség, agglome-
ráció, vonzáskörzet, kisrégió, 
kisrégión túl). Rendezvényi 
infrastruktúrafejlesztés, városi 
rendezvények, fesztiválok, Triat-
lon hét (F. Z.) 

 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A turisztikai vonzáskörzet 
kiszélesítése Tokaj, Eger, 
Aggtelek és a Hortobágy 
bevonásával, turisztikai 
marketing erősítése szlo-
vák, ukrán és román terüle-
teken. Speciális turisztikai 
kínálat: termálfürdő, horgá-
szat, jégpálya 

Szálláshelybővítés. 

Sajóörös, Sajószöged lovas-
sportja jól kiegészíthetné a 
város termálprogramját 
(Ónodi Vásár, lovas szer-
számok készítése) (F. Z.) 

A Kesznyétei réten víztáro-
zó kialakítása az Új-
Vásárhelyi terv alapján, a 
víztározó a turisztikai-
rekreációs optimalizálása 
(F. Z.)  

 
A város a Tisza és a Sajó folyók 
révén természeti adottságokon 
alapuló idegenforgalmi potenci-
állal rendelkezik. Az adottságok 
jelenleg nem, illetve kismérték-
ben és csak részlegesen kihasz-
náltak. Tiszaújváros üdülési, 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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idegenforgalmi adottságainak 
kedvező kihasználására és fej-
lesztési stratégiájának kidolgo-
zására a Tisza-parti területeknek 
és a Tisza-parti városrésznek, 
illetve a zagytérnek bevonásával 
készüljön egy fejlesztési koncep-
ció, mely illeszkedik egy tágabb 
térség fejlesztési elképzelései-
hez. A kerékpárút-hálózat fej-
lesztését folytatni kívánjunk, 
mely Tiszaújváros központjából 
kiindulva Tiszaszederkény és a 
Tisza-parti városrész érintésével 
a Tisza menti települések irá-
nyában folytatódik. A Tisza-
parti városrész közterületeit 
megújítjuk, rendezzük a Tisza 
folyó megközelíthetőségének 
módjait: A terület fejlesztésére 
vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, ami alapja 
lehet a későbbi konkrét fejlesz-
tésnek. 

 

IPAR 

A város egész területére kiható programok: 29. program 

 

29. Várospolitikai megalapozás 

Dél-Borsodi logisztikai központ 
kialakítása, makro kapcsolat 
kialakítása Muhi-Mezőkövesd 
irányba (F. Z.) 

  

 
Disztribúciós logisztikai köz-
pont létrehozása  

Az ipari park logisztikai szolgál-
tatásainak fejlesztésével egy-
részről a már itt lévő KKV-kat 
kiszolgáljuk, ill. a befektetés 
szervezési feladatainkat előse-
gítjük, újabb befektetőket (új 
munkahely teremtése céljából) 
tudunk megnyerni tiszaújvárosi 
letelepedésre. 

 

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

A város egész területére kiható programok: 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. 

 programok 

 

30. Várospolitikai megalapozás 

Kerékpárutak építése (K. L.) 

Kerékpárút építés Sajóörös és 
Tiszaújváros, vm. Tiszaújváros 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A közlekedési légszennye-
zettség csökkentése (K. L.) 
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és Palkonya között (J. D.)  

 Tiszaújváros körül egy zöld 
régiót kell kialakítani egy kerék-
párút kiépítésével (J. D.) 

  

31. 
Járdaépítés 
Árpád út páros oldalán a járda 

felújítása teljes hosszában;  
Széchenyi iskola előtti téren 

járdák felújítása, rendezése;  
szánkózó domb mellett az épü-

letek előtti járda felújítása;  
Barcsay téren járda építés a 

Bethlen G. út felé 2 db kandelá-
berrel; 
a K&H bank mögötti terület 

rendezése; 
a Szent I. út 1. melletti járda; 
Pajtás köz 5-7. előtti járdasza-

kasz; 
a Lévai úton a Bethlen G. út és a 

Munkácsy út között lévő járda és 
kerékpárút; 
Verebély út külső és belső (épü-

letek előtti) járdái; 
Tiszavirág úti járda; 
Tisza-parti városrész társasházi 

övezetben lévő sétányok, járdák; 
Kossuth úti járda; 
Rákóczi úti járda; 
Bajcsy-Zs. úti járda; 
Bartók Béla úti járdaszakasz 

felújítása.  

 A 2010. évi közterületi 
rehabilitáció tervezési 
feladatainak előkészítése, 
XI/2269/2009. 117/Ökth. 

 

32. 
Útfelújítás 
Sajó út felújítási terve; 

Tiszaszederkény városrészből a 
Désbe vezető út felújítása   

 A 2010. évi közterületi 
rehabilitáció tervezési 
feladatainak előkészítése, 
XI/2269/2009. 117/Ökth.  

 A meglévő úthálózat karbantar-
tása, felújítása. Új utak, járdák 
létesítésére a város északi lakó-
övezetében található telkek 
kialakításával egy időben kerül 
sor. 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

33. Várospolitikai megalapozás 

Körforgalmak kialakítása (Örösi 
út és 35-ös út, Szent István út és 
35-ös út , Szent István út és 
Mátyás király út,  Örösi út és 
Mátyás király út,  Szederkényi 
út és Tisza út, Bartók Béla út és 
buszpályaudvar csomópontjai)  
(O. S.)  

  

34. Várospolitikai megalapozás 

Tiszaújváros kistérségi, agglo-
merációs, vonzáskörzeti közle-
kedésfejlesztés. (F. Z.) 

 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

Egy elővárosi vasút kiépíté-
se Tiszaújváros körüli kör-
járattal (autóbusz, troli-
busz), ez Tiszaújváros köz-
ponti szerepét erősítené (F. 
Z.) 
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 Kistérségi települések elérhető-
ségének javítása, Tiszaújváros- 
Sajóörös- Sajószöged települése-
ket összekötő út létesítése.  

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

35. Várospolitikai megalapozás 

A buszközlekedés korszerűsítése 
Tiszaújváros, Sajószöged és 
Sajóörös között (J. D.) 

  

36. 
Parkoló építés 

A Forgalomtechnikai Tervvel 
összhangban elsősorban ott 
célszerű új parkolókat kialakíta-
ni, ahol arra jelentős mértékű 
igény mutatkozik, így például a 
Termálfürdő környékén. 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 
Parkoló építése a Lorántffy tér 
mellé; 
Városháza melletti parkoló 
felújítása és az OTP-hez, illetve a 
Postához kapcsolódó parkoló 
építése; 
parkoló építés (csatorna lefedés) 
a Bethlen G. út és a Munkácsy 
M. út között ill. járda és kerék-
párút felújítás; 

Városi Rendelő melletti parkoló 
felújítása illetve parkrendezés. 

 A 2010. évi közterületi 
rehabilitáció tervezési 
feladatainak előkészítése, 
XI/2269/2009. 117/Ökth. 

 

37. Várospolitikai megalapozás 

Garázsváros kiváltása (parkoló-
ház létesítése, parkolók kialakí-
tása) (O. S.) 

  

 

KÖZMŰ 

A város egész területére kiható programok: 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45.  

programok 

 

38. 
Közszolgáltatási közös projek-
tek (kb. 70.000.000,- Ft) 
Térinformatikai rendszer beve-
zetése (ivóvíz, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna, távhő) (GIS). 
(50.000.000,- Ft) 

Műszaki információs rendszer 
bevezetése (MIR). (17.000.000,- 
Ft)  

 (TISZASZOLG adatszolgál-
tatás) 

39. 
Ivóvíz üzem (kb. 300.000.000,- 
Ft) 

Víztorony – külső tartály felújí-
tása. (100.000.000,- Ft) 
Savtalanító műtárgy felújítása. 
(12.000.000,- Ft) 
0,4 kV-os elosztó rendszer kor-
szerűsítése. (14.000.000,- Ft) 
Folyamatirányító rendszer bőví-

 (TISZASZOLG adatszolgál-
tatás) 
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tése (1/a jelű kút, 1 db átemelő 
szivattyú, 2 db hálózati szivaty-
tyú, locsoló szivattyúk, 1 db 
elszívó ventilátor). (18.000.000,- 
Ft) 
Műszakilag nem megfelelő 
tűzcsapok cseréje. (5.000.000,- 
Ft/év) 
Acél, és horganyzott acél anya-
gú bekötővezetékek cseréje. 
(5.000.000,- Ft/év) 
Gerincvezeték felújítása 
(20.000.000,- Ft/év) 
Gerincvezeték szakaszoló sze-
relvények cseréje. (8.000.000,- 
Ft/év) 
Ivóvíztisztító technológia kor-
szerűsítése, szűrőkavics töltet-
csere. (14.000.000,- Ft) 
Energiatakarékossági projektek 
folytatása. (5.000.000,- Ft/év) 
Szivattyúk beszerzése 
(3.000.000,- Ft) 
XI. kút felújítása vagy új kút 
fúrása. (4.000.000,- Ft) 

Épületrekonstrukció. (3.000.000,- 
Ft)  

40. 
Szennyvíz üzem (kb. 
700.000.000,- Ft) 
Szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítése. (420.000.000,- Ft) 
Kombinált csatornatisztító gép-
jármű beszerzése. (75.000.000,- 
Ft) 
Beton és azbesztcement csőveze-
téki hálózat rekonstrukció. 
(40.000.000,- Ft/év) 
Átemelők felújítása, berendezé-
sek cseréje. (12.000.000,- Ft/év) 
Épületrekonstrukció. (3.000.000,- 
Ft) 
Kerítéscsere (20.000.000,- Ft) 

Gépkocsi csere (4.000.000,- Ft)  

 (TISZASZOLG adatszolgál-
tatás) 

41. A szennyvíztisztítás korszerűsí-
tése, telep bővítése, a környező 
települések: Kesznyéten, Girincs, 
Sajóörös, Tiszapalkonya, Oszlár, 
Hejőkürt, Nemesbikk, Hejőbába 
(távlati) kommunális, lakosságtól 
származó szennyvizének, illetve 
a Tiszaújvárosi Ipari Park II. 
ütem szennyvizének fogadása 
céljából.  Felszámoljuk az adott 
településeken a közműpótló 
berendezéseket, szennyvízszik-
kasztókat. 
  A rendszer a szerves anyag, 
biológiai nitrogén hatékony 
eltávolításán túl alkalmas lesz a 
foszfor biológiai eltávolítására.   
A terheléshez rugalmasan illesz-

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások)  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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kedő, egyszerű, jól szabályozható 
és áttekinthető technológia kiala-
kítása, melyet követően a telep 
üzemeltetése a kapacitás növe-
kedése ellenére is gazdaságosab-
bá válik 

42. A település csapadékvíz-

elvezető hálózatának rekonst-
rukciója  

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

43. 
Távhőszolgáltatási üzem (kb. 
2.400.000.000,- Ft) 
Északi-déli primer 
távhővezetékágak végponti 
összekötése. (56.000.000,- Ft) 
Távhőszolgáltatási számítógépes 
felügyeleti rendszer korszerűsí-
tése. (134.000.000,- Ft) 
Változó tömegáramú üzemelte-
tési program befejezése 
(35.000.000,- Ft) 
Távhővezetékek cseréje, korsze-
rűsítése (összesen 2 MdFt, 
38.000.000,- Ft/év) 
Városi Rendelőintézet hűtő-fűtő 
központ és bekötővezeték kiépí-
tése (63.000.000,- Ft) 
Jabil Circuit Kft. hűtő-fűtő köz-
pont bekötővezetékének kiépíté-
se (35.000.000,- Ft.) 
Épületszintű mérés- és szabá-
lyozás kiépítésének befejezése. 
(15.000.000,- Ft.) 
Lakossági fűtéskorszerűsítések 
miatti hőközponti átalakítá-
sok.(8.000.000,- Ft/év) 
Elavult hőmennyiségmérők 
ütemezett cseréje.(5.000.000,- 
Ft/év) 

Közületi hőközpontok ütemezett 
cseréje. (25.000.000,- Ft/év)  

 (TISZASZOLG adatszolgál-
tatás) 

44. 
Az energiahatékonyság javítá-
sához, mind energiatermelői, 
mind energia-felhasználói olda-
lon. 

Az önkormányzati működtetésű 
közintézmények esetében saját 
költségvetési forrásokat biztosí-
tott a gépészeti rendszerek és a 
fénykibocsátó berendezések 
energiatakarékossági célú fel-
újításához és a saját forrásokat 
pályázatok útján egészítette ki. 

 A lakóépületek és közin-
tézmények energetikai 
jellemzőinek javítása érde-
kében saját pályázati rend-
szert hozott létre, melynek 
során közvetlenül és az 
állami pályázati forrásokra 
pályázó társasházakat se-
gítve közvetve támogatást 
nyújt a lakóközösségeknek 
az energiatakarékosságot 
célzó törekvéseik megvaló-
sításához 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

45. Várospolitikai megalapozás 

A megújuló energiaforrások 
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hasznosítása (tanulmány kidol-
gozása a nap- és a szélenergia 
hasznosítására) (K. L.)  

 

5.4. Fenntarthatósági szempontok 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával és a Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia alapelveivel összhangban Tiszaújváros hosszútávú városfejlesztési 
koncepciója kidolgozta azokat az intézkedéseket, amelyek a fenntarthatóságot 
biztosítják.  

Az IVS környezetvédelmi, zöldterület fejlesztési programjai: 

 Városközpont: 9. 

 Kertváros: 5. 

 Tiszaszederkény: 5. 

 Tisza-parti városrész: 5. 

 A város egész területére kiható programok: 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 
23., 24., 25. 

a városfejlesztési koncepcióval összhangban kerültek kidolgozásra. 
 
 
„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 szük-
ségesség 
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 „közbiz-
tonság 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 
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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 társadal-

mi, 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 ismer-
tetése, 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 bizto-
sító 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 felértékelő-
dik.  
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 szélső-
séges 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 termé-
szetvédelmi 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. 

 
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 

 
 
„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.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 A „Települési környezetvédelem és klímapolitika” intézkedés a hagyományos környezetvédelmi 
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ismertetése, a szükséges-
ség 
indoklása 

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 

 
 
 
 „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 szükséges-
ség 
indoklása 

A település természeti értékeit a Tisza és a Sajó hullámtéri területei, az ártéri társulások, a holt-
ágak, morotvák alkotják. Tisza és a Sajó az országos ökológiai hálózat részei, Natura 2000 és or-
szágos védettségű területekkel érintettek. A terület természeti értékeinek felismerése, megőrzése 
és helyreállítása különösen fontos az urbanizált térségben. Mindezek kihatással vannak a környe-
zet minőségére, a turizmusra, valamint a gazdaságra is.  
A meglévő értékek felmérése, védelme és fejlesztése lehetővé teszi turisztikai fejlesztések megala-
pozását, 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 együttmű-
ködve, a természetvédelmi hatósággal véleményeztetve 

III/2.b.2.2. Komponens 
Helyi jelentőségű természeti területek (helyi) védetté nyilvánítása (vizes élőhelyek, holtágak), vé-
delmi 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) 

 
„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, vállalkozó-
kat/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) 
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– 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 szükséges-
ség 
indoklása 
 

Tiszaújváros külterülete jellemzően ipari, gazdasági táj. A város közigazgatási területének talaj-
adottsága nem túl kedvező, szántóföldjei jellemzően sz4-sz8 minőségi osztályba soroltak. A gyen-
gébb 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 természet-
szerű 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 tala-
jok 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 árte-
reken a meglévő őshonos fajokból álló erdőállományokat meg kell tartani és fokozatosan gondos-
kodni 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-, morot-
va 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) 

 
 

 
„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.4. Intézkedés 

Környezetbarát térségi iparfejlesztés feltételeinek megteremtése 

Általános célok 
A termelő vállalatok számának növelése, a foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökken-
tése. Stabil ipari bázis megerősítése. 

Az intézkedés ismer-
tetése, 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 prog-
ram). 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 engedélyez-
tetés, a beiskoláztatás, majd a képzés átfutási ideje 5-6 év. 
Szorosabb együttműködés szükséges a városi és a megyei munkaügyi központ, valamint az önkor-
mányzat között a befektetők tájékozottságának növelése érdekében. Konzultációk, helyi konferenci-
ák, tájékoztató előadások a kistérségi vállalkozások és a középiskolák között. Ezek segíthetnek felis-
merni a kölcsönös érdekeket, amelyeken az együttműködés elindítható. 
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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 kialakítá-
sa 

 
 
 

5.5. A stratégia külső és belső összefüggései 

 

5.5.1  Illeszkedés, összhang a települési koncepcióval és a településrendezési terv-
vel  

A városfejlesztési koncepció kidolgozásával párhuzamosan meghatároztuk a város szerkeze-
ti tervének szükséges módosításait. (Ld.: Területfelhasználási változtatással érintett területek 
c. tervlap) 
 
A szerkezeti tervi módosítás egyben a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat felül-
vizsgálatát is maga után vonja. Az IVS, amely szorosan a városfejlesztési koncepcióra épül, a 
szerkezeti terv és a szabályozási terv módosítását tényként fogadja el, annál is inkább mert a 
város közbeszerzési pályázatot írt ki, a szerkezeti és a szabályozási tervek korszerűsítésére, a 
TVK-MOL városrész szerkezeti és szabályozási terveinek kidolgozására. 
A korszerűsítési program előírja a fejlesztési koncepció és az IVS program ok által felvetett 
módosítási igények tervi átvezetését. 



Területfelhasználási változással érintett területek
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5.5.2 Összhang az Önkormányzati stratégiával  

AZ IVS TEMATIKUS CÉLOK STRATÉGIAI FŐIRÁNYOK SPECIFIKUS CÉLJAIHOZ IL-

LESZTÉSE 
 

„I” ÉLHETŐSÉGI (LAKOSSÁGMEGTARTÓ) STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 

I/1. CIVIL FELKÉSZÍTÉS, FELKÉSZÜLÉS 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

 
 

Személyiség fejlesztés, humán erőforrás fejlesztés 

Önkormányzati kompetencia 
 

  
Partneri részvétel a személyiségfejlesztésben, a humán erőforrás fejlesztés-

ben  

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 

 

IVS tematikus célok  
ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  

    

 
 
I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS,TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁS ERŐSÍTÉS 

Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

 
 

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, identi-
tásfejlesztés 
 

 I/2.d. 
Közösségi élet fejlesz-
tése: egészséges 
életmód, civil önsegé-
lyezés  

I/2.e. 
Egészségügyi hálózat 
megteremtése a 
vonzáskörzetben 

I/2.f. 
A versenyszféra 
társadalmi gazda-
sági szolidaritása 

IVS tematikus célok  
SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 
Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Kertváros: 4. 
Tiszaszederkény: 4. 
Összekötő városrész programja: 3. 
Tisza-parti városrész: 4. 
A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. 

    

IVS tematikus célok  
ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  
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I/3. ARCULATÉPÍTÉS, VONZERŐFORMÁLÁS, MINŐSÉGI FEJLESZTÉS 

Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  
 

 
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 vá-
ros/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és az 

élhetőségi fejlesztések 
települési-táji arculatba 
illesztése  

I/3.e. 

Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználati arculati 
elvárások megfogal-
mazása és fejlesztések 
táji arculatba illesztése 

I/3.f. 

Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói vá-
ros/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és a 

versenyképességi 
fejlesztések települési-
táji arculatba illesztése 

IVS tematikus célok  
LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 1., 2. 
Kertváros:1., 2., 3., 
Tiszaszederkény: 1., 2., 3. 
Összekötő városrész programja: 2. 
Tisza-parti városrész: 1., 2., 3. 
A város egész területére kiható programok: 3., 4., 5., 6., 7. 

    

IVS tematikus célok  
ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  

    

 

 „II” VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
II/1. INNOVÁCIÓ, GAZDASÁGI KOHÉZIÓ, GAZDASÁGI STRUKTÚRAFEJLESZTÉS 

Specifikus célok  

A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

 
Európai és egyetemes kihívások kezelése, gazdasági struktúra fejlesztése 

Önkormányzati kompetencia 

  
„Gazdasági partnerség” kialakítása  

Partneri és önkormányzati kompetenciák  
 

 
 

II/1.b.  

Gazdasági struktúrafej-
lesztés 

   II/1.e.  

Térségi gazdasági 
kohézió fejlesztése 

II/1.f.  

Innováció, struktúrafej-
lesztés 

IVS tematikus célok  
TURIZMUS FEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 6., 7. 
Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. 
Tisza-parti városrész: 6., 7. 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28. 

    

IPAR FEJLESZTÉS 
Összekötő városrész programja: 9. 
Tisza-parti városrész: 8., 9. 
TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N. 
A város egész területére kiható programok: 29. 

    

 
II/2. PIACORIENTÁCIÓ 

Specifikus célok  

A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

 
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 kommu-
nikáció (piacok és 
partnerek felé) 

  II/2.d. 

A civil-szféra tájékozta-
tása, információ 
igényének felkeltése 

II/2.e. 

A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós marketing-
kommunikáció össze-
hangolása 

II/2.f. 

A városi, a vállalkozói 
és a gazdálkodói 
marketing-
kommunikáció harmo-
nizálása  

IVS tematikus célok  
ELŐKÉSZÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
Összekötő városrész programja: 1. 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. 

    



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

156 

II/3. MUNKAHELYGAZDÁLKODÁS 

Specifikus célok 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

 
A gazdasági válság kezelése, munkahelymenedzsment 

Önkormányzati kompetencia 

  
Partneri munkahelymenedzsment  

Partneri kompetenciák 

II/3.a. 

Munkahelyteremtés, 
munkahely megtartás 

 

   II/3.d. 

A civil-szféra tájékozta-
tása 

II/3.e. 

A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós munkahelyek 
védelme 

II/3.f. 

Munkahelyteremtés, 
munkahely megtartás 
 

IVS tematikus célok  
TURIZMUS FEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 6., 7. 
Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. 
Tisza-parti városrész: 6., 7. 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28 

    

IVS tematikus célok  
IPAR FEJLESZTÉS 
Összekötő városrész programja: 9. 
Tisza-parti városrész: 8., 9. 
TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N.  
A város egész területére kiható programok: 29 

    

IVS tematikus célok  
SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 
Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Kertváros: 4. 
Tiszaszederkény: 4. 
Összekötő városrész programja: 3. 
Tisza-parti városrész: 4. 
A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. 

    

 
 

„III” FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI FŐIRÁNY 
 
III/1. VÁROSI ÉRTÉKGAZDÁLKODÁS, DIPLOMÁCIA, LOBBY 
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

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 újrapo-
zícionálása 

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 

IVS tematikus célok  
KÖRNYEZET VÉDELEM, ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 9. 
Kertváros: 5. 
Tiszaszederkény: 5. 
Tisza-parti városrész: 5. 
A város egész területére kiható programok: 15., 16., 17., 18., 

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. 
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III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ STRUKTÚRAFEJLESZ-
TÉS  
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  
 

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 közműfej-
lesztések, vállalkozó-
kat/befektetőket támogató 
infrastruktúrafejlesztés  

 
 

 III/2.d. 

Civil vá-
ros/tájhasználat és 

élhetőségi fejlesztések  

III/2.e. 

Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználat és 
fejlesztések 

III/2.f. 

Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói vá-
ros/tájhasználat és 

versenyképességi 
fejlesztések  

IVS tematikus célok  
KÖRNYEZET VÉDELEM, ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 9. 
Kertváros: 5. 
Tiszaszederkény: 5. 
Tisza-parti városrész: 5. 
A város egész területére kiható programok: 15., 16., 17., 18., 
19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. 

    

IVS tematikus célok  
ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
Városközpont: 10.,11., 12. 
Kertváros: 6., 7., 8. 
Tiszaszederkény: 8. 
Tisza-parti városrész: 10., 11. 
A város egész területére kiható programok: 30., 31., 32., 33., 
34., 35., 36., 37. 

    

IVS tematikus célok  
KÖZMŰVESÍTÉS 
Városközpont: 13. 
Kertváros: 9. 
A város egész területére kiható programok: 38., 39., 40., 41., 
42., 43., 44., 45. 

    

 
 

 
III/3. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS  
A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg, az IVS tematikus céljait ebbe a 
rendszerbe illesztettük.  

Fenntartható pénzügyi- és vagyongazdálkodás 
Önkormányzati kompetencia 

 

 Pénzügyi- és vagyongazdálkodás kontrolja 
Partneri és önkormányzati kompetenciák  

 

 
 
 
 
 
 

III/3.b. 

Pénzügyi egyensúly 
megteremtése, fenntar-
tása, városi ingatlanva-
gyon gazdálkodás  

III/3.c. 

A fenntartható gazdál-
kodás tervi előkészítése 

 III/3.d. 

A civil-szféra gazdál-
kodási igényének 
felkeltése 

 III/3.f. 

A vállalkozói szféra 
bekapcsolása a pénz-
ügyi és vagyongazdál-
kodásba 

IVS tematikus célok  
ELŐKÉSZÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
Összekötő városrész programja: 1. 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. 
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5.5.3 Az Önkormányzat Gazdasági programjába foglalt célkitűzésekkel való össz-
hang 

 
Kivonat Tiszaújváros gazdasági programjából 2007-2010. 
(3. A település fejlesztése) 
 
Tiszaújváros városszerkezetére a változatosság jellemző. Egymás mellett van jelen az iparosí-
tott technológiával megépült, telepszerű, többszintes beépítésű lakókörnyezet, a telkes, csa-
ládi házas és zártsorú beépítés, a vállalkozói formában épített, piaci értékesítésű kistársashá-
zak, a falusias környezet és a kisebb-nagyobb gazdasági létesítmények az ipari övezetben. 
 
Tiszaújváros fejlődése során mára a térségigazgatási, gazdasági és szellemi életének központ-
jává vált. Ez fontos szempont a városfejlesztési céljainak kijelölésében, az infrastruktúra fej-
lesztésében. 
A központi szerepkörhöz szükséges létesítményi, intézményi háttér nagyobb részben meg-
valósult, de hiányzik az egységes szemlélettel kialakított városközpont: egyes épített környe-
zeti elemek elhelyezkedésük és adottságaik miatt szigetszerű hatással jelennek meg. 
Az utóbbi években a város a fejlesztés olyan területét célozta meg a turizmus, az üdülés, az 
idegenforgalmi beruházások révén, amelyek további, a térségen kívüli hatással bíró fejlesz-
tést is garantálnak. Ennek kiterjesztése mind a természeti adottságokra alapozóan, mind a 
művi környezetre vonatkozóan további fejlesztési célkitűzéseket fogalmazhatnak meg. 
 
Az elkövetkező időszak főbb célkitűzései a városfejlesztés területén az alábbiakban ösz-
szegezhetők: 

- a városfejlesztés területi igényeinek, kiterjesztésének kijelölése a jelenlegi közigaz-
gatási határokon túl, együttműködve a közvetlenül határos önkormányzatokkal, 

- a városközpont területi elemeinek egységes városközponttá történő fejlesztése, fo-
lyamatos lakótelepi rehabilitáció, 

- betelepedést segítő feltételek kialakítása, fejlesztések, 
- intézmények, intézménycsoportok által ellátott feladatok bővítése, térségi központ-

tá történő fejlesztése, figyelemmel az önkormányzat gazdasági helyzetére, 
- természeti és művi környezeti adottságokon alapuló turizmus, idegenforgalom fej-

lesztés. 
 
A célkitűzések megvalósításához a következő feladatok elvégzése, programok kidolgozá-
sa, megvalósítása szükséges a ciklus időszakában (vagy azon túli időszakban): 
 
 
Tiszaújváros gazdasági programjának 1. és 2. pontja és a támogató IVS beavatkozások 

1. A város északi lakóterületén önkormányzati és vállalkozói beruházások, fejlesztések 
útján folytatni kell az építési telkek kialakítását, a terület közművesítését és értékesí-
tését. A kialakítás és beépítés kiterjed a TRT-ben (rendezési terv) meghatározott, az 
Örösi út – Sajó út – gát által határolt területekre. 

 
2. A 2006-2010. évi ciklus során a további fejlesztési területek biztosítása érdekében tár-

gyalásokat kell folytatni az érintett települési önkormányzatokkal. Folytatjuk a Sajó-
szöged, Sajóörös irányába tervezett közlekedési kapcsolatok bővítése lehetőségének 
vizsgálatát, a megvalósítás előkészítését. 
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Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Kertváros:1., 2., 3., programok 

 

1. 
Építési telkek kialakítása az 

Örösi út melletti területen  

 

Ingatlanfejlesztők bevonása A telkek kialakításra kerül-
tek, utak, közművek meg-
tervezésre kerültek, ezek 
engedélyezése megtörtént. 
Megvalósításhoz a finanszí-
rozási lehetőséget kell meg-
teremteni. (Önkormányzati 
forrásból megvalósuló be-
ruházás) 

Városfejlesztési és (Város-
üzemeltetési Iroda tájékoz-
tatója „A ciklusprogram és 
a koncepciók végrehajtásá-
ról”) 

2. Várospolitikai megalapozás 

Sajó út térsége: kertváros fejlesz-
tése (O. S.) 

  

 
A város északi lakóterületén,- 
az Örösi út – Sajó út – gát által 
határolt területeken önkor-
mányzati és vállalkozói beru-
házások, fejlesztések útján 
folytatni kell az építési telkek 
kialakítását, a terület közműve-
sítését és értékesítését.  

Ingatlanfejlesztők bevonása A kialakítás és beépítés 
kiterjed a TRT-ben (rende-
zési terv) meghatározott 
területekre. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

3. Várospolitikai megalapozás 

Az Örösi úttól a gát felé: kertvá-
ros fejlesztése (O. S.) 

  

 
 
Tiszaújváros gazdasági programjának 3. pontja és a támogató IVS beavatkozások 

3. A város területi központjának elemeit egységes városközponttá alakítjuk. A városközpont a 
Szent István út – Bartók Béla út – Béke út – Rózsa út – Bethlen Gábor út – Lévay út területére 
terjed ki. E területre elkészítjük a városközpont-fejlesztés programját, a megvalósítás üteme-
zését, kidolgozzuk a fejlesztés szükséges pénzügyi vonzatát. E programot a településfejlesztés 
minden elemére (építés- és beruházás-fejlesztés, közlekedés, ezen belül a gyalogos-, gépjármű 
és tömegközlekedés, zöldterület fejlesztés stb.) meg kell állapítani. A városkép fejlesztés célte-
rületét a fent határolt területen indokolt megkezdeni, megkeresve a fejlesztési rehabilitációs 
lehetőségeket.  
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Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Városközpont: 1., 2. programok 

 

1.  
Városközpont területi elemei-
nek egységes városközponttá 
történő fejlesztése:  

 

Folyamatos lakótelepi rehabili-
táció  
Panel felújítási program támo-
gatásának tovább folytatása:  

 

2008 óta, a panelprog-
ram keretében, tart a 
városközpont megújí-
tása. 

Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő 
fejlesztések, melyek 
megvalósulását - rende-
zési tervi módosítással - 
elősegíti az önkormány-
zat. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

2. 
A város területi központjának 
egységes városközponttá alakí-
tása (Szent István út – Bartók 
Béla út – Béke út – Rózsa út – 
Bethlen Gábor út – Lévay út 
határolta terület.  

 

 E területre elkészítjük a 
városközpont-fejlesztés 
programját, a megvalósítás 
ütemezését, kidolgozzuk a 
fejlesztés szükséges pénz-
ügyi vonzatát. E programot 
a településfejlesztés min-
den elemére (építés- és 
beruházás-fejlesztés, köz-
lekedés, ezen belül a gya-
logos-, gépjármű és tö-
megközlekedés, zöldterü-
let fejlesztés stb.) meg kell 
állapítani. A városkép 
fejlesztés célterületét a fent 
határolt területen indokolt 
megkezdeni, megkeresve a 
fejlesztési rehabilitációs 
lehetőségeket. 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 A közterületek tervezett és 
ütemezett rendbetétele a „Köz-
terület Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val:  

 A program elkészült, 2008. 
óta évi 100.000 E Ft. költ-
ségkerettel ütemezetten 
folyik a kivitelezés (Ön-
kormányzati forrásból 
megvalósuló beruházás) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK 

Városközpont: 9. program 

 

9.  Várospolitikai megalapozás 

Városközpont fejlesztése Utcabú-
torok, köztéri WC-k létesítése (K. 
L.) 

Várospolitikai megalapozás 

A városközponti térségben ká-
véházak, sörözők létesítése (K. 
L.)  

 

 
Tiszaújváros főtér rehabilitáci-
ója, közterület fejlesztés, kör-
nyezetrendezés 
A főtér régi-új funkciórendjének 
kialakítása, a terület rendezvé-
nyek fogadására alkalmassá 
tétele (főtér, a Polgármesteri 
Hivatal mögötti zöldterület) 
Gyalogos és pihenőterek formai 
kialakítása, burkolatfajták rögzí-
tése (a rendezvények terhelési 
igényének alapján burkolati 
alapok, burkolatok, kiosztás, 
mintázat, szín) 
Új közpark növényanyagának 
rekonstrukciója (összhangban a 
főtér új funkcióival): meglévő és 
megtartandó növényzet alapján 
növényszintek összeállítása, 
biológiai térképzés (aljnövény-
zet, cserjeszint, fák szintje) 
Kerti építmények (támfalak, 
lépcsők, kiemelt virágágyak, 
növénykazetták, fedett-nyitott 
kerti építmények, kerítések) 
elhelyezése 
Park és utcabútorozás: karakter, 
funkciórend alapján egyedi 
tervezésű utcabútorok, világító 
testek  
Közművek rekonstrukciója: a 
park csapadékvíz elvezetése, 
locsolóhálózatának fejlesztése, 
parki építmények (állandó és 
csak a rendezvények időtartam-
ára létesített pavilonok, mellék-
helységek) vízellátása, csatorná-
zása, a főtér köz- és díszvilágítá-
sa, rendezvényeket ellátó ener-
gia ellátás, hírközlés hálózatá-
nak kialakítása. 
Közlekedési utak korszerűsítése 
a parkot körülölelő térségben: út 
és parkoló felújítás, bővítés 
közmű korszerűsítés, vízi köz-
művek, energia ellátás, hírköz-
lés) korszerűsítés- építés   

 Forrás: Tiszaújváros főtér 
rehabilitációja, program 
(összeállította Lautner 
Emőke főépítész) 
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Tiszaújváros gazdasági programjának 4. és 5. pontja és a támogató IVS beavatkozások 
4.  Elkészítjük Tiszaújváros „Közterület Rehabilitációs Programját”, amely segítségével tervezet-

ten és megfelelően ütemezve kerülhet sor a közterületek rendbetételére. 
 
5. A város a Tisza és a Sajó folyók révén természeti adottságokon alapuló idegenforgalmi poten-

ciállal rendelkezik. Az adottságok jelenleg nem, illetve kismértékben és csak részlegesen ki-
használtak. Tiszaújváros üdülési, idegenforgalmi adottságainak kedvező kihasználására és fej-
lesztési stratégiájának kidolgozására a Tisza-parti területeknek és a Tisza-parti városrésznek, 
illetve a zagytérnek bevonásával készüljön egy fejlesztési koncepció, mely illeszkedik egy tá-
gabb térség fejlesztési elképzeléseihez. A kerékpárút-hálózat fejlesztését folytatni kívánjunk, 
mely Tiszaújváros központjából kiindulva Tiszaszederkény és a Tisza-parti városrész érinté-
sével a Tisza menti települések irányában folytatódik. A Tisza-parti városrész közterületeit 
megújítjuk, rendezzük a Tisza folyó megközelíthetőségének módjait.   

 

TURIZMUS 
Tisza-parti városrész: 6., 7. programok 

 

6. 
Várospolitikai megalapozás  
A tiszai hajózás fejlesztésének 
támogatása, tiszaújvárosi hajó-
kikötő létesítése együttműködve 
a Tisza-parti kikötő helyekkel (F. 
Z.)   

  

 
Hajókikötő létesítése 
Tisza-sziget fejlesztése, vízisport 
centrum 
Idegenforgalom fejlesztés 
Lakóterület rehabilitáció 

 Forrás:  
Gazdasági program 2007-
2010. 
Tisza-parti-városrész rende-
zésének megvalósíthatósági 
tanulmánya 
Tervező: Műépítész Terve-
ző Iroda, Miskolc 2008. 
május 

7. Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület fejlesztése (K. 
A.) 

Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület (szabadidő 
központ, horgászat) (K. A.) 

 

 

TURIZMUS 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28. programok 

26. Várospolitikai megalapozás 

Idegenforgalom fejlesztés (szál-
lodaépítés) (K. A.) 

  

27. 
Személyhajózás feltételeinek 
megteremtése a Tiszán.  
Természeti látnivalókat kínáló, 
élményprogramokkal kiegészít-
hető hajókirándulások illesztése 
Tiszaújváros sport és fürdővá-
rosi programjaihoz. Útvonalak: 
Tiszaújváros-Tokaj, Tiszaújvá-
ros-Kisköre 
Feladatok: Tiszán személyhajó 
kikötésére alkalmas kikötő léte-
sítése, sétahajópark biztosítása: 
az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatósággal együttműködve (30 
és 70 fő befogadóképességű 

 Forrás: Majerus László 
polgármesteri tanácsadó 
programjavaslata (2009. 
július 29.) 
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hajókkal)  

28. Várospolitikai megalapozás 

Turisztikai infrastruktúra térségi 
fejlesztése (kistérség, agglome-
ráció, vonzáskörzet, kisrégió, 
kisrégión túl). Rendezvényi 
infrastruktúrafejlesztés, városi 
rendezvények, fesztiválok, Triat-
lon hét (F. Z.) 

 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A turisztikai vonzáskörzet 
kiszélesítése Tokaj, Eger, 
Aggtelek és a Hortobágy 
bevonásával, turisztikai 
marketing erősítése szlo-
vák, ukrán és román terüle-
teken. Speciális turisztikai 
kínálat: termálfürdő, horgá-
szat, jégpálya 

Szálláshelybővítés. 

Sajóörös, Sajószöged lovas-
sportja jól kiegészíthetné a 
város termálprogramját 
(Ónodi Vásár, lovas szer-
számok készítése) (F. Z.) 

A kesznyéteni réten víztá-
rozó kialakítása az Új-
Vásárhelyi terv alapján, a 
víztározó a turisztikai-
rekreációs optimalizálása 
(F. Z.)  

 
A város a Tisza és a Sajó folyók 
révén természeti adottságokon 
alapuló idegenforgalmi potenci-
állal rendelkezik. Az adottságok 
jelenleg nem, illetve kismérték-
ben és csak részlegesen kihasz-
náltak. Tiszaújváros üdülési, 
idegenforgalmi adottságainak 
kedvező kihasználására és fej-
lesztési stratégiájának kidolgo-
zására a Tisza-parti területeknek 
és a Tisza-parti városrésznek, 
illetve a zagytérnek bevonásával 
készüljön egy fejlesztési koncep-
ció, mely illeszkedik egy tágabb 
térség fejlesztési elképzelései-
hez. A kerékpárút-hálózat fej-
lesztését folytatni kívánjunk, 
mely Tiszaújváros központjából 
kiindulva Tiszaszederkény és a 
Tisza-parti városrész érintésével 
a Tisza menti települések irá-
nyában folytatódik. A Tisza-
parti városrész közterületeit 
megújítjuk, rendezzük a Tisza 
folyó megközelíthetőségének 
módjait: A terület fejlesztésére 
vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, ami alapja 
lehet a későbbi konkrét fejlesz-
tésnek. 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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Tiszaújváros gazdasági programjának 6. pontja és a támogató IVS beavatkozások 
 

6. Az idegenforgalom és a fürdőfejlesztés érdekében készüljön el - a Településrendezési Terv 
alapján - a Vízmű mögötti terület beépítési terve. A beépítési terv lehetőséget biztosít a pályá-
zatokon való részvétel mellett a pénzügyi forrás megteremtéséhez és a befektetőnek, beruhá-
zónak történő ajánláshoz. Az élményfürdő megvalósítása differenciált fürdőturizmus kiépíté-
sét teszi lehetővé és megteremti a gyógy-, termál-turizmust. A kiszolgálói háttér (szállodák, 
gyógyszállók, panziók, vendéglátó és szórakoztató létesítmények) kialakításával, bővítésével 
növelhető a város idegenforgalma. A fürdőberuházással egyidejűleg Tiszaszederkény telepü-
lésrész esetében fölvetődik a városrész aktív közreműködése a vendéglátásban a magánszál-
láshelyek bővítése, a falusi turizmus kiterjesztése révén. Ezek településszépítő hatása mellett a 
gazdasági szempont sem elhanyagolható.   
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

 

TURIZMUS, REKREÁCIÓ 

Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. programok 

 

4. Várospolitikai megalapozás 

Városkapu alakítása a fürdő-
tömb térségéhez vezető Szeder-
kényi úton. (F. Gy., O. S., M. G.) 

 Várospolitikai megalapo-
zás 

Minőségi (és nem mennyi-
ségi) fejlesztés, (F. Gy., O. 
S., M. G.) 

5. Várospolitikai megalapozás 

Termálfürdő fejlesztés (F. Gy., O. 
S., K. A., V. P. I., P. Zs., J. D.) 

Balneoterápia magas színvonalon 
(MG, P. Zs.) 

Fekvőbeteg ellátás min. 20-30 ágy-
gyal (P. Zs.) 

 

Várospolitikai megalapozás 

Vállalkozói partnerek bevonása 

Fürdőszálló fejlesztése magas szín-
vonalon (konferencia), a szálloda-
építés (MG, P. Zs., K. L.) 

Szolgáltatásfejlesztés (étterem, 
cukrászda), minőségi kereskedelem 
(K. A.) 

 

 
Tiszaújváros termálfürdő fej-
lesztése 

A fejlesztés alapja a „nemzetkö-
zi” besorolású (Észak-
Magyarországi Regionális 
Vonzerő) Tiszaújváros termál-
fürdő (szolgáltatásai:egész év-
ben működő Gyógyfürdő, nyári 
szezonban működő Strandfür-
dő, fiziko- és balneoterápiás 
részleg). 
A beruházási program első 
üteme (2013) 1,4 milliárd Ft. 
költségigényű  240.000 eFt saját 
erő, támogatás 500.000 eFt, 
700.000 eFt nem támogatott 
hitel). . 
Élménycsarnok beruházásai: fedett 
medence bővítése(1142 m2), 
ezen belül normálvizű kaland-
medence élményelemekkel (202 
m2), öltözőkapacitás fejlesztése 
300 férőhelyes öltöző, mosdó 

 Forrás: Tervdokumentáció, 
vezetői összefoglaló 
(TISZASZOLG adatszolgál-
tatás) 
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blokkal, szaunapark fejlesztése 
10 új szolgáltatási elemmel (600 
m2) 

Északi strandterület beruházásai: új 
bejárat a Szederkényi útról kabi-
nokkal, babaszervízzel, nyitott 
gyógymedence (294 m2), belső 
sétáló korzó kialakítása, parkosí-
tás. 

6.  Szállodaépítés, szálláshely 
bővítés:  

 

(Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását - rendezési tervi 
módosítással - elősegíti az 
önkormányzat.) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

7. Várospolitikai megalapozás 

Sportcentrum fejlesztés (F. Gy., 

K. A., M. G.), (női kézilabda, 
jégtánc, hoki) (K. L.), tömeg-
sport (J. D.) 

Sportlétesítmények a középré-
tegnek (triatlon pálya), sport 
rekreáció (gazdasági húzóerő) 
(M. G.) 

 

Várospolitikai megalapozás 

Vállalkozói partnerek bevonása 

Szolgáltatásfejlesztés (étterem, 
cukrászda), minőségi kereskede-
lem (K. A.) 

 

8. Várospolitikai megalapozás 

A sportcentrum fogadótér fej-
lesztése. A fejlesztési pozíciót 
rontó építmények visszabontása, 
átépítése (Transzformátortelep, 
garázsváros) (F. Gy., O. S., M. 
G., K. L.) 

  

 

IPARI PARK 

Összekötő városrész programja: 9. program 

 

9. Várospolitikai megalapozás 

Ipari park fejlesztés, korszerűsí-
tés (K. A,. O. S., K. L.) 

Várospolitikai megalapozás 

A szakképzetlen munkaerő 
képzése. (M. G.)  

A vállalkozói partnerség megte-
remtése, a helyi vállalkozók 
előnyben részesítése az önkor-
mányzati megrendeléseknél (J. 
D.) 

 

Várospolitikai megalapo-
zás 

Vállalkozások bevonása, 
támogatása, (a lakosság 
megtartó képességnek 
kulcskérdése a munkahe-
lyek megtartása, és a mun-
kahelyek teremtése) (K. A., 
K. L.) 

 

 
Térségi ipari park fejlesztése 

Virtuális hálózat kiépítése, amely 
azt jelenti, hogy ipari parkok 

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 
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között kiépítenénk egy informa-
tikai hálózatot. Közvetlenül 
összekötve az ipari parkokat. 
Ezáltal a parkok adat szolgáltatá-
sa felgyorsul, a befektetés szer-
vezői munka hatékonyabbá, 
válik. Minimálisan szükséges 
minden egyes parkban legalább 
egy számítógép (laptop) beszer-
zése és szoftver megvásárlása.  

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

 

Tiszaszederkény: 6., 7. programok 

 

6. Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület fejlesztése (K. 
A.) 

Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület (szabadidő 
központ, horgászat) (K. A.) 

 

7. Várospolitikai megalapozás 

Tisza és a Sajó térség üdülési-
rekreációs területté fejlesztés (F. 
Gy.)  

A Szederkényi-tó, evezőspálya, 
megvalósítása (F. Z.)  

 Várospolitikai megalapo-
zás 

A Tisza közelség ellenére a 
városnak nincs kapcsolata a 
folyóval, Tiszaszederkény 
bevédésével a városrészt 
elvágták a Sajótól  

Turisztika, rekreációs és 
beruházási vonzerőfejlesz-
tés (F. Z.) 

 A városrész aktív közreműkö-
dése a vendéglátásban a ma-
gánszálláshelyek bővítése, a 
falusi turizmus kiterjesztése 
révén. Ezek településszépítő 
hatása mellett a gazdasági 
szempont sem elhanyagolható: 

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

 
 

Tiszaújváros gazdasági programjának 7. pontja és a támogató IVS beavatkozások 
7. Tiszaújváros adottsága, helyzete, térségben betöltött szerepe alapján a következő időszak vá-

rosfejlesztéshez kapcsolódó beruházásait elsősorban térségi és térségen kívüli kapcsolatok 
erősítésével az ehhez kapcsolódó fejlesztések és beruházások jegyében szükséges megállapí-
tani.  
A térségi szemlélet hangsúlyozásának indokai:  

- A térség településeiben a társadalmi-gazdasági fejlődés alakulása.  
- A közösségi, a területi és a regionális politika elvárásai és ezek fejlesztésre vonatkozó 

hatásai.   
- A pályázati támogatás megítélésének szempontjai és prioritásai. 

 
Ezekre tekintettel kiemelt fejlesztésként kell kezelni a Derkovits Művelődési Központ és a Vá-
rosi Rendelőintézet rehabilitációját, bővítését, korszerűsítését: 

  
- A Derkovits Gyula Művelődési Központ épületén az átadás óta funkcionális kialakí-

tást érintő fejlesztés, átalakítás, bővítés érdekében jelentősebb építési munkát nem vé-
geztek. Az épület a meglévő alaprajzi kialakítással már napjainkra kinőtte belső kere-
teit, fejlesztése, bővítése a közeljövő egyik fontos feladata. Tekintettel arra, hogy a 
művelődési ház a kistérség egyetlen olyan intézménye, amely alkalmas nagyobb, a 
térség egészére is kiterjedő program fogadására, szervezésére és lebonyolítására, a 
szükséges beavatkozás – térségi művelődési centrum kialakításával – térségi szemlé-
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letű legyen. 2001-ben az épület bővítésére tanulmányterv készült, meghatározva a fej-
lesztés térprogramját. A térprogram felhasználásával, bővítésével, új vagy más funk-
ció meghatározásával el kell készíteni az engedélyezési, majd tender- és kiviteli terve-
it. 

  
- Tiszaújváros Önkormányzata a Városi Rendelőintézet teljes körű rekonstrukciójának 

megvalósítására, korszerű térségi járó beteg szakellátó és diagnosztikai központ ki-
alakítására pályázni kíván, a benyújtásához terv készült. A nyertes pályázat esetén 
több, mint 1,5 milliárd forint forráshoz jutnánk és így a Rendelőintézet a térség teljes 
körű járó betegellátását biztosító intézményeként, funkcionálhatna tovább.  

 

SZOLGÁLTATÁS 

Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. programok 

 
Program 

száma 
Önkormányzati programok Partner programok Megjegyzések 

3. Várospolitikai megalapozás 

Kulturális fejlesztés (Kulturális 
Központ átépítése) (K. A.) 

  

 
Kistérségi Művelődési Központ 
létrehozása, a Derkovits Gyula 
Művelődési Központ és a Városi 
Könyvtár épületének teljes re-
konstrukciója 

 

 Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházások 

Gazdasági program 2007-
2010. (Beruházások) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

4.  
Térségi Integrált Egészségügyi 
Centrum létrehozása:  

 

 Az „A” épületrész 2010-ben 
megvalósul. A „B” és a „C” 
épületrészek felújítása a 
következő választási cik-
lusban valósulhat meg. 

(Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházás)  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

5.  
Hospice szolgáltatás bevezetése 
a NIKODEMUS Idősek Ottho-
na bővítésével 

 

 (Pályázati források bevoná-
sával megvalósuló önkor-
mányzati beruházás)  

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

6.  Intézmények felújítása: Az intéz-
mények felújítására a testület 
évi 100.000 E Ft.-ot biztosít, 
melyek keretében elvégzendő 
feladatokról, az intézmények 
igényei alapján, évenként szüle-
tik döntés. Az utóbbi idők ki-

 (Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 
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emelt feladata, az intézmények 
energia megtakarítást eredmé-
nyező felújítása. 

7. Várospolitikai megalapozás 

A Tescoval szemben, a 35-ös út 
túloldalán bevásárlóközpont 
létesítése (O. S.)  

Bevásárlóközpont kiépítése, 
hogy városi és kistérségi jára-
tokkal „rá lehessen hordani” a 
vásárlókat az üzletközpontra, 
kerékpárutat kell kiépíteni a 
városkörnyék bekapcsolására 
(K. L.) 

Várospolitikai megalapozás 

Bevásárlóközpont fejlesztés 
vállalkozók bevonása 

 

8.  
OTP székház építése:  

 
A telek kialakításra és érté-
kesítésre került, várhatóan 
2010-ben megvalósul. 

(Külső tőke segítségével, 
bevonásával létrejövő fej-
lesztések, melyek megvaló-
sulását - rendezési tervi 
módosítással - elősegíti az 
önkormányzat.) 

(Városüzemeltetési Iroda 
tájékoztatója „A ciklusprog-
ram és a koncepciók végre-
hajtásáról”) 

5.5.4 Települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel 
való összhang 

 
Az IVS programja összhangban van Tiszaújváros vonatkozó környezetvédelmi 
dokumentumaival:  
 

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. l3.) rendelete a települési 
folyékony hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével ösz-
szefüggő tevékenységről; a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 

33/2007. (X. 27.), 11/2004. (V. 01.), 18/2001. (VI. 08.) rendeletével módosított 39/2000. 
(XI. 10.) rendelete a környezetvédelemről 

 

a 19/2005. (VIII. 31.) rendelettel módosított 24/2004. (VII. 01.) rendelete a helyi érté-
kek védelméről 

 

11/2005. (IV. 01.) rendeletével módosított 29/2004. (VIII. 31.) rendelete a települési 
hulladékgazdálkodási tervről 

 

Tiszaújváros Város Helyi Hulladékgazdálkodási tervének Felülvizsgálata (2007. a 
BIO-VONAL Bt.) 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzati Környezetvédelmi Programjának  
Felülvizsgálata, 2007 
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5.5.5 Területfejlesztési dokumentumok (stratégiák, koncepciók) 

Az IVS mivel szervesen kapcsolódik a város hosszútávú fejlesztési koncepciójához, össz-
hangban készült a z országos, a regionális, a megyei és a kistérségi fejlesztési koncepciókkal, 
programokkal, valamint az országos, a megyei területrendezési tervekkel.  
 
A tervelőzményeket DVD lemezen adtuk közre, a városfejlesztési intézkedési tervlapjain 
mutattuk be a tervi összefüggéseket. 
 

5.5.6 A stratégia főbb belső összefüggései 

 

Városrészenkénti fejlesztési célok összefüggései 

A fejlesztési célok mellett feltüntetett arab-számok a fejlesztési célokhoz tartozó beavatkozá-

sokat/programokat jelöli. 

 

A városközponti és a város egész területére kiható célok 

A város egész területére kiható célok 1. Városközpont 

Előkészítő munkák, kommunikáció: 1., 2.  

Lakóterület fejlesztés: 3., 4., 5., 6., 7. Lakóterület fejlesztés: 1., 2. 

Szolgáltatás fejlesztés: 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. Szolgáltatás fejlesztés: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 

Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 15., 16., 17., 

18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. 

Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 9. 

Turizmusfejlesztés: 26., 27., 28.  

Iparfejlesztés: 29.  

Út, tömegközlekedés: 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. Út, tömegközlekedés: 10.,11., 12. 

Közművesítés: 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. Közművesítés: 13. 

  

A városközpont és a város egész területére kiható célok jól kiegészítik egymást. A 

város egészének iparfejlesztési, turizmusfejlesztési alapját a város egész területére 

kiható célok biztosítják. Úgyszintén a közművesítés, az út és tömegközlekedés fej-

lesztés is az egész várost felöleli.  
A szolgáltatásfejlesztés a városközpontban kiemelkedően magas, mivel a város, kis-
térsége, kisrégiója is innen kapja szolgáltatásait. 
 

2. Városközpont és a Kertváros céljainak összefüggése 

1. Városközpont 2. Kertváros 

  

Lakóterület fejlesztés: 1., 2. Lakóterület fejlesztés: 1., 2., 3., 

Szolgáltatás fejlesztés: 3., 4., 5., 6., 7., 8. Szolgáltatás fejlesztés:  4. 
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Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 9. Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 5. 

  

  

Út, tömegközlekedés: 10.,11., 12. Út, tömegközlekedés: 6., 7., 8. 

Közművesítés: 13. Közművesítés: 9. 

  
 
A Városközpont és Kertváros szorosan egymáshoz kapcsolódik. Kertvárosba csak azokat a 
célokat kell kibontani, amelyek a városrész egyediségét (lakóterület fejlesztés), a fejlesztés 
kereteit biztosító közlekedésfejlesztést és közművesítést, lakosságának ellátását (szolgáltatás, 
zöldterület fejlesztés) biztosítja. 

 
3. Az Összekötő városrész és Tiszaszederkény célharmonizációja 

4. Összekötő városrész 3. Tiszaszederkényi célok 

Előkészítő munkák, kommunikáció: 1.  

Lakóterület fejlesztés: 2. Lakóterület fejlesztés: 1., 2., 3. 

Szolgáltatás fejlesztés: 3. Szolgáltatás fejlesztés: 4. 

 Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 5. 

Turizmusfejlesztés: 4., 5., 6., 7., 8. Turizmusfejlesztés: 6., 7. 

Iparfejlesztés: 9.  

 Út, tömegközlekedés: 8. 

  

 Antiszegregációt kizáró városfejlesztés: 9. 

A városrész a városközponttól távolabb helyezkedik el, alapszolgáltatását, közleke-

désfejlesztését (tömegközlekedés) fejleszteni indokolt. Lakóterületi fejlesztése a még 

be nem épített területein szükséges. Az ipari park fejlesztésére biztosított terület Sze-

derkény felé eső sávját célszerű tartalékterületként kezelni, hosszútávon lakóterület-

fejlesztési területként figyelembe venni. A 2001 évi népszámlálási adatok alapján, 

Tiszaszederkény összekötő városrész felöli területén szegregáció kialakulását jelezte 

a KSH. Az azóta eltelt időben a szegregációt felszámolták (útépítés, teljes közmű ki-

építése, iskola, művelődési ház korszerűsítése stb.). 

 

4. A Városközpont és az Összekötő városrész 

1. Városközpont 4. Összekötő városrész 

 Előkészítő munkák, kommunikáció: 1. 

Lakóterület fejlesztés: 1., 2. Lakóterület fejlesztés: 2. 

Szolgáltatás fejlesztés: 3., 4., 5., 6., 7., 8. Szolgáltatás fejlesztés: 3. 

Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 9.  
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 Turizmusfejlesztés: 4., 5., 6., 7., 8. 

 Iparfejlesztés: 9. 

Út, tömegközlekedés: 10.,11., 12.  

Közművesítés: 13.  

  

Az összekötő városrészben két funkció találkozik: a turizmus, sport és szabadidő valamint 
az ipari park. A kettő harmonizálása csak környezetbarát ipar telepítéssel biztosítható 

 
5. Tisza-parti városrész és a TVK-MOL Iparterület céljai 

5. Tisza-parti városrész 

 

6. TVK-MOL Iparterület célja  

 

  

Lakóterület fejlesztés: 1., 2., 3.  

Szolgáltatás fejlesztés: 4.  

Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 5.  

Turizmusfejlesztés: 6., 7.  

Iparfejlesztés: 8., 9. Iparfejlesztés: 1.-N. 

Út, tömegközlekedés: 10., 11.  

  

  

A városrész a városközponttól távolabb helyezkedik el. Szolgáltatás fejlesztését, tö-
megközlekedésének fejlesztését ez indokolja. Lakásállományának korszerűsítésével 
is számol a város. A Tisza-parti városrész kiválóan alkalmas turizmusfejlesztésre, 
ugyanakkor az öreg hőerőmű térségében teherkikötő létesítésére (a Tisza hajózható-
vá tétele után). 
 
6. Az Összekötő városrész és a TVK-MOL Iparterület programjai  

4. Összekötő városrész 6. TVK-MOL Iparterület célja  

 

Előkészítő munkák, kommunikáció: 1.  

Lakóterület fejlesztés: 2.  

Szolgáltatás fejlesztés: 3.  

  

Turizmusfejlesztés: 4., 5., 6., 7., 8.  

Iparfejlesztés: 9. Iparfejlesztés: 1.-N. 
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A két terület iparterülete egy széles zöldsávon keresztül csatlakozik. A TVK-MOL csak 
iparfejlesztéssel számolnak. A terület iparfejlesztési programjának kialakítása, szer-
kezeti és szabályozási tervének kialakítása megkezdődött. 

5.6. A stratégia megvalósításának főbb kockázatai 

Városközpont  

Városközponti célok 
– Lakóterület fejlesztés: 1., 2. 
– Szolgáltatás fejlesztés: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
– Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 9. 
– Út, tömegközlekedés: 10.,11., 12. 
– Közművesítés: 13. 

A városközponti stratégia kockázatai a SWOT analízis veszélyeiben keresendők 

Veszély 

- fiatal, dolgozó népesség kiköltözése Sajóörösre, Szederkényi, Tisza-
parti városrészbe az önerő biztosításának nehézségei a felújítások 
során 

- lakosság elöregedése 

A városközponti célokat, a város a veszélyek ellenére is meg tudja valósítani a célokhoz ren-
delt programok (ld. arab számok a célok megnevezése után) megvalósításával, körültekintő 
várospolitikával (telekpolitika). 
 
 

Kertváros  

Kertváros céljai 
– Lakóterület fejlesztés: 1., 2., 3., 
– Szolgáltatás fejlesztés:  4. 
– Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 5. 
– Út, tömegközlekedés: 6., 7., 8. 
– Közművesítés: 9. 

Kertvárosi stratégia kockázatai a SWOT analízis veszélyeiben keresendők 

Veszély 

- a városrész terjeszkedésével nem tart lépést a szolgáltató ágazat fejlődése 
- lakásmobilitás beszűkülése 

Kertvárosi városrész céljait, a város a veszélyek ellenére is meg tudja valósítani. A célokhoz 
rendelt programok (ld. arab számok a célok megnevezése után), amelyek a veszélyek elhárí-
tására, minimalizálására törekszenek. A városfejlesztési koncepció kidolgozásához irányt 
mutató várospolitika is a kockázat mérséklésére törekszik. 
 
 

Tiszaszederkény városrész 

Tiszaszederkényi célok 
– Lakóterület fejlesztés: 1., 2., 3. 
– Szolgáltatás fejlesztés: 4. 
– Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 5. 
– Turizmus fejlesztés: 6., 7. 
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– Út, tömegközlekedés: 8. 
– Antiszegregációt kizáró városfejlesztés: 9. 

Tiszaszederkényi stratégia kockázatai a SWOT analízis veszélyeiben keresendők 

Veszély 

- elöregedő lakosság 
- hátrányos helyzetű, segélyezésre szoruló népesség növekvő aránya  
- a lakásállomány színvonala tovább romolhat 

Tiszaszederkény városrész céljait, a város meg tudja valósítani. Ezt segítik a célokhoz rendelt 
programok (ld. arab számok a célok megnevezése után) és a városfejlesztési koncepció vá-
rospolitikája, különösen az élhetőségi stratégiai fejezet intézkedései. 

 
 

Az Összekötő városrész 

Összekötő városrész céljai 
– Előkészítő munkák, kommunikáció: 1. 
– Lakóterület fejlesztés: 2. 
– Szolgáltatás fejlesztés: 3. 
– Turizmusfejlesztés: 4., 5., 6., 7., 8. 
– Iparfejlesztés: 9. 

Az Összekötő városrész stratégiájának kockázatai a SWOT analízis veszélyeiben keresen-
dők 

Veszély 

- az ipari park fejlesztése vállalkozók hiányában lelassul, megáll 
- tartós recesszió, csökkenő önkormányzati bevételek 

Az Összekötő városrész céljait, a város meg tudja valósítani. A veszélyek elhárításának 
meghatátozó eszköze városfejlesztési koncepció intézkedéseinek végrehajtása, partnerek 
megnyerése, a lobby programok végig vitele.  
 
 

Tisza-parti városrész 

Tisza-parti városrész céljai 

– Lakóterület fejlesztés: 1., 2., 3. 
– Szolgáltatás fejlesztés: 4. 
– Környezet védelem, zöldterület fejlesztés: 5. 
– Turizmusfejlesztés: 6., 7. 
– Iparfejlesztés: 8., 9. 
– Út, tömegközlekedés: 10., 11. 

Tisza-parti városrész stratégiájának kockázatai 

Veszély 

- elöregedő lakosság 

A Tisza-parti városrész céljait a lakosság elöregedése gátolhatja. Ennek ellensúlyozására tö-
rekszik a város a városfejlesztési koncepcióba foglalt kistérségi, kisrégiós partnerség megte-
remtésével, körültekintő várospolitikával. 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI  

 

6.1. A városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű 
tevékenységek, szabályozási tevékenységek, városmarketing, helyi 
adókedvezmények  

 

Városi marketing stratégia 
Tiszaújváros Város Önkormányzata a célkitűzéseinek elérése érdekében városi marketing 
stratégiát kíván készíteni. Az alábbiakban összefoglaljuk a stratégia alkotás keretrendszerét, 
valamint főbb elemeit. 
Szükséges definiálni, hogy milyen jelentős pontokon más a városi marketing stratégia a ha-
gyományos marketingstratégiához képest. 
A városi marketing célja, hogy a város szolgáltatásait használó célcsoportok valós szükségle-
tei alapján kerüljenek kialakításra a város által nyújtott szolgáltatások. A városi marketing 
kapcsán a legfontosabb elem hogy a piaci kereslet alapján kerülnek meghatározásra a szol-

gáltatások. Így megvalósíthatóak a hosszútávú célkitűzések kapcsán definiált célok, és meg-
teremthető a végrehajtás hatékony eszközrendszere. A legfontosabb elem, hogy a szükségle-
tek alulról építkező, a társadalmi párbeszédet előtérbe helyező folyamatok kapcsán kerülnek 
meghatározásra. Ez alapján kiemelt fontosságú mind a stratégia alkotás kapcsán, mind 
annak rendszeres felülvizsgálata alkalmával a különböző célcsoportok érdekegyesítése, 
szükségleteik meghatározása. 
A városmarketing egy olyan stratégiai koncepció, amely a városi intézmények, az önkor-
mányzat, által nyújtott szolgáltatások, funkciók valós szükséglet meghatározását, stratégiai 
tervezését, a végrehajtás ellenőrzését jelenti, mindezt úgy, hogy a piacorientált fejlesztés 
irányelvei megvalósulhassanak. 
A városi marketingstratégia kapcsán a termék a fentiek alapján - több szinten fogalmazható 
meg: 

1. A városi intézmények, az önkormányzat, által nyújtott szolgáltatások, funkciók. 

2. A város image, a város neve, mint brand. 

A stratégiaalkotás kapcsán alkalmazott módszertan vonatkozásában a termékekből kiindul-
va célszerű a hagyományos megközelítés alternatívájaként a városmarketingre célzottan al-
kalmazható eljárások kialakítása. 
A stratégiaalkotás folyamata kapcsán az alábbi fő tevékenységek végzendőek el: 

1. Helyzetértékelés 

2. Stratégiaalkotás 

3. Intézkedési terv 

A fő tevékenységek az alábbi szempontok alapján végzendőek el: 
A helyzetértékelés kapcsán a legfontosabb tevékenység a széleskörű egyeztetés. Itt minden 
érintett célcsoport reprezentatív képviselőit be kell vonni amelyek kapcsán legalább az aláb-
biak azonosítandóak: 
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1. Az eddig elkészített marketing stratégiák, koncepciók, törekvések összegzése. 

2. Az egyes célcsoportok szükségleteinek azonosítása 

3. Az egyes célcsoportok esetlegesen eddig elvégzett marketingtevékenységeinek azo-

nosítása, azok bemutatása 

4. A település értékeinek, adottságainak összegzése 

5. A célcsoportokban meglévő települési image definiálása 

Az információgyűjtés kapcsán a legfontosabb módszertani segédlet a széleskörű egyeztetés, 
partnerség építés, valamint adatbázis kialakítása. 
 
A stratégia alkotás kapcsán az IVS-ben megfogalmazott célok megvalósulását elősegítő mar-
keting célrendszer kialakítása történik, objektíven mérhető mutatókkal. 
A stratégia alkotás kapcsán legalább az alábbiak markáns megjelenítését kell elvégezni: 

1. Társadalmi szükségletek integrálása 

2. Környezeti fenntarthatósági szükségletek integrálása 

3. Gazdasági szükségeltek integrálása 

4. A folyamatos értékelést kiterjedt rendszeres partnerségi egyeztetéssel, és karbantar-

tott adatbázissal támogassa 

Az intézkedési terv azon végrehajtható tevékenység csoportok bemutatását tartalmazza, 
amelyek végrehajtásával a célok elérhetőek. Az intézkedési tervnek ki kell térnie a stratégia 
megvalósításának szervezeti rendszerére, valamint a teljesítménymérésre. Célszerű megfon-
tolni a teljesítménymérés kiegészítését a teljes IVS megvalósulásának mérésével. 
 
 
Helyi adópolitika 
Kivonat Tiszaújváros gazdasági programjából (2007-2010.) 

A helyi adópolitika célja – a helyi adókra vonatkozó törvények keretei között és figyelemmel az 
adóalanyok teherbíró képességére – a költségvetés számára elérhető bevételek maximális mérté-
kének meghatározása. 

 
Az önkormányzat a ciklus kezdetén a következő adók bevételeivel számolhat: 

- vállalkozások kommunális adója – a vállalkozásokat terhelő, az általuk foglalkozta-
tottak 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; 

- idegenforgalmi adó – kizárólag magánszemélyeket terhelő adó; mértéke 150 Ft fe-
jenként és az eltöltött vendégéjszakák száma szerint; 

- építményadó – a nem lakáscélú épületek, épületrészek után fizetendő; 
- gépjárműadó – kombinált értékalapú központi adó, csökkenő illetve megszűnő ked-

vezményrendszer mellett.  
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Változatlan szabályozás esetén az adóbevételekben – a preferenciák megszűnése miatt, ked-
vező gazdasági eredmények mellett – növekedése várható. Ezen túlmenően az ipari környe-
zet bővülése is a növekedés irányába hat.  
A jelenlegi adóstruktúra tervezett „vállalkozáspárti” átalakítása – jövedelemtípusú adók he-
lyett vagyoni típusú adók szerepének növelése – alapjaiban változtathatja meg a helyi adók 
rendszerét.  
 
Átengedett központi adók 
Az állam a beszedett központi adók – személyi jövedelemadó, gépjárműadó, luxusadó, kör-
nyezetvédelmi bírság – egy részét továbbra is átengedi az önkormányzatoknak. Az átenge-
dés mértékét az éves költségvetési törvény és más jogszabályok határozzák meg. A szabá-
lyozórendszer eleme – és ezért számolni kell vele – a jövedelem differenciálódást mérséklő 
elvonás, mely a Tiszaújváros részére átengedett központi adókat az elmúlt ciklusban felére, 
majd ötödére csökkentette. 
 
Központi támogatások, hozzájárulások 
Az állam a kötelező feladatokhoz kapcsolódóan pénzügyi forrást biztosít az önkormányzat-
ok számára. Ezen költségvetési támogatások több csatornán keresztül érkeznek. A normatív 
támogatások a folyó kiadásokat finanszírozzák.   
A támogatások egy része várhatóan kötött felhasználású, ami az önkormányzat mozgásterét 
csökkenti a kiadások meghatározásában. Belátható időn belül a támogatások köre, nagyság-
rendje nem változik, nem növekszik, ami Tiszaújvárost kedvezőtlenül érinti. 
 
Működési és egyéb bevételek 
Az intézményi működési bevételek főként a gyermekétkeztetést és szociális gondoskodást 
igénybe vevő ellátottak, valamint az alkalmazottak által fizetett térítési díjakból erednek.  A 
helyi rendeletekben meghatározott térítési díjakat legalább a szolgáltatás finanszírozhatósá-
gának mértékéig indokolt növelni. Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséből, be-
tétként való lekötéséből származó hozamok, kamatok növelik a mindenkori költségvetés 
bevételeit.  
 
Hitel 
Az önkormányzati források növelésének további lehetősége a hitel felvétele, amely lehet 
működési és felhalmozási célú. A ciklus éveiben a költségvetés egyensúlyát elsősorban a 
folyó évi bevételekből kell megteremteni.  
 
Pályázatok 
A 2006-2010. önkormányzati ciklusban a korábbinál is nagyobb figyelmet fordítunk a pályá-
zati lehetőségekre, ugyanis ebben a ciklusban nyílik meg számos Európai Unió-s pályázati 
lehetőség regionális és országos szinten egyaránt.  
Az EU által biztosított strukturális és kohéziós alapokban, közösségi kezdeményezésekben 
és más programokban való részvétel lehetőségeit is ki kell használni. A pályázatokon való 
eredményes részvétel feltételeihez az éves költségvetésekben biztosítjuk a pályázatokhoz 
szükséges önrész fedezetét. 
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6.2. Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvá-
rások  

 
A kis lélekszámú Mezőcsát, Polgár és Tiszaújváros méretüknél fogva várhatóan nem képesek 
városfejlesztési akciók olyan tömegét „produkálni”, amelyek az egyes IVS-ekben foglalt ak-
cióterületi fejlesztések megvalósulásán túlmutatva további feladatokat biztosítanának a vá-
rosfejlesztési társaságok hosszabb távú működtetéséhez.  
Az említett városok szűkebb környezete, a hozzájuk tartozó kistérségek viszont bővelkednek 
olyan projektötletekben, amelyek megvalósulásának gátat szab a fejlesztésekhez szükséges 
önerő hiánya, a kistelepülések projektmenedzsment kapacitásainak szűkössége. A kistérségi 
központokban működő többcélú kistérségi társulások törvényben meghatározott egyéb fel-
adataik mellett folyamatosan szerepet vállalnak bizonyos kistérségi szintű projektek koordi-
nálásában, megvalósításában. Fejlesztési céltartalékuk terhére kamatmentes kölcsönnel segí-
tik a községi önkormányzatokat a fejlesztéseikhez szükséges önerő előteremtésében. A kis-
térségi társulások területfejlesztésben betöltött szerepük, a felhalmozódott tapasztalatok, a 
kistérség problémáinak kellő mélységű ismerete, a tagönkormányzatokkal kialakult szemé-
lyes és munkakapcsolatok alapján a kistérségi szintű fejlesztési társaságok szerveződésében 
fontos szerepet kell, hogy kapjanak. A többcélú kistérségi társulások területfejlesztési felada-
tokkal foglalkozó, térséget jól ismerő, projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkező 
munkatársai külső szakértőként bevonhatóak a kistérségi fejlesztési társaság szervezetébe. 
 
A kistérségi centrumok városfejlesztési társaságainak létrehozása előtt érdemes tehát elgon-
dolkozni az egyes társaságok térségfejlesztési funkcióval való felruházásán, ami tevékenysé-
gi körük kiterjesztésével hatékonyabb és hosszabb távra szóló szervezeti működést tesz lehe-
tővé, mintha kizárólag a városi önkormányzatoktól kapnának megbízást néhány nagyobb 
akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódó feladat ellátására. Az egyes kistérségi hatáskörű szer-
vezetek felállítása során a kiindulópontot a városfejlesztési társaság jelenti. A bevezetőben 
említett okok miatt Mezőcsát, Polgár és Tiszaújváros városfejlesztési társaságai kistérségi 
szintű projektmenedzsment feladatokat csak a területileg illetékes többcélú kistérségi társu-
lások munkaszervezeteivel, területfejlesztési menedzsereivel szoros együttműködésben ké-
pesek ellátni. A kistérségi fejlesztési társaság az egyes városok akcióterületi fejlesztésein túl-
menően eredményesen koordinálhatja, menedzselheti a kistérséghez tartozó kistelepülések 
részéről felmerülő fejlesztési igényeket is. A kistérségi fejlesztési társaságok felügyelő bizott-
ságában a kistérségi önkormányzatok megfelelő súlyú részvételét biztosítani kell. Erre a leg-
kézenfekvőbb megoldásnak az tűnik, ha a kistérségi társulások területfejlesztési bizottságai-
ba delegált, területfejlesztési kérdésekben jártas polgármesterek automatikusan betölthetik 
ezt a funkciót.  
 
Kisrégiós Fejlesztési Társaság 
A Városfejlesztési Kézikönyv az ötvenezer lakosnál nagyobb lélekszámú városok esetében 
nagyobb valószínűséggel prognosztizál olyan volumenű városfejlesztési akciót, amely önálló 
városfejlesztő társaság létrehozását indokolja. A Mezőcsáti, Polgári és Tiszaújvárosi kistérség 
együttes lélekszáma mintegy hatvanezer fő, a három kistérséget felölelő kisrégió produkál 
tehát olyan lakosságszámot, amely a városfejlesztési társaság létrehozása szempontjából ide-
ális lenne. E logika alapján elképzelhető egy olyan modell is, amely a Kisrégió (Mezőcsáti, 
Polgári, Tiszaújvárosi kistérség) szintjén jön létre egyetlen térségfejlesztési társaság formájá-
ban annak érdekében, hogy a Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza pólusháromszögön belül ki-
alakuljon egy versenyképes településhálózat és összességében egy élhetőbb térség.  
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A 100%-ban önkormányzati tulajdonú kisrégiós fejlesztési társaságot Mezőcsát, Polgár és 
Tiszaújváros városi önkormányzatai közösen hozzák létre. A szervezeti felépítés a kistérségi 
fejlesztési társaság továbbgondolásából következik. A a munkába külső szakértőként a kis-
térségi társulások menedzserei vagy a magasabb területi szinten, az akciócsoportok szintjén 
működő vidékfejlesztő egyesületek munkatársai is bevonhatóak. 
 

Tiszaújváros Önkormányzata – összhangban városfejlesztési koncepciójával – kisré-
giós városfejlesztő társaság létrehozását kezdeményezi. A fejlesztések kisrégiós in-
tegrálásával erős szövetség alakulhat ki a három szomszédos város és kistérségeik 
között. Tiszaújvárosi döntés után a városfejlesztő társaság előkészítése négy lépésben 
történhet: 

 Tiszaújváros kistérségének bevonása 
 Tiszaújváros, Mezőcsát és Polgár városok együttműködése 

 Mezőcsát és Polgár s kistérségeinek bekapcsolása (kisrégió kialakítása) 

 Banki partner megnyerése 
A városfejlesztő társaság célirányosan vegyes tulajdonú gazdasági társaság lenne, 
zártkörűen működő részvénytársasági formában. Az alábbiakban bemutatjuk a tár-
sasággal kapcsolatos főbb elvárásokat, a létrehozásának tervezett módját,  
 

A városfejlesztési társaság létrehozása 
 
Az önkormányzatok rendeleti úton hozzák létre a városfejlesztő társaságot azzal a céllal, 
hogy az akcióterületi fejlesztéseket - közösen megállapított elvek szerint - megvalósítsa.  
 
Szabályozási kérdések  

− Önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása  
− Akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása  
− A vagyongyarapítás nyereségének felhasználása  
− Az akcióterületi fejlesztések szabályozása,  
− együttműködés más vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős társasággokkal 

Jogosítványok és kötelezettségek 
− A városfejlesztő társaság jogosítványai és kötelezettségei  
− Az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei  
− A városfejlesztő társaság törzstőkéje, a városrehabilitációs fejlesztési források 

megszerzéséhez biztosítandó saját forrás  
Banki partner bevonása 
 
Az önkormányzat(ok) nevében hajtja végre a városfejlesztési, településfejlesztési akciót, vagyis az 

önkormányzatok a város/településfejlesztés gazdái, stratégiai irányainak kijelölői. Az önkormányzatok 

és a városfejlesztő társaság megállapodást köt a városrehabilitáció megvalósítására a kijelölt akcióte-

rületeken, amely legalább a következőket tartalmazza: 

– a városfejlesztő társaság az önkormányzat(ok) nevében valósítja meg a fejlesztést a 
kijelölt akcióterületen (az önkormányzati rendelet tartalmának megfelelően);  
– az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételek sorsát;  
– az éves beszámolás és az akcióterületi terv évenkénti aktualizálásának rendjét;  
– az évközi rendszeres önkormányzati ellenőrzés rendjét;  
– a társaság díjazását;  
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A városfejlesztő társaságban a hatékony végrehajtás érdekében az alábbi szerepkörök kell, 
hogy beazonosításra kerüljenek.  
 

Funkció/ 

beosztás 

Fő feladatok Munkaidő-

szükséglet 

Társaság ügyvezetője 

 

A társaság ügyvezetője irányítja a gazdasági társasá-
got.  

1 fő részmunka-

időben 

projekt-menedzsment 

szervezet vezetője 

Operatív Igazgató 

Operatív Igazgatóként olyan személy kerül kiválasz-
tásra, akinek van beruházási, beruházás tervezési 
tapasztalata, átlátja a projekt-előkészítés és megvaló-
sítás technikai és pénzügyi feladatait, képes a beosz-
tottakat irányítani, ellenőrizni, motiválni, továbbá a 
résztvevő vállalkozókkal szemben érvényesíteni 
tudja a projektgazda érdekeit, a szerződések előírása-
it és a jogszabályok betartatását.  
Az operatív igazgató viseli az általános felelősséget a 
projektmenedzsment szervezetért, a felállításért, 
működésért és az eredmények eléréséért. Egy sze-
mélyben felelős a beruházások előkészítéséért és 
végrehajtásáért, előrehaladásáért. 

1 fő teljes munka-

időben  

műszaki terület  

Társaság műszaki 

vezetője  

A társaság műszaki vezetőjének többek között fel-
adata lesz a műszaki tervezés irányítása, a beszerzé-
sek műszaki követelményeinek előkészítése, az egyes 
akcióterületi fejlesztések műszaki koordinációja, a 
kivitelezők és szolgáltatók kiválasztásában való 
részvétel, az akcióterületi fejlesztések műszaki meg-
valósításának felügyelete. Munkájában a független 

műszaki ellenőrre támaszkodik.  

1 fő + műszaki 

ellenőr 

műszaki terület 
Tervezési csoport 

A tervezési csoport feladata az akcióterületi tervek 
tervezési programjának a kialakítása, valamint az 
egyes fejlesztések városképi összehangolása. 

1 fő tervező 

részmunkaidő-

ben 

pénzügyi terület  
Gazdálkodási csoport 

 

A társaság pénzügyi és számviteli vezetőjének fel-
adata lesz az akcióterületi fejlesztések költségvetés-
ének, gazdaságossági számításainak, finanszírozási 
formáinak a kidolgozása, az ezzel kapcsolatos felada-
tok irányítása. A projektek megvalósítási szakaszá-
ban a beruházásokkal összefüggő pénzügyi feladatok 
ellátása, a projekttel összefüggésben keletkező szer-
ződések, számlák, nyilvántartások kezelési rendjének 
a kialakítása a feladatkörébe fog tartozni.  
Pénzügyi szakértő 
A finanszírozási, pénzügyi elszámolási lebonyolítást 
végző.  

1 fő teljes munka-

időben + 1 fő 

részmunkaidő-

ben 

belső ellenőrzés 
Projektiroda-vezető 

 

A megkövetelt kezelési rend biztosítására projektiro-
da kerül felállításra, ahol a fejlesztésekkel kapcsola-
tos minden dokumentum rendszerezetten fellelhető. 
Iratkezelési szabályzat biztosítja a megfelelő színvo-
nalú működtetést. 

1 fő részmunka-

időben 

PR 

Városmarketing 

A városokkal/településekkel kapcsolatos fejlesztési 
terv kidolgozásának felügyelete, gondozása, befekte-
tők felkutatása.  

1 fő részmunka-

időben (kidolgo-

zás vállalkozói 

tevékenység 

keretében) 
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A városfejlesztő társaság által ellátandó feladatok:  

Az önkormányzati határozattal kijelölt először egy, majd további rehabilitációs akcióterüle-
tek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.  
 
Részletesen:  

− Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata  
− Gazdaságfejlesztési elemek integrációja  
− A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási part-

nerek koordinációja, lakosság bevonása  
− Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan 

vagy partnerrel)  
− Fenntartás koordinációja  
− További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása 
− A beruházások előkészítése, és végrehajtása: 

 a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebo-
nyolítása, szerződések előkészítése és megkötése),  

 a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési mun-
kák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
az építési telkek kialakítása érdekében),  

 a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, 
kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folya-
matos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),  

 az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények 
(pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói felada-
tok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrende-
lése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvé-
tele),  

 a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt 
funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése),  

 az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges 
pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetle-
ges bankhitelek felvétele),  

 adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Ön-
kormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, 
bankokkal).  
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6.3. Településközi koordináció mechanizmusai  

A város és környéke közötti együttműködés a fejlesztések szintjén ma még esetleges. A 16 
települést tömörítő többcélú kistérségi társuláson belül az egyes településeken tervezett be-
ruházások témája gyakran kerül megvitatásra, de ez nem egy ütemterv, nem stratégiai kere-
tek alapján történik. 
 
Tiszaújváros térségi-regionális szerepköréből adódóan az itteni fejlesztések közvetlenül vagy 
közvetve a vonzáskörzetében található településekre is hatással vannak, legyen szó az ipari 
park fejlesztéséről, a középiskolák átalakításáról. Ezért fontos, hogy kialakuljanak a települé-
sek közötti fejlesztési-stratégiai együttműködés intézményes keretei. Ezeknek a kereteknek 
három szintjét különíthetjük el: 
 

1. Tiszaújváros és kistérsége együttműködése 
2. Tiszaújváros, Mezőcsát és Polgár városok együttműködése 
3. Tiszaújváros, Mezőcsát és Polgár kistérségeinek együttműködése, Kisrégió kialakítá-

sa. 
 
1. 2005-ben alakult meg a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása közoktatási, szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, valamint területfejlesztési feladatok közös ellátásának megva-
lósítására. A közös intézmények fenntartása, működtetése, fejlesztése, valamint az ehhez 
megszerezhető állami támogatások szükségszerűvé teszik, hogy a fenti témákban a települé-
sek közötti egyeztetés állandó legyen. Az egyeztetés hivatalos fóruma a kéthavi rendszeres-
séggel, valamennyi kistérségi településvezető részvételével ülésező Társulási Tanács, mely-
nek elnöke Tiszaújváros polgármestere. A Tanács elé kerülő napirendi pontokat előzetesen 
három szakbizottság (pénzügyi, közszolgáltatási és területfejlesztési) tárgyalja meg. A dönté-
sek végrehajtásához kapcsolódó koordinációs feladatokat a kistérségi munkaszervezet látja 
el. A településközi koordináció és együttműködés ünnepélyes megnyilvánulása a Kistérség 
Fejlődéséért Díj évenkénti adományozása, amellyel a közösen ellátott szakterületek színvo-
nalas teljesítményt nyújtó szakembereinek áldozatos munkáját ismerik el kistérségi szinten.  

 

A tiszaújvárosi Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) 2007-ben jött létre, címbirtokosa a Tisza-
újváros Kistérség Többcélú Társulása. A kistérség községeit érintő uniós vidékfejlesztési 
program kistérségi koordinálására hívták életre. A HVI vezetője aktív szerepet vállalt a dél-
borsodi térség számára elkülönített vidékfejlesztési források lehívásának előkészítésében, 
ehhez kapcsolódóan a Dél-borsodi Akciócsoport létrehozásában és a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiába beépíthető kistérségi projektek generálásában. Feladatai közé tartozik az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázati lehetőségeit népszerűsítő tájékoztató 
fórumok szervezése a kistérség községi önkormányzatai, civil szereplői és vállalkozói szá-
mára. A párhuzamosságokkal működő ÚMFT tanácsadói és ÖTM koordinátori hálózatok 
megszüntetését követően 2008 márciusától felállt a Kistérségi Koordinátori Hálózat (KKH), 
mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázati információinak kistérségi koor-
dinációját látja el.  

 

2. Tiszaújváros, Mezőcsát és Polgár között jelenleg nem működnek intézményesült kapcsola-
tok, jóllehet mindhárom város rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek együttműködés és 
településközi koordináció keretében mozgósíthatóak lennének a helyi gazdaság fejlődése, a 
társadalmi szükségletek magasabb szintű kielégítése érdekében. Az érintett városok önkor-
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mányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek kooperációjából megfogalmazhatóak 
közös fejlesztési igények, amelyek megvalósulásából a mindhárom város profitálhat. Tisza-
újváros szempontjából a Polgárral való kapcsolat sarkalatos pontja a turizmus összehangolt 
fejlesztése. A két várost összekötő Tisza idegenforgalmi potenciálja szinte teljes mértékben 
kiaknázatlan, a vízi turizmus fejlesztése közös koordinációval költséghatékonyabb módon 
valósítható meg. Partnerségben építhető ki a két várost összekötő kerékpárút is, amely tu-
risztikai jelentősége mellett azért is lényeges projekt, mert Polgár jelentős számban ingázó 
lakosai számára megkönnyítené a tiszaújvárosi munkahelyekre való bejárást. Mezőcsát mai 
állapotában kevésbé iparosodott, inkább vidékies hangulatú város, magán hordozza a mező-
városi múlt sajátságos jegyeit. A Borsodi Mezőség kiváló talajadottságaira alapozva egészsé-
ges élelmiszerek, helyi termékek termelhetőek, Mezőcsát elsősorban az élelmiszerellátás te-
rén válhat képessé előnyökhöz juttatni a városhálózat másik két tagját. 

 
3. A Mezőcsáti és a Tiszaújvárosi kistérség vonatkozásában a közös Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia (HVS) kidolgozása és rendszeres időközönkénti felülvizsgálata során megvalósul(t) 
bizonyos szintű együttműködés. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Közgyűlésében a két 
kistérség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai közösen határoznak a stratégiai 
irányvonalakról és azokról a célterületekről, amelyek támogatását különösen fontosnak ítélik 
meg a 37 települést tömörítő Akciócsoport élhetőbbé, versenyképesebbé tételét illetően. A 
LEADER program térségek közötti együttműködést ösztönző célterülete keretében lehetőség 
nyílik a szomszédos Hortobágyi Akciócsoporttal közös fejlesztési elképzelések támogatására 
és ezzel a Polgári kistérség bevonására is építő vidékfejlesztési program megvalósítására, 
koordinálására.  
 
 

A kistérségi program leírása 
 
Tiszaújváros, Mezőcsát és Polgár városok és kistérségeik együttműködésének programterve 
 

1. A polgármesterek, a képviselőtestületek, a szakbizottságok között kezdődjön egyeztetés a 
stratégiák harmonizálásáról. Ezáltal jobban megismerik egymás munkáját, a városok 
céljait. 

2. A képviselőtestületi bizottsági elnökök ezt követően hívjanak össze közös bizottsági 
üléseket, amelyekre az érintett civil szervezeteket, szakmai képviseleteket, intézmény-
vezetőket is hívják meg. Az egyes szakterületekhez tartozó „célcsoportok” kapcsolat-
ba lépve egymással konkrét ötleteket képesek megfogalmazni. 

3. Kezdődjön intézményvezetői egyeztetés a konkrét együttműködések lehetőségéről, 
készüljenek ajánlási dokumentumok a képviselő testületeknek. 

4. A három testület kezdeményezi egy közös szimpózium megrendezését, amelyre meg-
hívják az intézményvezetőket, civileket, városi cégeket. A szimpózium célja a közös 
elképzelések ismertetése, újabbak gyűjtése.  

5. A kistérségek bevonása a közös munkába, kisrégió megalakítása 
6. Közös Kisrégiós szolgáltatások kialakítása, információrendszer, adatbázis és portál 

kialakítása. Kisrégiós stratégiák, fejlesztési koncepciók, programok kidolgozása, kis-
térségi rendezési terv kimunkálása. Ez lehet az alapja a szélesebb körű együttműkö-
désnek. 

7. Közös fellépés megszervezése, lobbyprogramok kidolgozása, végrehajtása. 
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6.4. Ingatlan/vagyon-gazdálkodási koncepció  

 
Kivonat Tiszaújváros gazdasági programjából (2007-2010.) 
 
Tiszaújváros önkormányzata a feladatainak ellátásához szükséges, a működését biztosító 
vagyonnal rendelkezik. Az önkormányzat vagyona összetételét tekintve nagyobb részben 
törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek cso-
portjába sorolható, amelyek önkormányzati tulajdonban tartása garantálja a kötelező felada-
tok ellátását. A kisebb csoportba tartozó vagyonelemek forgalomképes ingatlanok és ingó 
dolgok, amelyek felett az önkormányzat kötöttségek nélkül rendelkezik. 
 
A vagyon összetétele a jövőben várhatóan nem változik, az értékesíthető vállalkozói vagyon 
nagysága jelentősen csökkent, illetve további csökkenése az önkormányzat mozgásterét szű-
kítheti a működéshez szükséges, vagy később szükségessé válható vagyontárgyak értékesí-
tésével. 
 
A vagyontárgyak feletti rendelkezés joga a jövőben is a Képviselő-testület rendelkezéseinek 
megfelelően alakulhat, a vagyonnal való gazdálkodás az erre vonatkozó helyi rendelet sze-
rint történik. Kiemelt feladatai vannak a Képviselő-testületnek az önkormányzati alapítású, 
lényeges közszolgáltatásokat biztosító gazdasági társaságoknál a tulajdonost megillető jogok 
gyakorlásában. 
 
Az önkormányzat közreműködésével folytatjuk az önkormányzati tulajdonban lévő földte-
rületeken az építési telkek kialakítását és értékesítését. Az ingatlanok kialakítását úgy végez-
zük, hogy azok a fejlesztési kiadások megtérülése mellett a költségvetés bevételeit is növel-
jék. 
A kijelölt vállalkozói telkek értékesítésének célja az, hogy a város ellátása javuljon, a szolgál-
tatások színvonala növekedjen, illetve a költségvetés számára minél nagyobb bevételt jelent-
sen.  
 
Területvásárlás a költségvetés lehetőségein belül csak korlátozott mértékben valósulhat meg, 
a már jelzett fejlesztési célok érdekében. Amennyiben a városfejlesztési célok szükségessé 
teszik, megegyezés hiányában kisajátítási eljárás lefolytatása is indokolt lehet. További terü-
let vásárlások válhatnak szükségessé az új lakótelkek kialakításához és útépítéséhez. 
 
Az önkormányzati vagyongazdálkodás következő legfontosabb feladatai közé tartozik a va-
gyoni arányok megtartása, a vagyon értékének, állagának megőrzése, a vagyon növelése, a 
feladatok ellátása érdekében történő hasznosítása. 
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7. PARTNERSÉG 

Partnerség 
 

Tiszaújváros partnerség építési programjára épül a város hosszútávú városfejleszté-
si programja partnerségre épít. Ehhez a partnerhálózathoz csatlakozik az IVS prog-
ramjaival.  
 
 
 
 

 
 

7/1. ábra Tiszaújváros partnerségi hálójának alapja 
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AZ IVS ÉS A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ PARTNERHÁLÓZATA STRATÉGIAI 

FŐIRÁNYOKRA BONTVA 

„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 

 

IVS tematikus célok  
ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  

 

+ +  

 
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 par t-

nerség a kontraproduktív fejlesztések kizárásának, a szinergiák kibontásának egyetlen esélye.  
 
 
 

I/2. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, SZOLIDARITÁSERŐSÍTÉS 

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, identi-
tásfejlesztés 
 

 I/2.d. 
Közösségi élet fejlesz-
tése: egészséges 
életmód, civil önsegé-
lyezés  

I/2.e. 
Egészségügyi hálózat 
megteremtése a 
vonzáskörzetben 

I/2.f. 
A versenyszféra 
társadalmi gazda-
sági szolidaritása 

IVS tematikus célok  
SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 
Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Kertváros: 4. 
Tiszaszederkény: 4. 
Összekötő városrész programja: 3. 

 

+ + + 
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Tisza-parti városrész: 4. 
A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. 
 

IVS tematikus célok  
ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  

 

+ + + 
 
Intézkedések 

I/2.a.1. 
Helyi és térségi 
igényeket kielégítő 
szociális és egészség-
ügyi ellátás biztosítása 

   

+ + + 

I/2.a.2. Szociális 
szolgáltatások 
szintjének fenntar-
tása, fejlesztése 

   

+ + + 

 
 
 
 

 I/2.c.1. 
Kulturális-közösségi 
létesítmények fejleszté-
se, terek kialakítása 

 

+ 
 + 

  I/2.c.2.   
Helyi közösség 
fejlesztése 

 

+   
  I/2.c.3.   

Partnerség, koordi-
náció, integráció 
megerősítése 

 

+ + + 

  I/2.c.4. 
Városhálózati 
együttműködés 
fejlesztése 

 

 +  
 
 
 

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 vá-
ros/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és az 

élhetőségi fejlesztések 
települési-táji arculatba 
illesztése  

I/3.e. 

Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználati arculati 
elvárások megfogal-
mazása és fejlesztések 
táji arculatba illesztése 

I/3.f. 

Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói vá-
ros/tájhasználati 
arculati elvárások 
megfogalmazása és a 

versenyképességi 
fejlesztések települési-
táji arculatba illesztése 

IVS tematikus célok  
LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 1., 2. 
Kertváros:1., 2., 3., 
Tiszaszederkény: 1., 2., 3. 
Összekötő városrész programja: 2. 
Tisza-parti városrész: 1., 2., 3. 
A város egész területére kiható programok: 3., 4., 5., 6., 7. 

 

+ + + 
IVS tematikus célok  
ANTISZEGREGÁCIÓT KIZÁRÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 9.  

 

+ + + 
 
Intézkedések 
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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. Településar-
culat fejlesztés, 
városközpont 
megújítás 

 

+ 
 + 

  I/3.c..4. 

Településvédelem  
 

+ 
 + 

  I/3.c.5.  
Zöldfelület rehabili-
táció és karbantar-

tás 

 

+ 
 + 

  I/3.c..6. 

Rekreációs, turisztikai 
és befektetői vonzerő-
fejlesztés (települési, 
táji arculat) 
A vonzáskörzetre 
kiterjedő tájképgazdál-
kodás 

 

+ + 
+ 

 

  I/3.c.7. 

A letelepülőket vonzó, 
lakosságmegtartó 
képességet javító 
feltételek megteremtése 
Sport és szabadidő 
létesítmények kialakí-
tása 

 

+ + + 
 
 

„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 struktúrafej-
lesztés 

   II/1.e.  

Térségi gazdasági 
kohézió fejlesztése 

II/1.f.  

Innováció, struktúrafej-
lesztés 

IVS tematikus célok  
TURIZMUS FEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 6., 7. 
Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. 
Tisza-parti városrész: 6., 7. 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28. 

 

 + + 
IPAR FEJLESZTÉS 
Összekötő városrész programja: 9. 
Tisza-parti városrész: 8., 9. 
TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N. 
A város egész területére kiható programok: 29. 

 

 + + 
 
Intézkedések 

 II/1.b.1.  
A Tiszában rejlő 
gazdasági potenciál 
kiaknázása 

  

  + 
 
 

II/1.b.2. 
Az idegenforgalom 
szolgáltatási hátte-
rének fejlesztése  

  

 + + 
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 II/1.b.3. 
Az Ipari Park 
logisztikai szolgál-
tatásainak fejleszté-
se  

  

  + 
 

II/2. PIACORIENTÁCIÓ 

Specifikus célok  

A specifikus célokat a prioritásokkal összhangban határoztuk meg.  

 
Európai és egyetemes piaci kihívások kezelése, települé-

si/térségi válaszok  
Önkormányzati kompetencia 

 

  
„Marketing partnerség” kialakítása  

Önkormányzati és partneri kompetenciák 

 
 
 
 

II/2.b. 

Integrált városi, térségi 
marketing és kommu-
nikáció (piacok és 
partnerek felé) 

  II/2.d. 

A civil-szféra tájékozta-
tása, információ 
igényének felkeltése 

II/2.e. 

A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós marketing-
kommunikáció össze-
hangolása 

II/2.f. 

A városi, a vállalkozói 
és a gazdálkodói 
marketing-
kommunikáció harmo-
nizálása  

IVS tematikus célok  
ELŐKÉSZÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
Összekötő városrész programja: 1. 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. 

 

+ + + 
 
Intézkedések 

 
 
 
 
 
 

II/2.b.1. 

Tiszaújváros és 
vonzáskörzete piaci 
pozícionálása, integrált 
marketing terv készíté-
se  

  

 + + 

 II/2.b.2. 

Tiszaújváros kommu-
nikációs programja  

  

+  + 
 
 
 
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 tájékozta-
tása 

II/3.e. 

A városi, a kistérségi, 
az agglomerációs és a 
kisrégiós munkahelyek 
védelme 

II/3.f. 

Munkahelyteremtés, 
munkahely megtartás 
 

IVS tematikus célok  
TURIZMUS FEJLESZTÉS 
Tiszaszederkény: 6., 7. 
Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. 
Tisza-parti városrész: 6., 7. 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28 

 

+ + + 
IVS tematikus célok  
IPAR FEJLESZTÉS 
Összekötő városrész programja: 9. 
Tisza-parti városrész: 8., 9. 
TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N.  
A város egész területére kiható programok: 29 

 

+ + + 
IVS tematikus célok  
SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 
Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Kertváros: 4. 

 

+ + + 
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Tiszaszederkény: 4. 
Összekötő városrész programja: 3. 
Tisza-parti városrész: 4. 
A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. 

 
Intézkedések 

II/3.a.1. 

Az atipikus foglalkoz-
tatási formák emelése 

   

+ + + 

 

 

„III” FENNTARTHATÓSÁGI 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 újrapo-
zícionálása 

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 

IVS tematikus célok  
KÖRNYEZET VÉDELEM, ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 9. 
Kertváros: 5. 
Tiszaszederkény: 5. 
Tisza-parti városrész: 5. 
A város egész területére kiható programok: 15., 17., 18., 19., 
21., 22., 23., 24., 25.  

 

+ + + 
 

Intézkedések 
 III/1.b.1.  

Tiszaújváros és térsége 
élhetőségi, versenyké-
pességi feltételeinek 
javítása, a tájfenntartás 
társadalmi, gazdasági 
elismertetése, (a 
területfejlesztés és a 
vidékfejlesztés harmo-
nizálása) 

  

+   

 
 
 
III/2. ÉLHETŐSÉGI ÉS VERSENYKÉPESSÉGI EGYENSÚLYT TÁMOGATÓ STRUKTÚRAFEJLESZ-
TÉS  

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 közműfej-
lesztések, vállalkozó-
kat/befektetőket támogató 
infrastruktúrafejlesztés  

 
 

 III/2.d. 

Civil vá-
ros/tájhasználat és 

élhetőségi fejlesztések  

III/2.e. 

Kistérségi, 
agglomerációs, 
kisrégiós partneri 
tájhasználat és 
fejlesztések 

III/2.f. 

Befektetői, vállalkozói, 
gazdálkodói vá-
ros/tájhasználat és 

versenyképességi 
fejlesztések  
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IVS tematikus célok  
KÖRNYEZET VÉDELEM, ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS 
Városközpont: 9. 
Kertváros: 5. 
Tiszaszederkény: 5. 
Tisza-parti városrész: 5. 
A város egész területére kiható programok: 15., 17., 18., 19., 
21., 22., 23., 24., 25. 

 

+ + + 
IVS tematikus célok  
ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
Városközpont: 10.,11., 12. 
Kertváros: 6., 7., 8. 
Tiszaszederkény: 8. 
Tisza-parti városrész: 10., 11. 
A város egész területére kiható programok: 30., 31., 32., 33., 
34., 35., 36., 37. 

 

+ + + 
IVS tematikus célok  
KÖZMŰVESÍTÉS 
Városközpont: 13. 
Kertváros: 9. 
A város egész területére kiható programok: 38., 39., 40., 41., 
42., 43., 44., 45. 

 

+ + + 
 
Intézkedések 

 III/2.b.1.  
Települési környe-
zetvédelem és 
klímapolitika 

  

+ + + 

 III/2.b.2.. 

Természetvédelem  
- országos és a helyi 
természetvédelmi 
értékek védelme, 
biodiverzitás védelem 

  

+ + + 

  

III/2.b.3. 
Tájvédelem és tájmeg-
őrző gazdálkodás, 
turisztikai potenciál-
fejlesztés 

  

+ + 
+ 

 

 III/2.b.4.  

Környezetbarát térségi 
iparfejlesztés feltételei-
nek megteremtése 

  

 + + 
 III/2.b.5. 

Vízrendezés fejlesztése 

 

  

+ + + 

 III/2.b.6. 

Városi közlekedésháló-
zat 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. Intézmény-
hálózat 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, fenntar-
tása, városi ingatlanva-
gyon gazdálkodás  

III/3.c. 

A fenntartható gazdál-
kodás tervi előkészítése 

 III/3.d. 

A civil-szféra gazdál-
kodási igényének 
felkeltése 

 III/3.f. 

A vállalkozói szféra 
bekapcsolása a pénz-
ügyi és vagyongazdál-
kodásba 

IVS tematikus célok  
ELŐKÉSZÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
Összekötő városrész programja: 1. 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. 

 

+  + 
 
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 társadalmasí-
tása 

 

+  + 
  III/3.c.2. 

A fenntartható termé-
szeti, környezeti, 
társadalmi, gazdasági 
értékgazdálkodás 

 

+  + 

+a + jelek az intézkedések foganatosításakor a partnerek bevonhatóságának lehetőségét jelölik. A par t-

nerség a kontraproduktív fejlesztések kizárásának, a szinergiák kibontásának e gyetlen esélye. 
 

 
 

 
 
Az IVS véleményeztetési dokumentációja felkerül Tiszaújváros hónlapjára. 
A Stratégiáról három lakossági fórumot tartunk 

 A városközpontban 

 Tiszaszederkény városrészben és 

 Tisza-parti városrészben. 
 
A városrészi egyeztetések jegyzőkönyveit az IVS záró-dokumentációjához csatoljuk. 
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7.1. Társadalmi részvétel, a szakpolitikák összehangolása  

 
Kivonat Tiszaújváros Gazdasági programjából (2007-2010.) 
(4. Kapcsolatok, kommunikáció, marketing) 
 
 
A Képviselő-testület a partner-kapcsolatokban az egyenrangú partnerséget elismerve a vá-
rosi érdekeket kívánja megjeleníteni, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amelyek 
az önkormányzati feladatok hatékonyabb, eredményesebb ellátását és a lakossági igények 
magasabb színvonalon történő kielégítését segítik elő. 
 

 A tanácsadó testületekkel (Ifjúsági Tanácsadó Testület, Idősügyi Tanács, Civil Ta-
nács) történő kommunikáció folyamatos, véleményük kikérése a fontosabb kérdések-
ben megtörténik. Az eredményes együttműködés fenntartása a jövőben is indokolt.  

 

 Hatékony együttműködést alakítunk ki a kisebbségi önkormányzatokkal. Az 
együttműködés területei elsősorban az oktatás, foglalkoztatás, az egészségügy és a 
kulturális értékek megőrzése. Közös feladat a kölcsönösség, egyenrangúság biztosítá-
sa ebben a kapcsolatban. 

 

 A város fejlesztése, a közös célok igénylik a városban működő gazdasági társaságok-

kal való folyamatos kapcsolattartást, együttműködést. 
 

A nyilvánosság biztosítása az önkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik, ezáltal 
juthat a lakosság információkhoz az önkormányzat tevékenységéről, és ez teremt lehetőséget 
a véleménycserére, a polgárok jogainak és kötelezettségeinek megismerésére. 
 
A kommunikációs csatornák közül továbbra is jelentős szerepet kell kapnia a médiának, 
ezért a Képviselő-testület továbbra is biztosítani kívánja a Tiszaújvárosi Krónika című hetilap 
kiadását, a Tisza Tv közszolgálati adásait, a helyi rádió közszolgálati jellegének erősítését, 
továbbá a városi honlap fejlesztését.  
 
 

7.2. A partnerség jellemzően várható eredményei  

Az integrált városfejlesztési stratégia és az integrált beavatkozások tervezésével kapcso-
latban az alábbi célokat kívánja a Város elérni a partnerségi egyeztetéssel:  

  
- A különböző szakpolitikai területek koordinációja és a közigazgatás és államigazgatás 
különböző szereplői közötti folyamatos kapcsolatépítés, koordináció módszere, intézmé-
nyi kerete.  
- A tervezés során a társadalmi felelősség erősítése, intézményesített együttműködés a 
lakosság, a magánszféra és a közszféra között.  
- A stratégia megvalósításában résztvevő társadalmi csoportok és személyek azonosítása, 
részvételi lehetőségei és szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása  
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Célok, elért eredmények 
 
A partnerség építés célja az volt, hogy a fejlesztések kapcsán a lehető legszélesebb körben 
konszenzusra törekedjünk, ennek érdekében a teljes IVS tervezési folyamat alapjává a tár-
sadalmi egyeztetés vált. 

Bevont célcsoportok: 
 
Lakosság, szomszédos települések, szakpolitikai területek képviselői, intézményi szerep-
lők, vállalkozók, civil szervezetek képviselői, lakossági szervezett csoportok, vállalkozói 
szervezetek képviselői, egyesületek 
 
A bevonás eredményei: 

– különböző tevékenységek integrálása választott képviselők részvételével 
– különböző források bevonása 
– a tervezett tevékenységek kapcsán születő konszenzusok meghatározása 
– társadalmi párbeszéd, kommunikáció kialakítása 
– a társadalmi tőke erősítése, társadalmi kapcsolatok mérhető erősítése 
– Az integrált megközelítés természetéből fakadó szükség a különböző szereplők 

együttműködése, kapcsolódások feltárása 
– A lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása 
– A konfliktus helyzetek megfelelő kezelése, feloldása 

 
 

8. AZ IVS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE, AZ IVS 
RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATA  

8.1. A stratégia megvalósulásának monitoringja 

 
A stratégia megvalósulásának mérésére több szinten nyílik lehetőség. Az önkormányzat az 
alábbi mérési módszereket alkalmazza: 

 
1. Objektív mutatók értékei 

A városfejlesztési koncepció készítése kapcsán – intézkedések szerint, indikátorok ke-
rültek meghatározásra, amelyek alkalmasak az IVS megvalósulásának objektív ered-
ménymérésre is. 
Fontos kiemelni, hogy a teljesítménymutatók illeszkednek a stratégiai célokhoz, és 
az egyes intézkedések alapján pontosan meghatározhatóak. 

 
2. Elégedettség mérés 

Az elégedettség mérésre mindazon célcsoportok vonatkozásában sor kerül, amelyek 
a város szolgáltatásait, funkcióit használják. A városi marketing stratégiának 
monitoringja megfelelő keretet biztosít ahhoz, hogy rendszeres teljesítménymérésre is 
sor kerüljön. 

 
A két módszer együttesen alkalmas arra, hogy objektív adatokkal szolgáljon a városfejlesztés 
(városfejlesztési koncepció és IVS) megvalósulásának eredményességéről.  
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1. Városközpont programja 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012.) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Városközpont: 1., 2. programok 

 

1.  Városközpont területi elemei-
nek egységes városközponttá 
történő fejlesztése:  

Városközpont kiépül 

ha 

2014. 

Önkormányzat 

2. A város területi központjának 
egységes városközponttá alakí-
tása (Szent István út – Bartók 
Béla út – Béke út – Rózsa út – 
Bethlen Gábor út – Lévay út 
határolta terület.  

 

Közterület rehabilitáció 

ha 

 

2014. 

Önkormányzat 

 A közterületek tervezett és 
ütemezett rendbetétele a „Köz-
terület Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val:  

  

 

SZOLGÁLTATÁS 

Városközpont: 3., 4., 5., 6., 7., 8. programok 

 

3. Várospolitikai megalapozás 

Kulturális fejlesztés (Kulturális 
Központ átépítése) (K. A.) 

Kulturális központ árépítés 

Befogadóképesség: fő 

2012. 

Önkormányzat 

 Kistérségi Művelődési Központ 
létrehozása, a Derkovits Gyula 
Művelődési Központ és a Városi 
Könyvtár épületének teljes re-
konstrukciója 

  

4.  Térségi Integrált Egészségügyi 
Centrum létrehozása:  

Integrált Centrum kialakítása  

Ellátási körzet: 1000 fő 

2012. 

Önkormányzat 

5.  Hospice szolgáltatás bevezetése 
a NIKODEMUS Idősek Otthona 
bővítésével 

Bővítés 

Befogadóképesség:  fő 

2012. 

Önkormányzat 

6.  Intézmények felújítása: Az intéz-
mények felújítására a testület 
évi 100.000 E Ft.-ot biztosít, 
melyek keretében elvégzendő 
feladatokról, az intézmények 
igényei alapján, évenként szüle-
tik döntés. Az utóbbi idők ki-
emelt feladata, az intézmények 
energia megtakarítást eredmé-
nyező felújítása. 

 

Intézményi felújítás 

Energia takarékosság  

 

Felújított intézmény: m2 

Megtakarított energia:  

 

2010-2014., folyamatos 

Önkormányzat 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

195 

7. Várospolitikai megalapozás 

A Tesco-val szemben, a 35-ös út 
túloldalán bevásárlóközpont 
létesítése (O. S.)  

Bevásárlóközpont kiépítése, 
hogy városi és kistérségi jára-
tokkal „rá lehessen hordani” a 
vásárlókat az üzletközpontra, 
kerékpárutat kell kiépíteni a 
városkörnyék bekapcsolására 
(K. L.) 

 

Bevásárlási központ kiépülése 

Ellátási körzet 1000 fő 

2011. 

Önkormányzat 

8.    

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK 

Városközpont: 9. program 

 

9.  Várospolitikai megalapozás 

Városközpont fejlesztése Utcabú-
torok, köztéri WC-k létesítése (K. 
L.) 

 

Létesítmények. Db 

Zöldterületek: m2 

 

2010-2014, folyamatos 

Önkormányzat 

 
Tiszaújváros főtér rehabilitáci-
ója, közterület fejlesztés, kör-
nyezetrendezés 
A főtér régi-új funkciórendjének 
kialakítása, a terület rendezvé-
nyek fogadására alkalmassá 
tétele (főtér, a Polgármesteri 
Hivatal mögötti zöldterület) 
Gyalogos és pihenőterek formai 
kialakítása, burkolatfajták rögzí-
tése (a rendezvények terhelési 
igényének alapján burkolati 
alapok, burkolatok, kiosztás, 
mintázat, szín) 
Új közpark növényanyagának 
rekonstrukciója (összhangban a 
főtér új funkcióival): meglévő és 
megtartandó növényzet alapján 
növényszintek összeállítása, 
biológiai térképzés (aljnövény-
zet, cserjeszint, fák szintje) 
Kerti építmények (támfalak, 
lépcsők, kiemelt virágágyak, 
növénykazetták, fedett-nyitott 
kerti építmények, kerítések) 
elhelyezése 
Park és utcabútorozás: karakter, 
funkciórend alapján egyedi 
tervezésű utcabútorok, világító 
testek  
Közművek rekonstrukciója: a 
park csapadékvíz elvezetése, 
locsolóhálózatának fejlesztése, 
parki építmények (állandó és 
csak a rendezvények időtartam-
ára létesített pavilonok, mellék-
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helységek) vízellátása, csatorná-
zása, a főtér köz- és díszvilágítá-
sa, rendezvényeket ellátó ener-
gia ellátás, hírközlés hálózatá-
nak kialakítása. 
Közlekedési utak korszerűsítése 
a parkot körülölelő térségben: út 
és parkoló felújítás, bővítés 
közmű korszerűsítés, vízi köz-
művek, energia ellátás, hírköz-
lés) korszerűsítés- építés   

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Városközpont: 10.,11., 12. programok 

 

10. Várospolitikai megalapozás 

Szent István út nyomvonalán 
kerékpárút építése) (O. S.) 

Kerékpárút: fm 2012. 

Önkormányzat 

11. Várospolitikai megalapozás 

Városfejlesztés Sajószöged felé 
(Szent István és Örösi úttal pár-
huzamosan (Tesco túloldalán) 
megközelítő út építése; (O. S.) 

 

Beépített terület: ha 

Útterület: m2 

2014. 

Önkormányzat 

12. Várospolitikai megalapozás 

A Szent István utat Örösig ki kell 
építeni a városfejlődés elősegíté-
sére (B. J.) 

 

Út megvalósulása 

Útterület: m2 

2011. 

Önkormányzat 

 

KÖZMŰVEK 

Városközpont: 13. program 

 

13. Várospolitikai megalapozás 

Panelprogram, fűtéskorszerűsí-
tés (csőhálózat fejlesztés, hő 
központok felújítása, hőszigete-
lés, /kb. 5 500 panellakás/, öko-
program) (OS, KL, JD)  

 

Felújítások 

Panellakások: db. 

2012. 

Önkormányzat 
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2. A Kertváros programja 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Kertváros:1., 2., 3., programok 

 

1. 
Építési telkek kialakítása az 

Örösi út melletti területen  

 

 

Építési terület: ha 

2012. 

Önkormányzat 

2. Várospolitikai megalapozás 

Sajó út térsége: kertváros fejlesz-
tése (O. S.) 

 

Építési terület: ha 

2012-2014. 

Önkormányzat 

 
A város északi lakóterületén,- 
az Örösi út – Sajó út – gát által 
határolt területeken önkor-
mányzati és vállalkozói beru-
házások, fejlesztések útján 
folytatni kell az építési telkek 
kialakítását, a terület közműve-
sítését és értékesítését.  

  

3. Várospolitikai megalapozás 

Az Örösi úttól a gát felé: kertvá-
ros fejlesztése (O. S.) 

Építési terület: ha 2012-2014. 

Önkormányzat 

 

SZOLGÁLTATÁS 

Kertváros: 4. program 

 

4. Vállalkozási telkeken további 
kereskedelmi fejlesztések 

Kereskedelmi létesítmények: db. 

Ellátási körzet: fő 

2012-2014. 

Önkormányzat 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 Kertváros: 5. program 

 

5. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (ÁJ, KA) 

 

Közterület rehabilitáció: ha 

2013. 

Önkormányzat 

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 
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ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Kertváros: 6., 7., 8. programok 

 

6. A Lévai út helyett új elkerülő út 
építése (K. L.)  

 

Megépített út: m2 

2014. 

Önkormányzat 

7. Kistérségi települések elérhető-
ségének javítása Tiszaújváros- 
Sajóörös- Sajószöged települé-
seket összekötő út létesítése:  

 

Megépített út: m2 

2014. 

Önkormányzat 

8.    

 

KÖZMŰ 

Kertváros: 9. program 

 

9. Az északi lakóterület kialakítá-
sával összefüggésben jelentkező 
közműhálózat beruházás. 

 

Közművesített terület: ha 

2012-2014. 

Önkormányzat 
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3. Tiszaszederkény programja 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Tiszaszederkény: 1., 2., 3. programok 

 

1. Várospolitikai megalapozás 

Lakhatósági feltételek javítása 
(K. A.) 

 

Lakott terület: ha 

 

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

2. Várospolitikai megalapozás 

Városképfejlesztés, városarculat 
építés (K. L.) 

 

 

Elégedettség mérés 

 

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

3. Várospolitikai megalapozás 

Régi felhagyott és/vagy beépítet-
len területek beépítése (J. D.) 

Újonnan beépített terület: ha  

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

 

SZOLGÁLTATÁS 

Tiszaszederkény: 4. program 

 

4. Vállalkozási telkeken további 
kereskedelmi fejlesztések 

Kereskedelmi létesítmények: ha 

Ellátási körzet: fő 

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 Tiszaszederkény: 5. program 

 

5. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (Á.J., K. A.) 

 

Közterület: ha 

 

2012-2013 

Önkormányzat 

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 
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TURIZMUS 

Tiszaszederkény: 6., 7. programok 
 

6. Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület fejlesztése (K. 
A.) 

Üdülési, rekreációs területfej-
lesztés: ha 

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

 Várospolitikai megalapozás 

Tisza és a Sajó térség üdülési-
rekreációs területté fejlesztés (F. 
Gy.)  

A Szederkényi-tó, evezőspálya, 
megvalósítása (F. Z.)  

  

 

7. A városrész aktív közreműkö-
dése a vendéglátásban a ma-
gánszálláshelyek bővítése, a 
falusi turizmus kiterjesztése 
révén. Ezek településszépítő 
hatása mellett a gazdasági 
szempont sem elhanyagolható: 

 

Új vendégváró helyek: db. 

Vendégéjszaka: fő 

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

 
 

ÚT, KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Tiszaszederkény: 8. program 

 

8. Tömegközlekedés fejlesztés, 
járatsűrítés, mikrobuszok beszer-
zése 

 

Járatszám: db 

Járatsűrűség 

 

2011 

Önkormányzat 

 

ANTISZEGREGÁCIÓS VÁROSFEJLESZTÉS 

Tiszaszederkény: 9. program  

 

9.  Antiszegregációs városfejleszté-
si programok a szegregáció 
elkerülésére  

Programok száma: db. 

Elégedettségmérés 

2010-  folyamatos 

Önkormányzat 

KSH 
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4. Az Összekötő városrész programja 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012.) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK, KOMMUNIKÁCIÓ 

Összekötő városrész programja: 1. program 

 

1. Az idegenforgalom és a fürdő-

fejlesztés érdekében készüljön 
el - a Településrendezési Terv 
alapján - a Vízmű mögötti terü-
let beépítési terve. A beépítési 
terv lehetőséget biztosít a pá-
lyázatokon való részvétel mel-
lett a pénzügyi forrás megterem-
téséhez és a befektetőnek, be-
ruházónak történő ajánláshoz. 
Az élményfürdő megvalósítása 
differenciált fürdőturizmus 
kiépítését teszi lehetővé és 
megteremti a gyógy-, termál-
turizmust. A kiszolgálói háttér 
(szállodák, gyógyszállók, pan-
ziók, vendéglátó és szórakoztató 
létesítmények) kialakításával, 
bővítésével növelhető a város 
idegenforgalma. A fürdőberu-
házással egyidejűleg.  

 

Elkészült dokumentáció 

 

2010- 

Önkormányzat 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Összekötő városrész programja: 2. program 

 

2. Várospolitikai megalapozás 

A városközpont és 
Tiszaszederkény között az ipari 
park átminősítése lakóterületté 
(O. S.) 

Átminősített terület: ha  

2012 után 

Önkormányzat 

 

SZOLGÁLTATÁS  

Összekötő városrész programja: 3. program 

 

3. Várospolitikai megalapozás 

Használtcikk-piac fejlesztés (O. 
S.) 

Piac fejlesztés 210-folyamatos 

Önkormányzat 
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TURIZMUS, REKREÁCIÓ 

Összekötő városrész programja: 4., 5., 6., 7., 8. programok 

 

4. Várospolitikai megalapozás 

Városkapu alakítása a fürdő-
tömb térségéhez vezető Szeder-
kényi úton. (F. Gy., O. S., M. G.) 

Rendezett környezet: ha 2010 

Önkormányzat 

5. Várospolitikai megalapozás 

Termálfürdő fejlesztés (F. Gy., O. 
S., K. A., V. P. I., P. Zs., J. D.) 

Balneoterápia magas színvonalon 
(M. G., P. Zs.) 

Fekvőbeteg ellátás min. 20-30 ágy-
gyal (P. Zs.) 

 

Megvalósult létesítmények 2010- folyamatos 

Önkormányzat 

 
Tiszaújváros termálfürdő fej-
lesztése 

A fejlesztés alapja a „nemzetkö-
zi” besorolású (Észak-
Magyarországi Regionális 
Vonzerő) Tiszaújváros termál-
fürdő (szolgáltatásai:egész év-
ben működő Gyógyfürdő, nyári 
szezonban működő Strandfür-
dő, fiziko- és balneoterápiás 
részleg). 
A beruházási program első 
üteme (2013.) 1,4 milliárd Ft. 
költségigényű 240.000 eFt saját 
erő, támogatás 500.000 eFt, 
700.000 eFt nem támogatott 
hitel). . 
Élménycsarnok beruházásai: fedett 
medence bővítése (1142 m2), 
ezen belül normálvizű kaland-
medence élményelemekkel (202 
m2), öltözőkapacitás fejlesztése 
300 férőhelyes öltöző, mosdó 
blokkal, szaunapark fejlesztése 
10 új szolgáltatási elemmel (600 
m2) 

Északi strandterület beruházásai: új 
bejárat a Szederkényi útról kabi-
nokkal, babaszervízzel, nyitott 
gyógymedence (294 m2), belső 
sétáló korzó kialakítása, parkosí-
tás. 

  

6.    

7. Várospolitikai megalapozás 

Sportcentrum fejlesztés (F. Gy., 

K. A., M. G.), (női kézilabda, 
jégtánc, hoki) (K. L.), tömeg-
sport (J. D.) 

Sportlétesítmények a középré-

Megvalósult létesítmények 2010- folyamatos 

Önkormányzat 
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tegnek (triatlon pálya), sport 
rekreáció (gazdasági húzóerő) 
(M. G.)  

8. Várospolitikai megalapozás 

A sportcentrum fogadótér fej-
lesztése. A fejlesztési pozíciót 
rontó építmények visszabontása, 
átépítése (Transzformátortelep, 
garázsváros) (F. Gy., O. S., M. 
G., K. L.) 

Tér kialakítás: m2 2013 

Önkormányzat 

 

IPARI PARK 

Összekötő városrész programja: 9. program 

 

9. Várospolitikai megalapozás 

Ipari park fejlesztés, korszerűsí-
tés (K. A., O. S., K. L.) 

Beépült iparterület: ha 2010- folyamatos 

Önkormányzat 

 
Térségi ipari park fejlesztése 

Virtuális hálózat kiépítése, amely 
azt jelenti, hogy ipari parkok 
között kiépítenénk egy informa-
tikai hálózatot. Közvetlenül 
összekötve az ipari parkokat. 
Ezáltal a parkok adat szolgáltatá-
sa felgyorsul, a befektetés szer-
vezői munka hatékonyabbá, 
válik. Minimálisan szükséges 
minden egyes parkban legalább 
egy számítógép (laptop) beszer-
zése és szoftver megvásárlása.  
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5. A Tisza-parti városrész programjai 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012.) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 

Tisza-parti városrész: 1., 2., 3. programok 

 

1. Várospolitikai megalapozás 

Lakóterület rehabilitáció  

Lakhatósági feltételek javítása 
(K. A.) 

 

Lakóterület: ha 

 

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

2. Várospolitikai megalapozás 

Városképfejlesztés, városarculat 
építés (K. L.) 

 

 

Elégedettség mérés 

 

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

3. Várospolitikai megalapozás 

Régi felhagyott területek beépí-
tése (J. D.) 

 

Újonnan beépült terület  

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

 

SZOLGÁLTATÁS 

Tisza-parti városrész: 4. program 

 

4. Vállalkozási telkeken további 
kereskedelmi fejlesztések 

Kereskedelmi létesítmény: db 

Ellátási körzet  

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

 

KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 Tisza-parti városrész: 5. program 

 

5. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (Á. J., K.A.) 

Közterület: ha 2012-2013 

Önkormányzat 

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val  
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TURIZMUS 
Tisza-parti városrész: 6., 7. programok 

 

6. 
Várospolitikai megalapozás  
A tiszai hajózás fejlesztésének 
támogatása, tiszaújvárosi hajó-
kikötő létesítése együttműködve 
a Tisza-parti kikötő helyekkel (F. 
Z.)   

Hajóút fejlesztés: fkm 

Kikötő létesítés 

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

 
Hajókikötő létesítése 
Tisza-sziget fejlesztése, vízisport 
centrum 
Idegenforgalom fejlesztés 
Lakóterület rehabilitáció 

  

7. Várospolitikai megalapozás 

Gáton túli terület fejlesztése (K. 
A.) 

Üdülési, rekreációs terület: ha 2010-folyamatos 

Önkormányzat 

 

IPAR 
Tisza-parti városrész: 8., 9. programok 

 

8. Várospolitikai megalapozás 

A Tisza hajózhatóvá tétele, te-
herkikötő létesítése (K. L.)  

Teherkikötő 2013 után 

Önkormányzat 

9. 
Zagytér kármentesítése  

A Zagytérről szükséges elszállí-
tani a pernyét, és az így vissza-
maradó területet rekultiváljuk. 
A kármentesítés kettős: egyrész-
ről a talajvíz védelme, másrész-
ről a felszálló, szél által elhor-
dott pernye megkötése. 138 ha-
nyi terület rekultivációja, kör-
nyezeti kármentesítése valósul-
hat meg a projekt által. 

Szennyvíztelep korszerűsítése  

 

Rekultivált terület: ha 

 

2012-2014 

Önkormányzat 

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

Tisza-parti városrész: 10., 11. programok 

 

10. A Tisza-parti városrész fejlesz-
tése (kerékpárút a városköz-
pontból Tiszaszederkényen át a 
Tisza part városrészbe, a Tisza 
folyó megközelítési lehetőségé-
nek kialakítása stb.):   

Megépült kerékpárút: fm 2012. 

Önkormányzat 

11. Tömegközlekedés fejlesztés, 
járatsűrítés, mikrobuszok beszer-
zése 

Járatszám: db 

Járatsűrűség 

2001. 

Önkormányzat 
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6. TVK-MOL Iparterület programjai 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012.) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 
 

IPAR 

TVK-MOL Iparterület programjai 1.-N. programok 

1.    

    

N.    

 
 
A városrész szabályozási terve előkészítés alatt áll. A városrész programját az önkormányzat 
és a vállalkozók még nem állították össze.  
 
 
 



TISZAÚJVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
2010. december   Viriditas Bt. 

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

207 

7. A város egész területére kiható programok 
 

Program 

száma 
Önkormányzati programok 

Mutató típusa 
(output, eredmény) 

Mértékegysége 

(db, m2, vendégéjszaka) 

Célérték elérésének 

időpontja (2012.) 
Mutató forrása 

(Önkormányzat, KSH) 

 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK, KOMMUNIKÁCIÓ 
A város egész területére kiható programok: 1., 2. programok 

 

1. Várospolitikai megalapozás 

Interregionális kommunikációs 
infrastruktúra kifejlesztése. 
Interregionális együttműködés 
(a szinergiák érvényesítésére) A 
városi tv-be kistérségi progra-
mokat is be kell mutatni (pl. a 
nagycsécsi meccs közvetítése) 
(K. L., B. J.) 

Nyilvánosság bevonása (város, 
agglomeráció, vonzáskörzet) a 
fejlesztésekbe, kommunikáció 
(rendezési tervek szabályozási 
tervlapjainak a bemutatása) (K. 
L., J. D.) 

 

Elégedettség mérés 

2010., folyamatos 

Önkormányzat 

2. Várospolitikai megalapozás 

A fejlesztési lehetőségek össze-
kapcsolása (marketing) (M. G.) 

Közös város és térség marketin-
get kell kiépíteni (Tiszaújváros – 
Polgár – Mezőcsát) (K. L.) 

 

Marketing terv 

2011. 

Önkormányzat 

 

LAKÓTERÜLET FEJLESZTÉS 
 A város egész területére kiható programok: 3., 4., 5., 6., 7. programok 

 

3. Várospolitikai megalapozás 

Lakhatósági feltételek javítása 
(K. A.) 

Elégedettség mérés 2010- folyamatos 

Önkormányzat 

4. Várospolitikai megalapozás 

Városképfejlesztés, városarculat 
építés (K. L.) 

Elégedettség mérés 2010- folyamatos 

Önkormányzat 

5. Várospolitikai megalapozás 

Régi felhagyott területek beépíté-
se (pl.: piactérsége) (J. D.) 

Beépített terület: ha 2010- folyamatos 

Önkormányzat 

6. Az új lakóövezetekben a telekki-
alakításokkal, valamint a közmű 
beruházásokkal egy időben 
célszerű biztosítani a gyalogos- 
és gépjármű-közlekedés feltétele-
it. A kerékpárút-hálózat fejleszté-
sét úgy kell folytatni, hogy az 
érintse Tiszaszederkényt és a 
Tisza-parti városrészt is. 

Közút: m2 

Kerékpárút m2 

2010- folyamatos 

Önkormányzat 
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7. 
A városfejlesztés területi igé-
nyeinek, kiterjesztésének kije-
lölése a jelenlegi közigazgatási 
határokon túl, együttműködve 
a közvetlenül határos önkor-
mányzatokkal:  

Kijelölt építési terület: ha 2011-2012. 

Önkormányzat 

 

SZOLGÁLTATÁS 
 A város egész területére kiható programok: 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. programok 

 

8. Várospolitikai megalapozás 

 „HÚSI” húsbolt hálózat fejlesz-
tés (J. D.) 

Új üzletek: db 2010-után folyamatos 

Önkormányzat 

9. Várospolitikai megalapozás 

SPAR pavilonsor az igényes 
vásárlóknak a város turisztikai 
fejlesztésével (J. D.) 

Új üzletek: db 2012-után  

Önkormányzat 

10. Olcsóbb ár fekvésű kereske-
delmi szolgáltatás letelepítése:  

Új létesítmények: db 2010-után folyamatos 

Önkormányzat 

11. Várospolitikai megalapozás 

Intézményfejlesztését a vonzás-
körzethez kell igazítani (önkor-
mányzatok várható összevoná-
sa), a kistérséggel, agglomeráció-
val együttműködés. Kulturális 
intézményfejlesztés, az önkor-
mányzatok összevonása a kultu-
rális élet fejlesztését is érinti (K. 
L.) 

Öregek Otthonának fejlesztése 
(újabb otthonok létesítése), (O. 
S.) 

Iskola, középiskola, (ld. Hunyadi 
Iskola) (KA, ÁJ)  

 

Intézmények fejlesztése: m2 

Elégedettség mérés 

2010-után folyamatos 

Önkormányzat 

12. Várospolitikai megalapozás 

Szolgáltatásfejlesztés (étterem, 
cukrászda), minőségi kereskede-
lem (K. A.) 

Vendéglátó egység: db 

Kereskedelmi egység: db 

2011-után folyamatos 

Önkormányzat 

13. Várospolitikai megalapozás 

Egészségügyi együttműködés 
Polgárral és Mezőcsáttal rende-
lőfejlesztés, szakrendelés fejlesz-
tés, szakrendelés infrastruktúrá-
jának megteremtése (P. Zs., O. 
S.) 

Betegszállítás, sürgősségi ellátó-
rendszer, Hospice ellátás (P. Zs.)  

Szakrendelés infrastruktúra 

Elégedettség mérés 

2011-2013. 

Önkormányzat 

14. Várospolitikai megalapozás 

 „Vigalmi-negyed” áthelyezése, 
(O. S.), szórakoztató negyed 
kialakítása (Camping térsége, 
Tisza-sziget) (K. L.) 

 

Új vigalmi negyed 

Elégedettség mérés 

2012-után 

Önkormányzat 
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KÖRNYEZET, ZÖLDTERÜLETEK  
 A város egész területére kiható programok: 15., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25. 

programok 
 

15. Várospolitikai megalapozás 

Közterületek (utak, parkok, 
járdák) karbantartása (Á.J., K. A.) 

 

Rehabilitált közterület: ha 

Elégedettség mérés 

2010- folyamatos  

Önkormányzat 

 A közterületek tervezett és üte-
mezett rendbetétele a „Közterü-
let Rehabilitációs Program” 
megalkotásával és végrehajtásá-
val 

  

17. Végrehajtás: A zöldfelületek 
esztétikai fejlesztése, az egynyá-
ri és fás szárú növények, vala-
mint a rendszeres gyepfelület 
ápolása révén kiemelt anyagi 
támogatásban részesült. Az 
évente végrehajtott belterületi 
fásítási programok révén az 
Örösi úton és a Lévay úton 
jelentős utcafásításra került sor, 
de kellő figyelmet fordítottunk 
a város területén az elszórt fa- és 
cserjetelepítések végrehajtására 
is az egészségvédelmi célkitű-
zések végrehajtására  

Útfásítás: db 

Parképítés: m2 

Elégedettség mérés 

2010-2013.  

Önkormányzat 

18. Várospolitikai megalapozás 

Játszótérfejlesztés, felújítás, 
játszószerek cseréje (Á. J.) 

Játszótér felújítás: m2 

Elégedettség mérés 

2010-2013.  

Önkormányzat 

 A koncepció a közcélú és az 
intézményi játszóterek, játszó-
eszközök felújítása hároméves 
ütemezéssel.  

  

19. Várospolitikai megalapozás 

Az elhanyagolt sporttelepek 
felújítása (pl.: Örösi úti Sportte-
lep), játszóterek EU-szabvány 
szerinti felújítása (J. D.) 

Sporttelep felújítás: ha 

Elégedettség mérés 

2010-2013.  

Önkormányzat 

21. Várospolitikai megalapozás 

Természetvédelem lakossági 
közreműködéssel (V. P. I.) 

Közös védelembe bevont terület: 
ha 

Elégedettség mérés 

2010- folyamatos  

Önkormányzat 

22. A tervezett északi városrészt 
övező településvédelmi célú 
erdősáv megvalósítása. 

Erdősáv: ha 

Elégedettség mérés 

2011-2012.  

Önkormányzat 

23. Várospolitikai megalapozás 

Mezőgazdaság fejlesztés, az ipari 
fejlesztéssel párhuzamosan, 
tájfenntartás (alacsonyan képzett 
munkaerő alkalmazása) 
,mezőgazdasági termékfeldolgo-
zás (F. Z.) 

 

Mezőgazdaság fejlesztés 

Feldolgozó üzemek: db 

Üzem kapacitás: tonna árú 

 

2010- folyamatos 

Önkormányzat 

24. 
Környezetrendezés 

Széchenyi út, illetve az üzletsor 
környezetésnek rendezése; 

 

Rendezett terület:ha 

2010. 

Önkormányzat 
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TIGÁZ épület bontása utáni 
környezetrendezés; 
Barcsay tér környezetrendezése; 

Ivókutak kialakítása; 

25. 
Az elkövetkező évek feladata a 
hulladékgyűjtő szigetek hálóza-
tának továbbfejlesztése, a meglé-
vő szigetek kiegészítése a fém-
hulladékok gyűjtésére szolgáló 
konténerek letelepítésével, vala-
mint a térségben található regio-
nális hulladéklerakóhoz történő 
csatlakozás, a veszélyes hulladé-
kok gyűjtésének és szállításának 
szervezése, megfelelő kezelése.  

Fejlesztett hulladékgyűjtő szige-
tek: db 

2010-2011.  

Önkormányzat 

 
Városi komposztáló telep kialakí-
tása 

Komposztáló telep 2010.  
Önkormányzat 

 

TURIZMUS 
A város egész területére kiható programok: 26., 27., 28. programok 

 

26. Várospolitikai megalapozás 

Idegenforgalom fejlesztés (szál-
lodaépítés) (K. A.) 

Szállásférőhely: fő 2010-2013.  

Önkormányzat 

27. 
Személyhajózás feltételeinek 
megteremtése a Tiszán.  

Természeti látnivalókat kínáló, 
élményprogramokkal kiegészít-
hető hajókirándulások illesztése 
Tiszaújváros sport és fürdővá-
rosi programjaihoz. Útvonalak: 
Tiszaújváros-Tokaj, Tiszaújvá-
ros-Kisköre 
Feladatok: Tiszán személyhajó 
kikötésére alkalmas kikötő léte-
sítése, sétahajópark biztosítása: 
az Észak-magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatósággal együttműködve (30 
és 70 fő befogadóképességű 
hajókkal)  

Személyhajó kikötő 

Kirándulóhajó járatok száma: db 

2010- folyamatos  

Önkormányzat 

28. Várospolitikai megalapozás 

Turisztikai infrastruktúra térségi 
fejlesztése (kistérség, agglome-
ráció, vonzáskörzet, kisrégió, 
kisrágión túl). Rendezvényi 
infrastruktúra fejlesztés, városi 
rendezvények, fesztiválok, Triat-
lon hét  (F. Z.) 

Városi/kistérségi/kisrégiós 

Rendezvények száma: db 

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

 
A város a Tisza és a Sajó folyók 
révén természeti adottságokon 
alapuló idegenforgalmi potenci-
állal rendelkezik. Az adottságok 
jelenleg nem, illetve kismérték-
ben és csak részlegesen kihasz-
náltak. Tiszaújváros üdülési, 
idegenforgalmi adottságainak 
kedvező kihasználására és fej-
lesztési stratégiájának kidolgo-
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zására a Tisza-parti területeknek 
és a Tisza-parti városrésznek, 
illetve a zagytérnek bevonásával 
készüljön egy fejlesztési koncep-
ció, mely illeszkedik egy tágabb 
térség fejlesztési elképzelései-
hez. A kerékpárút-hálózat fej-
lesztését folytatni kívánjunk, 
mely Tiszaújváros központjából 
kiindulva Tiszaszederkény és a 
Tisza-parti városrész érintésével 
a Tisza menti települések irá-
nyában folytatódik. A Tisza-
parti városrész közterületeit 
megújítjuk, rendezzük a Tisza 
folyó megközelíthetőségének 
módjait: A terület fejlesztésére 
vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, ami alapja 
lehet a későbbi konkrét fejlesz-
tésnek. 

 

IPAR 

A város egész területére kiható programok: 29. program 

 

29. Várospolitikai megalapozás 

Dél-Borsodi logisztikai központ 
kialakítása, makro kapcsolat 
kialakítása Muhi-Mezőkövesd 
irányba (F. Z.) 

Logisztikai központ fejlesztése 

Áruforgalom: tonna 

2010-folyamatos 

Önkormányzat 

 
Disztribúciós logisztikai köz-
pont létrehozása  

Az ipari park logisztikai szol-
gáltatásainak fejlesztésével 
egyrészről a már itt lévő KKV-
kat kiszolgáljuk, ill. a befekte-
tés szervezési feladatainkat 
elősegítjük, újabb befektetőket 
(új munkahely teremtése céljá-
ból) tudunk megnyerni tiszaúj-
városi letelepedésre. 

  

 

ÚT, TÖMEGKÖZLEKEDÉS 

A város egész területére kiható programok: 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. 

 programok 

 

30. Várospolitikai megalapozás 

Kerékpárutak építése (K. L.) 

Kerékpárút építés Sajóörös és 
Tiszaújváros, vm. Tiszaújváros 
és Palkonya között (J. D.)  

Elkészült kerékpárút: m2 2012-2013  

Önkormányzat 

 Tiszaújváros körül egy zöld 
régiót kell kialakítani egy kerék-
párút kiépítésével (J. D.) 
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31. 
Járdaépítés 

Árpád út páros oldalán a járda 
felújítása teljes hosszában;  
Széchenyi iskola előtti téren 
járdák felújítása, rendezése;  
szánkózó domb mellett az épü-
letek előtti járda felújítása;  
Barcsay téren járda építés a 
Bethlen G. út felé 2 db kandelá-
berrel; 
a K&H bank mögötti terület 
rendezése; 
a Szent I. út 1. melletti járda; 
Pajtás köz 5-7. előtti járdasza-
kasz; 
a Lévai úton a Bethlen G. út és a 
Munkácsy út között lévő járda 
és kerékpárút; 
Verebély út külső és belső (épü-
letek előtti) járdái; 
Tiszavirág úti járda; 
Tiszapart városrész társasházi 
övezetben lévő sétányok, járdák; 
Kossuth úti járda; 
Rákóczi úti járda; 
Bajcsy-Zs. úti járda; 
Bartók Béla úti járdaszakasz 
felújítása.  

Járda: m2 2010-2011  

Önkormányzat 

32. 
Útfelújítás 

Sajó út felújítási terve; 
Tiszaszederkény városrészből a 
Désbe vezető út felújítása   

Útfelújítás: m2 2010-2013  

Önkormányzat 

 A meglévő úthálózat karbantar-
tása, felújítása. Új utak, járdák 
létesítésére a város északi lakó-
övezetében található telkek 
kialakításával egy időben kerül 
sor. 

  

33. Várospolitikai megalapozás 

Körforgalmak kialakítása (Örösi 
út és 35-ös út, Szent István út és 
35-ös út , Szent István út és 
Mátyás király út,  Örösi út és 
Mátyás király út,  Szederkényi 
út és Tisza út, Bartók Béla út és 
buszpályaudvar csomópontjai)  
(O. S.)  

Kiépült körforgalom: db. 2010- folyamatos 

Önkormányzat 

34. Várospolitikai megalapozás 

Tiszaújváros kistérségi, agglome-
rációs, vonzáskörzeti közlekedés-
fejlesztés. (F. Z.) 

Útépítés: m2 

Járatsűrűség 

Elégedettség mérés 

2011-2013  

Önkormányzat 

 Kistérségi települések elérhető-
ségének javítása, Tiszaújváros- 
Sajóörös- Sajószöged települése-
ket összekötő út létesítése.  

  

35. Várospolitikai megalapozás 

A buszközlekedés korszerűsítése 

Járatsűrűség 

Elégedettség mérés 

2011-2013  

Önkormányzat 
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Tiszaújváros, Sajószöged és 
Sajóörös között (J. D.) 

36. 
Parkoló építés 

A Forgalomtechnikai Tervvel 
összhangban elsősorban ott 
célszerű új parkolókat kialakíta-
ni, ahol arra jelentős mértékű 
igény mutatkozik, így például a 
Termálfürdő környékén. 

Megépített parkoló: m2 2010-2013  

Önkormányzat 

 
Parkoló építése a Lorántffy tér 
mellé; 
Városháza melletti parkoló 
felújítása és az OTP-hez, illetve a 
Postához kapcsolódó parkoló 
építése; 
parkoló építés (csatorna lefedés) 
a Bethlen G. út és a Munkácsy 
M. út között ill. járda és kerék-
párút felújítás; 

Városi Rendelő melletti parkoló 
felújítása illetve parkrendezés. 

  

37. Várospolitikai megalapozás 

Garázsváros kiváltása (parkoló-
ház létesítése, parkolók kialakí-
tása) (O. S.) 

Kiváltott garázsok: db 

Parkolóház kapacitás: személy-
gépkocsik száma 

2013 után  

Önkormányzat 

 

KÖZMŰ 

A város egész területére kiható programok: 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45.  

programok 

 

38. 
Közszolgáltatási közös projek-
tek (kb. 70.000.000,- Ft) 

Térinformatikai rendszer beve-
zetése (ivóvíz, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna, távhő) (GIS). 
(50.000.000,- Ft) 

Műszaki információs rendszer 
bevezetése (MIR). (17.000.000,- 
Ft)  

 

Térinformatikai rendszerbe 
feldolgozott hálózatok száma 

 

2010-2011  

Önkormányzat 

39. 
Ivóvíz üzem (kb. 300.000.000,- 
Ft) 
Víztorony – külső tartály felújí-
tása. (100.000.000,- Ft) 
Savtalanító műtárgy felújítása. 
(12.000.000,- Ft) 
0,4 kV-os elosztó rendszer kor-
szerűsítése. (14.000.000,- Ft) 
Folyamatirányító rendszer bőví-
tése (1/a jelű kút, 1 db átemelő 
szivattyú, 2 db hálózati szivaty-
tyú, locsoló szivattyúk, 1 db 
elszívó ventilátor). (18.000.000,- 
Ft) 
Műszakilag nem megfelelő 
tűzcsapok cseréje. (5.000.000,- 
Ft/év) 
Acél, és horganyzott acél anya-

Felújított ivóvízhálózat: fm 

Felújított műtárgyak száma: db 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 
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gú bekötővezetékek cseréje. 
(5.000.000,- Ft/év) 
Gerincvezeték felújítása 
(20.000.000,- Ft/év) 
Gerincvezeték szakaszoló sze-
relvények cseréje. (8.000.000,- 
Ft/év) 
Ivóvíztisztító technológia kor-
szerűsítése, szűrőkavics töltet-
csere. (14.000.000,- Ft) 
Energiatakarékossági projektek 
folytatása. (5.000.000,- Ft/év) 
Szivattyúk beszerzése 
(3.000.000,- Ft) 
XI. kút felújítása vagy új kút 
fúrása. (4.000.000,- Ft) 

Épületrekonstrukció. (3.000.000,- 
Ft)  

40. 
Szennyvíz üzem (kb. 
700.000.000,- Ft) 

Szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítése. (420.000.000,- Ft) 
Kombinált csatornatisztító gép-
jármű beszerzése. (75.000.000,- 
Ft) 
Beton és azbesztcement csőveze-
téki hálózat rekonstrukció. 
(40.000.000,- Ft/év) 
Átemelők felújítása, berendezé-
sek cseréje. (12.000.000,- Ft/év) 
Épületrekonstrukció. (3.000.000,- 
Ft) 
Kerítéscsere (20.000.000,- Ft) 

Gépkocsi csere (4.000.000,- Ft)  

 

Szennyvíztisztító technológiai 
fejlesztése 

 

 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 

41. A szennyvíztisztítás korszerűsí-
tése, telep bővítése, a környező 
települések: Kesznyéten, Girincs, 
Sajóörös, Tiszapalkonya, Oszlár, 
Hejőkürt, Nemesbikk, Hejőbába 
(távlati) kommunális, lakosságtól 
származó szennyvizének, illetve 
a Tiszaújvárosi Ipari Park II. 
ütem szennyvizének fogadása 
céljából.  Felszámoljuk az adott 
településeken a közműpótló 
berendezéseket, szennyvízszik-
kasztókat. 
  A rendszer a szerves anyag, 
biológiai nitrogén hatékony 
eltávolításán túl alkalmas lesz a 
foszfor biológiai eltávolítására.   
A terheléshez rugalmasan illesz-
kedő, egyszerű, jól szabályozható 
és áttekinthető technológia kiala-
kítása, melyet követően a telep 
üzemeltetése a kapacitás növe-
kedése ellenére is gazdaságosab-
bá válik 

Felújított csatornahálózat: fm 

Felújított műtárgyak száma: db 

Felszámolt műtárgyak száma 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 

42. A település csapadékvíz-

elvezető hálózatának rekonst-

Nyílt csatornahálózat: fm 

Zárt csapadékvíz csatorna: fm 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 
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rukciója  Műtárgyak száma: db 

43. 
Távhőszolgáltatási üzem (kb. 
2.400.000.000,- Ft) 
Északi-déli primer 
távhővezetékágak végponti 
összekötése. (56.000.000,- Ft) 
Távhőszolgáltatási számítógépes 
felügyeleti rendszer korszerűsí-
tése. (134.000.000,- Ft) 
Változó tömegáramú üzemelte-
tési program befejezése 
(35.000.000,- Ft) 
Távhővezetékek cseréje, korsze-
rűsítése (összesen 2 MdFt, 
38.000.000,- Ft/év) 
Városi Rendelőintézet hűtő-fűtő 
központ és bekötővezeték kiépí-
tése (63.000.000,- Ft) 
Jabil Circuit Kft. hűtő-fűtő köz-
pont bekötővezetékének kiépíté-
se (35.000.000,- Ft.) 
Épületszintű mérés- és szabá-
lyozás kiépítésének befejezése. 
(15.000.000,- Ft.) 
Lakossági fűtéskorszerűsítések 
miatti hőközponti átalakítá-
sok.(8.000.000,- Ft/év) 
Elavult hőmennyiségmérők 
ütemezett cseréje.(5.000.000,- 
Ft/év) 

Közületi hőközpontok ütemezett 
cseréje. (25.000.000,- Ft/év)  

 

Új távhővezeték: fm 

Távhővezeték csere: fm 

Hűtő-fűtő központ kiépítése 

Lakossági fűtéskorszerűsítés: 
lakás 

Hőközpont csere: hőközpont 

 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 

44. 
Az energiahatékonyság javítá-
sához, mind energiatermelői, 
mind energia-felhasználói olda-
lon. 

Az önkormányzati működtetésű 
közintézmények esetében saját 
költségvetési forrásokat biztosí-
tott a gépészeti rendszerek és a 
fénykibocsátó berendezések 
energiatakarékossági célú fel-
újításához és a saját forrásokat 
pályázatok útján egészítette ki. 

Felújított gépészeti berendezé-
sek: db 

Felújított fényforrások: db 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 

45. Várospolitikai megalapozás 

A megújuló energiaforrások 
hasznosítása (tanulmány kidol-
gozása a nap- és a szélenergia 
hasznosítására) (K. L.)  

Megújuló energia teljesít-
mény 

2010-folyamatos  

Önkormányzat 
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