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Vezetői összefoglaló 

A 2014-2020-as tervezési időszakra való felkészülés országos és helyi szinten a korábbiakhoz 
képest megújult keretek között zajlott. A településfejlesztés teljes rendszere változott, melynek 
eredményeként a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján az új Európai Uniós fejlesztési időszakhoz 
kapcsolódó stratégiai dokumentumokat kellett készíteniük a járási központ városoknak. 

Szeghalom Város, összhangban a kormányrendeletben és a vonatkozó módszertani 
útmutatókban leírtakkal – a partnerség elveinek messzemenő figyelembevételével – megkezdte a 
2014-2020-as programozási időszakra való felkészülést.  

A hivatkozott rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre, mely az 
alábbi elemekből épül fel: 

• Megalapozó vizsgálat 

• Településfejlesztési Koncepció 

• Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

A településfejlesztés jogszabályi háttere, bár változott a 2021-2027-es tervezési időszakra 
vonatkozóan, továbbra is lehetőséget ad az előző ciklusban is alkalmazott 314/2012. Korm. 
rendelet szerinti dokumentumok használatára, azok megváltozott körülményekhez való 
illesztésével. 

A külső szakértők közreműködésével készülő jelen szakmai anyag, vagyis a megalapozó 
vizsgálat hátterét képezi a – nem csupán Európai Uniós, de adott esetben hazai forrásokból 
finanszírozott fejlesztési programokat megalapozó – középtávú, operatív jellegű („megvalósítás 
orientált”) integrált településfejlesztési stratégiának. 

Fentiekből adódóan a készülő dokumentumokösszeállítása, illetve a vizsgálati munkarész 
aktualizálása során a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásokra 
érdemes koncentrálni, hangsúlyosan kiemelve azon területek elemzését, értékelését, melyek 
összefüggésben lehetnek a hazai, illetve Európai Uniós szinten meghatározott fő fejlesztési 
célokkal. 

E szempontok figyelembevételével a megalapozó vizsgálatban áttekintésre kerülnek a 
Szeghalom városát érintő hosszabb távú társadalmi-gazdasági folyamatok, bemutatásra kerül a 
helyi épített- és természeti környezet állapota, és áttekintjük az infrastrukturális, 
környezetvédelmi, valamint energetikai területen tapasztalható tendenciákat. 

A vizsgálati munkarészt követően helyzetértékelés során összegezzük az elemzés főbb 
megállapításait, rögzítve egyúttal a vázolt folyamatok egymásra hatását. Mindezeken túl, 
érvényesítve a területi elemzés módszertani követelményeit, a megalapozó vizsgálat mind a 
városrészek, mind pedig a szegregátumok helyzetelemzését tartalmazza. 

2022-re időszerűvé vált a Megalapozó Vizsgálatban szereplő adatok aktualizációja, így 1. számú 
módosítása során bemutatásra kerültek a 2015 óta eltelt időszak főbb változásai, mind a város 
társadalmi-gazdasági helyzetét tekintve, mind a fejlesztéseket meghatározó jogszabályi, 
stratégiai, támogatáspolitikai keretek vonatkozásában. 

Az felülvizsgálat során korlátot jelent, hogy több adattípus esetében csak népszámlálások során 
végez adatgyűjtést a KSH, így ezen adatok frissítése nem tudott megtörténni. Ezek közül kiemelt 
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jelentőségűek a városrészi, illetve a szegregátumokra vonatkozó statisztikai adatok, melyek 
esetében így a módosított dokumentumban továbbra is a 2011-es adatok szerepeltethetők. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi 

kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

A közel 8.500 lakosú kisváros a Dél-alföldi régióban, Békés megye északi határán, a Berettyó 
jobb partján található, közel annak Sebes-Körösbe torkolásához, sajátos arculatú rokon tájak, a 
Kis- és Nagy-Sárrét közötti hátságon. Lakosságszáma alapján a megye 9. legnagyobb városa, 
ezzel a békési városok középmezőnyébe tartozik. Gazdaságilag közepesen fejlett agrár-ipari 
település, elsősorban foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási vonzáskörzettel. Szeghalom az 
Alföld és ezen belül a régió városhálózatában a megyeszékhelyek és másodlagos centrumok 
után következő hierarchiaszintbe tartozik, szerepkörét tekintve kistérségi és járási központ, a 
„Sárrét fővárosa”. Központi szerepkörrel már a középkor folyamán rendelkezett, főesperesség 
székhelye, a XV. századra mezőváros, 1984-től város. 

1. térkép Szeghalom földrajzi elhelyezkedése 

 

A megyeszékhelytől 50, Debrecentől 80 km távolságra helyezkedik el. Legközelebbi autópálya-
elérhetősége az M4 Berettyóújfalu autópálya-csomópont, illetve legközelebbi gyorsforgalmi 
autóút elérhetősége az M44 békéscsabai felhajtó. 
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2. térkép Magyarország városhálózata 

 
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az országos városhálózat jellemzője, hogy a fővárost és a vidéki régióközpontokat sugárirányú 
fejlődési tengelyek kapcsolják össze, amelyeket fontos közlekedési útvonalak jelölnek ki térben. 
A régióközpontok alkotta városgyűrű tagjait gyűrűirányú másodlagos tengelyek kötik össze, 
szintén fontosabb közlekedési irányokkal jellemezhetően. A sugárirányú és gyűrűirányú 
tengelyek felezőpontján jelentős városok, megyeközpontok állnak. Ezek és a tengelyvégpontok 
között újabb – általában kis- és középvárosok sora erősíti a hálózatot. Így pl. a főváros és Szeged 
táv felezőpontján Kecskemét, két utóbbi között, Kiskunfélegyháza, Szeged és Debrecen 
„féltávján” a Közép Békési településegyüttes (Békéscsaba, Gyula, Békés). Míg Szeged és 
Békéscsaba között a városok láncolata (Hódmezővásárhely, Orosháza) markáns, Békéscsaba és 
Debrecen között a Mezőberény-Szeghalom-Berettyóújfalu jellemezte tengely sokkal kevésbé 
erőteljes. Utóbbi egyik oka, hogy a trianoni határmegvonás súlyosan torzította a térség 
településhálózatát és a mai napig nem tudott új egyensúlyi helyzet kialakulni a Nagyvárad 
elcsatolásával kialakult vákuumban. Ugyanakkor fontos országos szintű célkitűzés a térségi 
városhálózati kapcsolatok fővárostól nem függő hálózatainak megerősítése, a hiányzó 
láncszemek pótlása, azaz az alközpontok és tengelyek harmonikus rendszerének kialakítása, 
amelyek a fejlődés dinamikáját a pólusoktól hatékonyan tudják térségük felé közvetíteni. A Dél-
alföldi Operatív Program stratégiai fejezete a Kecskemét-Békéscsaba, valamint a Baja-Szeged-
Békéscsaba tengelyek fejlesztési szándékát fogalmazza meg, melyekhez Szeghalom városa 
földrajzi elhelyezkedésének, Békéscsabához való közelségének okán kapcsolódhat. 

Szeghalom nem lát el regionális szintű feladatot, a városban azonban vannak megyei jelentőségű 
intézmények, ezek közül feltétlenül említést érdemel a Péter András Gimnázium, a „Sárrét 
gimnáziuma”, valamint a Gyulai SzC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, mely 
intézmény kiemelkedő közoktatási szerepet tölt be a térség életében, hiszen több száz a 
környező településekről bejáró tanulók száma. Ugyancsak a megyei feladatot ellátó intézmények 
közé sorolható a Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Krónikus Osztálya. 
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A Békés Megye északi határán fekvő város vonzáskörzete átlépve a járási és megyehatárokat 
kiterjed Hajdú-Bihar Megye egyes közeli településeire is.  

Foglalkoztatási szerepkörét tekintve a város kistérségi agglomerációs központként jellemezhető, 
közvetlen és közvetett vonzáskörzetének településeiről jelentős számú munkaerő áramlik nap 
mint nap a településre. 

A szeghalmi járásban találhatók Bucsa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, Körösújfalu, 
Szeghalom és Vésztő települések. Szeghalom mellett Dévaványa, Füzesgyarmat, Körösladány 
és Vésztő kapott városi rangot, melyek azonban relatíve kevesebb központi funkcióval 
rendelkeznek.  

A járás Békés megye területének alig egyötödét, de lakosságaránya alacsonyabb ennél, 
mindössze 17 százalék. Békés Megye Területfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata 
kiemeli, hogy az elmúlt két évtizedben Békés megye járásai között jelentős területi különbségek 
alakultak ki; különösen nehéz helyzetben vannak a Szeghalmi- és a Mezőkovácsházai kistérség 
településein élők. 

A járás települései közös intézményrendszert is működtetnek, központja Szeghalom, itt működik 
a Járási Hivatal is. A város a térség gazdasági-szervezési centruma, ahol a lakosságot és a 
gazdaság szereplőit kiszolgáló pénzügyi szektor és szolgáltatói kör összpontosul.  

3. térkép Békés megye járásai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: TEIR  
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1. táblázat A Szeghalomi járás települései 

Település jogállás terület (ha) népesség (fő) 

Szeghalom város 21713 8414 

Bucsa község 5582 2110 

Füzesgyarmat város 12734 5321 

Kertészsziget község 3911 355 

Körösladány város 12379 4209 

Körösújfalu község 2530 377 

Vésztő város 12570 6303 

Összesen:  71419 27089 

 

A járásközponti szerepkör erősítette Szeghalom helyét a településhierarchiában, de döntő 
változást nem hozott, hiszen a kistérségi intézmények jó része a városban működött korábban is. 
Szeghalmon a következő fontosabb intézmények működnek: Földhivatal, Bíróság, Ügyészség, 
Adóhivatal, Rendőrkapitányság, Tűzoltóság, Építési hatóság, Gyámhivatal, Munkaügyi Központ, 
Járóbeteg szakellátás, Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnöksége, valamint Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal - ezen belül Hatósági állatorvos, továbbá ide sorolható még: 
Katasztrófavédelem, Posta, Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal, Békés 
Megyei Agrárkamara Szeghalmi Iroda (falugazdász), pénzügyi szektor: K§H –OTP- Takarékbank. 

Szeghalom Város és Kalotaszentkirály-Zentelke (Sincraiu) Község (Románia) között testvér- 
települési kapcsolatot magába foglaló megállapodás született 2005. október 20-án. 

Békés Megye Területfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata állapítja meg, hogy a 
városra és a Szeghalom-Dévaványa vonaltól északra fekvő településekre Békéscsaba mellett 
Debrecen hat a határon belüli centrumok közül, ahogyan a hagyományos sárréti, bihari térségre 
a legerősebb vonzerőt egy Schengeni típusú határrendszer esetében Nagyvárad gyakorolná, 
úgy, mint a trianoni határmegvonások előtt. Éppen ezért gond, hogy a megyéből Nagyvárad felé 
semmiféle fejlesztési tengelyt nem sikerült azonosítani, pedig a bihari térség potenciális térpályái, 
valamint a határon átnyúló már megvalósult, fejlesztés alatt lévő, illetve tervek formájában létező 
elképzelések mutatják a kapcsolatokban rejlő potenciált. 

Szeghalom szomszédos települései: 

• Csökmő (Hajdú-Bihar megye) 

• Dévaványa 

• Füzesgyarmat 

• Kertészsziget 

• Körösladány 

• Újiráz (Hajdú-Bihar megye) 

• Vésztő 
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1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, 

elemzése 

A város a Szeghalmi járás központja, az észak-békési térség funkcionálisan egyik legerősebb 
települése. Adminisztratív, oktatási, kulturális vonzása a járás településeire legerőteljesebb, míg 
számos közepes és nagyvállalkozása okán gazdasági vonzáskörzete Békés megye (és 
esetenként Hajdú-Bihar megye) távolabbi településeire is kiterjed.  

A települési vonzáskörzet első szintjének lehatárolásához jelentős segítséget nyújtanak az 
ingázási adatok. Mivel 2011 óta nem került sor népszámlálásra, így a korábbi népszámlálás 
adatai kerültek elemzésre. A Szeghalomra ügyeiket intézni napi rendszerességgel bejárók, 
összesen 1646 fő, az alábbi diagramon látható településekről érkeznek nagyobb számban. 

1. ábra Napi ügyekben Szeghalomra bejárók 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A város vonzása ebben a tekintetben elsősorban saját járására, illetve a közvetlenül szomszédos 
településekre terjed ki. Feltűnő a Füzesgyarmatról érkezők magas száma, ők a bejárók mintegy 
negyedét adják. A már Hajdú-Bihar megyében fekvő Csökmő lakosságának kötődése is erős – 
nyilván a földrajzi közelség okán, de a szomszédos járásközpontból (Gyomaendrőd) is viszonylag 
nagy számban járnak a városba. Ugyanakkor Szeghalom vonzása a szomszédos településeken 
túl egyes irányokban szinte elhal, így pl. Ecsegfalváról, Biharnagybajomból 3-5 fő mutatható ki 
mindössze. 

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának megalapozó vizsgálata munkaerő-centrumként 
jellemzi Szeghalom városát. A naponta dolgozni bejárók száma: 1120 fő. 

  

Értékesítés; 
Békéscsaba 20 

fő; 20

Értékesítés; 
Bucsa 24 fő; 24

Értékesítés; 
Csökmő 225 fő; 

225

Értékesítés; 
Dévaványa 114 

fő; 114

Értékesítés; 
Füzesgyarmat 

417 fő; 417

Értékesítés; 
Gyomaendrőd 35 

fő; 35

Értékesítés; 
Kertészsziget 61 

fő; 61

Értékesítés; 
Körösladány 185 

fő; 185

Értékesítés; 
Okány 41 fő; 41

Értékesítés; 
Újiráz 25 fő; 25

Értékesítés; 
Vésztő 274 fő; 

274Értékesítés; 
egyéb 225 fő; 

225
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2. ábra Munkahelyre Szeghalomra bejárók 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A munkába járók szintén a közvetlenül szomszédos településekről érkeznek elsősorban, 
legtöbben Füzesgyarmatról, Csökmőről és Vésztőről. 

Szeghalmon megtalálhatók az alsó- és középfokú oktatási intézmények, melyek közül néhány 
jelentősége túlmutat a város határain. Az oktatási szolgáltatásokat más településekről igénybe 
vevő diákok száma: 526 fő. 

3. ábra Oktatási intézménybe Szeghalomra bejárók 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Az oktatási intézmények vonzásterülete kissé eltérő az előbbiektől. Jobban érvényesül 
Szeghalom hatása egyes, nem közvetlenül szomszédos településeken, ahogy azt az Okányból 
és Újirázról bejáró tanulók száma mutatja. Az oktatásban domináns a füzesgyarmatiak 
arányszáma, amely az összes bejáró feléhez közelít. 

A Szeghalomra vonzást gyakorló településeket a városból napi szinten eljárók (1110 fő) adatai 
alapján kísérelhetjük meg azonosítani. 
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4. ábra Napi ügyekben Szeghalomról eljárók 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Egyértelmű a megyeközpont súlya (16%), ugyanakkor látszik, hogy Füzesgyarmat 
viszonylatában a két település funkcionális kapcsolata viszonylag kiegyensúlyozott, az onnan 
Szeghalomra járók és a városból oda érkezők száma között nincs nagyságrendi eltérés, bár 
Szeghalom súlya közel kétszeres. Feltűnő a Budapestre járók csekély aránya, ahogy a 
régióközpont alulreprezentáltsága is figyelemre méltó (2%), Debrecenhez viszonyítva feleannyian 
vannak napi kapcsolatban Szegeddel. 

A Szeghalomból dolgozni eljárók száma, 755 fő, csakmintegy fele a városba beingázóknak, ami 
megerősíti a település relatív munkaerő-centrum voltát. 

Feltétlenül említést érdemel a megyei alközpont, Gyula szerepe, melynek jelentősége a 
szeghalmiak életében nagy, elsősorban az ott található egészségügyi intézmények és a 
fürdőlátogatások okán. 

5. ábra Más településekre munkába járók 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A más településen dolgozók legnagyobb része a közeli Füzesgyarmatra és Körösladányba tart. A 
megyeszékhely jelentősége a foglalkoztatásban csekély. Az ingázók közel fele „egyéb” 
településeken dolgozik, amiből látható, hogy a szeghalmi elingázás célterületei viszonylag 
kevésbé markánsan artikulálódtak. 
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6. ábra Más településekre oktatási intézménybe járók 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A tanulni eljárók harmada Békéscsaba oktatási intézményeinek szolgáltatásait veszi igénybe, 
viszonylag sokan járnak Dévaványára és Gyulára. Az egyetemi városok közül Debrecent és 
Budapestet lényegesen többen választják, mint Szegedet. Feltűnő, hogy a nem túl távoli szarvasi 
intézményeket mindössze 2 fő választotta. 

Szeghalom környezetére adminisztratív-igazgatási intézményei, kereskedelmi, szolgáltatási 
létesítményei, oktatási intézményei, mint foglalkoztatási centrum, munkahelyei révén gyakorol 
hatást. A napi ingázási adatok tanúsága szerint Szeghalom települési vonzáskörzetének első 
szintje gyakorlatilag megegyezik a várossal közvetlen szomszédos települések körével. Ezzel a 
hatókör át is lépi úgy a szeghalmi járás, mint Békés megye közigazgatási határait. A szomszéd 
települések azok, ahol a lakosság mindennapos célpontja Szeghalom ügyeik intézése során. A 
felhasznált adatok ugyan a járások megalakulása előttről származnak, de a szeghalmi járás 
tagjainak döntő része a várossal határos, így a járásközponti szerepkör a kapcsolatok irányát 
aligha, legfeljebb intenzitását befolyásolhatja kismértékben. A szomszédokon túl a hatósugár 
meglehetősen gyorsan elenyészik, nagyobb intenzitással csak a szeghalmi oktatási intézmények 
gyakorolnak vonzerőt a távolabbi falvakra. Legerősebb – többé-kevésbé kölcsönös - kötődés 
Füzesgyarmat felé alakult ki, de Körösladány és Vésztő is sok szállal kapcsolódik a városhoz. 
Nyugat, így a szintén szomszédos Dévaványa irányában érezhető, hogy Szeghalom vonzását, 
Gyomaendrőd közelsége gyengíti, illetve fordítva.  

A kapcsolatok ellentétes, Szeghalomtól más települések felé mutató irányát vizsgálva 
megállapítható, hogy a város életében a szomszédos Füzesgyarmat és a megyeközpont, 
(kiegészülve a közép-békési településegyüttes két másik tagjával) játssza a legfontosabb 
szerepet. Békéscsaba adminisztratív-igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatási, nem utolsósorban 
oktatási létesítményei a szeghalmiak fő célpontjai, megye központja relatíve kevés munkahelyet 
ad a szeghalmiaknak. Gyula jelentősége nagyobb még, az ott található egészségügyi és 
idegenforgalmi létesítmények miatt. A többi település jelentősége jóval kisebb, de a szomszédos 
városok, falvak így is kiemelkednek. Egyéb települések felé való kötődések nem igazán 
szignifikánsak, a régióközpont, Szeged alig jelenik meg a mindennapokban, Budapest és 
Debrecen lényegesen nagyobb teret kap, bár jelentőségük így is messze elmarad a 
szomszédokhoz, vagy a megyeközponthoz képest. A két régióközpontnak inkább oktatási 
szolgáltatásit veszik igénybe a szeghalmiak, de Debrecen elsőbbsége itt is markánsan 
megmutatkozik. 
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Érdekes kétirányú ingázási folyamat tapasztalható Szeghalom és Füzesgyarmat között a két 
város relatív funkcionális erőssége miatt. Egyértelműen nem jelenthető ki, hogy Füzesgyarmat is 
a szeghalmi vonzáskörzet része, ugyanis a város közintézményei, gazdasági üzemei, szolgáltató 
létesítményei a szeghalmi lakosokra is erőteljes vonzást fejtenek ki. Az egymásra kölcsönösen 
erőteljes vonzást kifejtő két település kapcsolata mutatja az ún. „várospárok” egyes ismérveit. 

Szeghalom tagja a Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulásnak (DAREH), mely 2006-ban alakult, jelenleg 75 tagtelepülést számlál. 
A tagtelepülések közös célja, hogy a társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki 
védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja (Szeghalom esetében 
megtörtént), valamint korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az 
újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás széleskörű 
elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék mennyiségét.  

A Szeghalom tagja a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak, amely intézmény a térségben 
a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat látta el. A térségfejlesztési társulás székhelye 
Füzesgyarmatra került. A térségfejlesztési társulás elkészítette a kistérség gazdaságfejlesztési, 
idegenforgalmi, környezetvédelmi, ökológiai és ökoturisztikai programját, valamint részt vett 
különböző pályázatok készítésében és megvalósításában.  

1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata mellékleteként fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 
2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. Ezen határozat hatályba lépésével 
a régebbi területfejlesztési Koncepciók hatályukat vesztették (96/2005. (XII. 25.) OGY határozat; 
97/2005. (XII. 25.) OGY határozat; 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat). 

A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi 
dimenzióit, ami a 2014–2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készült 
tervdokumentumok (Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok) megalapozását is szolgálta. 
Továbbá az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, 
illetve az EU 2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz illeszkedve hosszú távú 
jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.  

A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljainak és prioritásainak teljesülése 
érdekében, a Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, másrészt alapelveket 
határoz meg a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, 
valamint a kedvezményezett térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban.  

A nemzeti jövőkép elérése érdekében a Koncepcióban foglalt négy hosszú távú, 2030-ig szóló 
átfogó fejlesztési célt jelöl ki. Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés 
megerősíti a Koncepció tizenhárom specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és 
hat területi célt. 

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra 
építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és 
infrastrukturális fejlesztéseket.   
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Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések népségmegtartó képessége erősödjék. Az 
agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője szempontjából kulcsfontosságú a 
vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, 
a helyi gazdaság megerősítése. 

A dokumentum nem nevesíti Szeghalom városát. Békés megyére vonatkozó megállapításai, 
elsősorban mezőgazdaságot és a közlekedési infrastruktúrát érintik, mely megállapítások 
Szeghalomesetében is relevánsak. A dokumentum szerint, a fejlesztési irányok Békés megyére 
vonatkozóan: 

• Az infrastruktúra fejlesztése: a megközelíthetőség és a logisztikai feltételek 
javításával, térségi kohézió erősítésével, minőségi környezet kialakítása mellett.  

• Gazdaság- és vidékfejlesztés: munkahelyteremtés ösztönzésével a hozzáadott 
érték növelése, hungarikumok támogatása, környezetkímélő energiatermelés, 
valamint az öko-, horgász-,  vadász-, kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése.  

• Társadalmi megújulás: a szakképzés gazdasági igényekhez alakításával, a civil 
együttműködések erősítésével és a helyi kulturális értékek megőrzésével.  

• Környezeti fenntarthatóság segítése az épített és természeti környezet védelme, a 
környezetbarát hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás fejlesztése és a megújuló 
energiákra épülő termelés és fogyasztás támogatása által.  

• Határon átnyúló együttműködések segítése a gazdaságfejlesztés támogatásával, 
együttműködési programok szervezésével és helyi termékekre épülő piac 
beindításával.  

• Békéscsaba fejlesztése, különös tekintettel az élelmiszer alapanyag előállítására 
és – feldolgozásra, valamint a gasztroturizmusra.  

Békés megyét, így Szeghalom városát nem érinti a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § f) pontja szerinti kiemelt térség területe. 

Az OTFK gazdasági és társadalmi változás elérésére irányulóátfogó céljai közül Szeghalom 
szempontjából az alábbiak lényegesek: 

• Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

• Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

A szakpolitikában érvényesítendő, a településre vonatkoztatható specifikus célok: 

• Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése. 

A területi specifikus célok közül fontos a településre nézve: 

• A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat. 

• Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 

• Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
elősegítése, 

• Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

Az európai uniós források felhasználásának keretét képező 2014–2020-as fejlesztési programok 
tématerületeihez kapcsolódva a településre vonatkoztatható: 

• Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. 
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Az OTFK Békés megye településeire tett megállapításai utalnak a kisvárosra. A Dél-Alföldön 
található, Romániával hosszan határos megyében a közép- és kisvárosok viszonylag egyenletes 
rendszere dominál. Jelentős természeti értékekkel, turisztikai vonzerővel, kiemelkedően jó 
agráradottságokkal és mezőgazdasággal rendelkezik. A kapcsolódó feldolgozóipar azonban 
gyenge. 

Békés megye kül- és belföldi tőkevonzó képessége egyaránt alacsony, az egy főre jutó GDP-t 
tekintve a harmadik legrosszabb helyzetű. A rendszerváltás óta a megye munkaerő megtartó 
képessége folyamatosan romlik, a munkaképes korú lakosság egyre növekvő számban hagyja el 
a térséget. A foglalkoztatottak folyamatosan és jelentősen csökkenő aránya az utóbbi években 
csekély növekedést mutat, amelyhez minimálisan javuló munkanélküliségi mutatók társultak. 

Az OTFK kiemeli, a megyék között Békés megye népessége csökkent a legnagyobb mértékben 
(10,4%-kal) mely elsősorban a születések, európai átlaghoz képest (is) kiemelkedően alacsony 
számára és a magas halandóságra vezethető vissza. Az országra általában is jellemző a rossz 
vagy nem megfelelő minőségű utak nagy aránya, a közúthálózat balesetveszélyessége, valamint 
a gyorsforgalmi úthálózat alacsony kiépítettsége, amely a növekvő tranzit- és belföldi forgalmi 
igényeket nem tudja ellátni. Ennek következtében Békés megyétől másfél órányira van a 
legközelebbi autópálya, és ez jelentősen visszafogja a gazdasági növekedést.  

4. térkép Magyarország funkcionális térségei 

 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
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1.2.2 Kapcsolódás Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához és 

Programjához 

Békés megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-ben került elfogadásra.  A Koncepció által 
megfogalmazott átfogó cél: „ A foglalkoztatás javítása Békés megyében, a gazdaság 
dinamizálásához szükséges komplex feltételrendszer megteremtésével; Békés megye 
népességmegtartó és népességvonzó képességének növelése a társadalmi adottságok, valamint 
a települési és környezeti feltételek javítása révén” 
Az átfogó cél mellett négy stratégia célt jelöl meg a dokumentum, melyek közül három 
vonatkoztatható Szeghalomra, illetve a település térségére. A Szeghalmi járás nem tartozik a 
komplex programmal fejlesztendő járások közé, azonban mint hátrányos helyzetű járás a 
társadalmi-gazdasági kohézió erősítése fontos feladatot jelent a városban és térségében is. A 
stratégiai célok a következőek:  

•  Fenntartható, a megye jövedelemtermelő képességét javító horizontális 
gazdaságfejlesztés 

•  A környezeti infrastruktúra átfogó, területileg kiegyensúlyozott fejlesztése 

•  A minőségi szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése 

•  Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a komplex programmal fejlesztendő 
járásokban (KLH). 

7. ábra Békés megye fejlesztési célrendszere  2027-ig 

 

Forrás: Békés megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 – stratégiai program 

A Területfejlesztési Program a Koncepcióban szereplő célrendszert veszi át, arra építve 
fogalmazza meg a megye középtávú fejlesztési prioritásait az alábbiak szerint: 

• Üzleti környezet fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének javítása 
érdekében 

• Helyi adottságokra alapozott turisztikai fejlesztések 

• Környezeti és közlekedési infrastruktúra fejlesztése a térségi kohézió erősítése 
érdekében 

• Szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében 
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• KLH-s járások komplex programjainak megvalósítása (nem releváns Szeghalom 
esetében)  
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1.2.3 Békés megye Integrált Területi Programja 

A Békés megyei Önkormányzat Közgyűlése 9/2021. (VI.23.) KGY. sz. határozatával fogadta el 
Békés megye Integrált Területi Programjának (ITP) előzetes változatát. 

Az ITP járások alapjándefiniálföldrajzi célterületeket, melyekre vonatkozóan határozza meg az 
elérhető TOP Plusz forrásokat.A Szeghalmi járás esetében ez az ITP szerint 5,689 milliárd Ft, a 
megyei keret 6,59%-a. Az elérhető TOP Plusz források intézkedések szerinti megoszlását az 
alábbi táblázat mutatja: 

2. táblázat: A TOP Plusz Szeghalmi járásra allokált forrásai (ITP 1.0 verzió alapján) 

TOP Plusz intézkedés 
Szeghalmi járás földrajzi 

célterületre jutó keret 
(Mrd Ft) 

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés 0,732 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások 2,809 

2.1 Klímabarát megye 0,619 

3.1 Megyei és térségi fejlesztések ESZA+ elemei 0,505 

3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA) 1,024 

Forrás: Békés Megye Önkormányzata – Békés megye Integrált Területi Programja 2021-2027 1.0 

A járáson belül a fejlesztési elképzelések elbírálásánál a Békés megyei Önkormányzat öt kiemelt 
szempont szerint differenciál: 

• a települések népességváltozásának mértéke 2011-2020 között 

• a beruházás megvalósítási helye, rászorultság szerinti település besorolás 

• a fejlesztéssel érintett település szabad vállalkozási zóna (SZVZ) szerinti 
elhelyezkedése 

• a beruházás megvalósítási helye szerinti település munkaerő-piaci helyzetének 
értékelése 

• a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatásáról szóló 
1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozat szerinti kategóriák 

Szeghalom a fenti szempontok alapján 1 pontot ér el, ami (Füzesgyarmathoz és Körösladányhoz 
hasonlóan) a legalacsonyabb a járásban. 

 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvényt (MATrt) az Országgyűlés 2018-ban fogadta el. Az MATrT a korábbi országos 
területrendezési tervtől eltérően egyben tartalmazza az Országos Területrendezési Tervet 
(OTrT), valamint az egyes kiemelt térségek területrendezési terveit. 
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Az MATrT célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza 
atérségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása 
érdekében, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, 
illetve erőforrások védelmére. 

Az MATrT országos területfelhasználási kategóriaként az Ország Szerkezeti Tervében 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és települési térséget állapít meg. 

Az Országos Övezeti Terv: 

• ökológiai hálózat magterületének övezetét, 

• ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét, 

• ökológiai hálózat pufferterületének övezetét, 

• kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét, 

• jó termőhelyi adottságú szántók övezetét, 

• erdők övezetét, 

• erdőtelepítésre javasolt terület övezetét, 

• tájképvédelmi terület övezetét, 

• világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét, 

• vízminőség-védelmi terület övezetét, 

• nagyvízi meder övezetét, 

• VTT-tározók övezetét, 

• honvédelmi és katonai célú területek övezetét jelöli ki.  

A fenti felsorolásban vastagon kiemelten jelölt övezetek területi lehatárolását és övezeti 
szabályait a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) állapítja meg. 
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5. térkép OTrT szerkezeti tervének Szeghalomra vonatkozó kivágata 

 

 

Forrás: MATrT Országos Területrendezési Terv 

 

Az OTrT szerkezeti terve a település külterületének nagy részét mezőgazdasági térségbe sorolta, 
amelyet a megyei területrendezési tervben legalább 95 %-ban mezőgazdasági térség 
kategóriába kell sorolni. A határ kisebb foltjai erdőgazdálkodási térségbe soroltak, amelynek 95 
%-át a megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során erdőgazdálkodási 
térség kategóriába kell sorolni. Az OTrT szerint a vízgazdálkodási térség területét 
vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

Települési térségi az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos 
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területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a 
belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak. 

Erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe azok a települési térségen, illetve a kiemelt 
és megyei területrendezési tervek esetében a sajátos területfelhasználású térségen kívül eső - 
Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdő és erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 
szolgáló földterületek, valamint erdőtelepítésre javasolt területek tartoznak, amelyek 
erdőgazdálkodásra hosszú távon és fenntartható módon alkalmasak, vagy amelyeken a jövőben 
az erdőtelepítés a termőhelyi adottságok és a környezetvédelmi szempontok alapján kedvező, 
illetve javasolt. 

Mezőgazdasági térség az országos és megyei területrendezési tervekben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep – ingatlan-nyilvántartás szerint 
rét, legelő művelési ágba sorolt területek -, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és 
amelyen a mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokolt. 

Vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve 
azok parti sávjai tartoznak. Fertőd közigazgatási területén a vízgazdálkodási térség kategória 
nem található meg 

A vonalas jellegű elemek közül az alábbi tervezett elemeket tartalmazza a tervlap és nevesíti az 
MATrT melléklete: 

 Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főútként a Berettyóújfalu térsége (M4) - 
Békéscsaba – Hódmezővásárhely – Szeged (M43). 

 Távlati főútként a Kunmadaras (34. sz. főút) – Karcag – Füzesgyarmat – 
Szeghalom (47. sz. főút)  

 Országos kerékpárút-törzshálózat elemeként az (Alföldi kerékpárút) a Tiszafüred - 
Karcag - Füzesgyarmat - Szeghalom - Vésztő - Doboz - Sarkad kerékpárút. 

Szeghalom igazgatási területét az alábbi térségi övezetek érintik: 

Az MATrT és a Megyei terv által lehatárolt övezetek: 
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Az ökológiai hálózat magterületének és ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely ezen övezetek 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja 

Az övezetekben új beépítésre szánt terület csak kivételes esetben, területrendezési hatósági 
eljárás keretében jelölhető ki. 

A közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a természetes 
élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

Bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetekben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű 
bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 
bővíthető. Erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete a települést nem érinti. 

 

 

Szeghalom igazgatási területét nem érinti az övezet. 

 

Ökológiai hálózat 
magterületének 
övezete, Ökológiai 
hálózat ökológiai 
folyosójának 
övezete, Ökológiai 
hálózat 
pufferterületének 
övezete 

Kíváló termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 
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Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében 
legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az MATrT hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott területek, továbbá az OTrT által kijelölt 
települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell 
hagyni. 

Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 

 

Az övezettel Szeghalom igazgatási területe nem érintett. 

 

 

Az övezettel Szeghalom igazgatási területe nem érintett. 

 

Az MvM rendelet és a Megyei terv által lehatárolt övezetek: 

Az övezettel Szeghalom igazgatási területe nem érintett. 

 

 

 

 

 

Erdők övezete 

Világörökségi és 
világörökségi 
várományos 
területek övezete 

Honvédelmi és 
katonai célú 
területek övezete 

Jó termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 
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A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban 
nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és 
településrendezési célokkal összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek 
sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 

 

 

 

A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében 
meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és 
a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

Az övezettel érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, 
valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy 
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell 
határozni 

Erdőtelepítésre 
javasolt terület 
övezete 

Tájképvédelmi 
terület övezete 
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a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 

b) a településképi rendeletben a településképi követelményeket. 

Az övezetben bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

Az övezetben a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

 

A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz 
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

Az övezetben bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

A megyei terv kiegészítő szöveges szabályozása: 

Az övezet területén – a gazdasági és a műszaki szempontok mérlegelésével – gondoskodni kell 
a tisztított szennyvizek kivezetéséről. 

Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre 
szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos. 

Az érintett települések településrendezési eszközeiben rendelkezni kell a felszín alatti vizek, 
üzemelő és tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében a potenciálisan 
vízszennyező építmények létesítésének korlátozására vonatkozó szabályokról. 

 

Vízminőség-védelmi 
terület övezete 

Nagyvízi meder 
övezete 
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A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A településrendezési 
eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak 
megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. A 
településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni. 

 

Az övezettel Szeghalom igazgatási területe nem érintett. 

 

1.3.2 Békés Megye Területrendezési Terve 

2020 júliusában 6/2020. (VII.27.) önkormányzati rendelettel a megye közgyűlése jóváhagyta 
Békés megye Területrendezési Tervét (BMTrT). A BMTrT általános célkitűzései megegyeznek az 
OTrT-vel. A megyei területrendezési terv figyelembe vette a települések hatályos 
településszerkezeti terveit is, melyek tartalmazták a meghatározó, távlati fejlesztési 
elhatározásokat. A megyei Területrendezési terv kidolgozásakor lehetőség volt figyelembe vetetni 
az éppen aktuális, elindított módosítási fejlesztési elképzeléseket is, ha azok az országos 
területrendezési tervvel, és a térség érdekeivel összehangoltan készültek, illetve azok 
elhatározásaival nem álltak ellentétben. 

A BMTrT feladata az OTrT-ben lefektetett övezeti rendszer pontosítása, lebontása a megyei 
települések szintjére.  

A megye szerkezeti terve az OTrT-hez viszonyítva pontosabban határozza meg az árvízi 
szükségtározó kiterjedését és Szeghalom határának térségeit, amelyek az alábbiak: 

Települési térség:  igazgatási terület 4,6%-a, amely a Településrendezési Tervben 
bármely építési övezet, övezet kijelölhető. 

Erdőgazdálkodási térség: igazgatási terület 9,5%-a, amelyet a A Településrendezési Tervben az 
erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő 
és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni.  

 

 

VTT-tározók övezete 
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Mezőgazdasági térség: igazgatási terület 85,2%-a, amelyet a Településrendezési Tervben 
legalább 75%-ban mezőgazdasági övezetbe kell sorolni. A fennmaradó részen nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki.  

Vízgazdálkodási térség: igazgatási terület 0,5%-a, amelyet a Településrendezési Tervben - az 
MATrT hatályba lépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek 
kivételével -  vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú 
mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá különleges beépítésre nem 
szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 
övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve 
kell pontosítani.  

A vonalas infrastrukturális elemek közül megjelenik az OTrT-ben nem ábrázolt Körösladány-
Szeghalom közötti térségi kerékpárút.  

A megyei Területrendezési terv Térségi szerkezeti tervével való megfelelések vizsgálata mellett, 
a térségi övezetekkel és azok szabályaival való összefüggéseket is elemezni szükséges. Fontos 
továbbá az ebből adódó kötelezettségek, feladatok meghatározása. 

6. térkép A Békés megyei TrT szerkezeti tervének Szeghalomra vonatkozó kivágata 
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Forrás: Békés megye Területrendezési Terve (TrT) 

 

Az MATrT-ben meghatározott megyei övezetek lehatárolása Békés Megye Területrendezési 
tervében: 

 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

A településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy 
övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

 

 

Az övezettel Szeghalom igazgatási területe nem érintett. 

 

Az MATrT felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló 
rendeletének részeként a megye területének, természeti, épített környezeti és gazdasági 
adottságainak védelmére és fejlesztésére a térszerkezet szervezése, továbbá a területfejlesztési 
koncepciók és programok végrehajtására, az OTrT-ben meghatározott térségi övezeteken túl 
egyedileg meghatározott övezeteket is megállapíthat, melyek Békés megye tekintetében a 
következők: 

 

Ásványi 
nyersanyagvagyon 
övezete 

Rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete 

Tanyás területek 
övezete 
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Az övezetbe sorolt település települési önkormányzata a településrendezési eszközeiben, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
területfelhasználási egység építési használatának megengedett határértékeinél megengedőbb 
követelményeket állapíthat meg. A megengedőbb érték kizárólag az építési telek megengedett 
legnagyobb beépítettségére, valamint a legkisebb zöldfelületre vonatkozhat, amely 
megengedőbb érték a megengedett legnagyobb beépítettség esetében 10%-nál, a legkisebb 
zöldfelület esetében 5%-nál nem lehet nagyobb az OTÉK szerinti, a kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt értékhez képest. A megengedőbb 
követelmények olyan területek esetében állapíthatók meg, amelyeket vagy a képviselő-testület 
döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, vagy barnamezős terület. Az utóbbi esetben a 
megengedőbb érték kizárólag akkor állapítható meg, ha a település barnamezős területeinek Étv. 
szerinti lehatárolása a településrendezési eszközökben megtörtént, és a barnamezős területek 
fejlesztési és újrahasznosítási lehetőségei meghatározásra kerültek a településfejlesztési 
koncepcióban és az integrált településfejlesztési stratégiában.  

 

 

A övezettel érintett települések településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési 
stratégiája és településrendezési eszközei készítésének során, ezen dokumentumok tartalmi 
követelményeiről rendelkező magasabb szintű jogszabályok szabta kereteken belül fokozottan 
figyelembe kell venni a turisztika fejlesztésének térségi szempontjait, a település és térsége 
adottságaira tekintettel vizsgálni szükséges a településnek a megye turisztikai kínálatában 
betöltött szerepe erősítésének, a település turisztikai célú látogathatósága javításának, a 

Gazdaságfejlesztési 
és innovációs terület 
övezete 

Kiemelt turisztikai 
terület övezete 
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látogatószám növelésének és a település turisztikai kínálata fejlesztésének, bővítésének 
lehetőségeit. Törekedni kell a terület igénybevétellel járó turisztikai fejlesztések 
településrendezési feltételeinek települési és térségi szinten összehangolt megteremtésére. A 
településrendezési eszközökben a turisztikai rendeltetésű infrastruktúra hálózatok, illetve azok 
egyes elemei folytonossága megteremtésének a feltételeit, különösen a turisztikai célú 
kerékpárutak és a kijelölt túraútvonalak esetében, településen belül és a településhatáron 
biztosítani kell  

 

Az övezettel Szeghalom igazgatási területe nem érintett. 

 

 

A területrendezési tervvel összefüggésben a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke 
36/2020. (VI. 16.) határozatával a települési önkormányzatoknak, tervezőknek és valamennyi, a 
területrendezésben, településrendezésben szerepet vállaló szervezetnek címzett, 
településrendezési tevékenységük során figyelembe veendő ajánlásokat fogalmaz meg. 

  

Együtt tervezésre 
javasolt térség 
övezete 
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1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti 

terveinek Szeghalom település fejlesztését 

befolyásoló megállapításai 

A Szeghalommal határos települések terveinek egy része több települést érintő projektet is 
tartalmaz (pl. úthálózati fejlesztés), mások olyan tervezett beruházások, amelyek 
figyelembevétele fontos Szeghalom jövőre vonatkozó elképzeléseinek meghatározásakor. 
Környezeti hatásaiban Szeghalom igazgatási területét jelentősen érintő, tervezett létesítmény a 
szomszédos települések terveiben nem szerepel. 

3. táblázat A szomszéd települések szerkezeti terveinek megállapításai 

Település neve 
Településszerkezeti terv Szeghalmot érintő 

megállapításai 

Csökmő 

 Szeghalmot keletről határoló település, a 

Szeghalmot érintő közigazgatási határon jellemzően 

vízgazdálkodási és mezőgazdasági területekkel. 

 A határoló területek nagy része különleges 

természetmegőrzési és madárvédelmi terület. 

 A közigazgatási határ közvetlen közelében halastó 

található. 

 Mindkét települést érinti országos jelentőségű 

műszaki infrastrukturális elem - tervezett főút 

 A 47.-es sz. főút mellett, Szeghalom térségében 

különleges beépítésre szánt terület tervezett. 

Dévaványa város  

 Szeghalmot nyugatról határoló település, a 

közigazgatási határon jellemzően mezőgazdasági és 

erdő területfelhasználású területekkel. 

 A két települést összekötő út mellett kerékpárút 

létesítése tervezett.  

 A fejlesztések között megújuló energia előállításra 

alkalmas ipari-gazdasági területek kijelölése 

szerepel. 

Füzesgyarmat város 

 Szeghalmot Északról határoló település, jellemzően 

mezőgazdasági területfelhasználásokkal. 

 Külfejtéses művelésű bányatelek és MOL 

bányatelek védőterülete érintett. 

 Mindkét települést érinti országos jelentőségű 

műszaki infrastrukturális elem – tervezett főút 

  Püspökladány-Szeghalom összekötő út 

 A fejlesztések között fürdőfejlesztés, biogáz üzem 

telepítése, napelem park telepítése, ipari park 

létesítése szerepel 

Kertészsziget 

 Szeghalmot Északról határoló település, jellemzően 

mezőgazdasági területfelhasználású területekkel. 

 Közvetlen közúti kapcsolat köti össze a két 

települést. 



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 37 

 

Település neve 
Településszerkezeti terv Szeghalmot érintő 

megállapításai 

Körösladány város 

 Szeghalmot dél-nyugatról közel 30 km közös 

közigazgatási határral határoló település. 

 A határoló területek jellemzően általános 

mezőgazdasági, vagy természetvédelmi indokok 

miatt korlátozott hasznosítású mezőgazdasági 

területfelhasználású területek. 

 A két település közvetlen közúti kapcsolattal 

rendelkezik. 

 Mindkét települést érinti országos jelentőségű 

műszaki infrastrukturális elem – tervezett főút 

 Tornacsarnok és tanuszoda 

 Kishajó kikötő 

Újiráz 

 Szeghalmot keleti irányból jellemzően 

mezőgazdasági területfelhasználású területekkel 

határoló település. 

 A közigazgatási határ mentén Újiráz oldalról jelentős 

mértékű, természetmegőrzési, madárvédelmi 

területek találhatók. 

 Újiráz belterülete a közös közigazgatási határra 

illeszkedik. 

 E közigazgatási határon van az a „pont”, ahol öt 

település találkozik.  

Vésztő város 

 Szeghalmot délről, jellemzően mezőgazdasági 

területfelhasználású területekkel határoló település. 

 A közös közigazgatási határ egy része a Sebes 

Körös vonalán vezet. 

 A Vésztő-Szeghalom összekötő út mellett található a 

Vésztő-Mágori emlékhely.  

 A meglévő közúti kapcsolat mellett kerékpárút 

tervezett. 

 Vésztő igazgatási területén lévő gazdasági területek 

(majorok) védőterületei kis mértékben érintik 

Szeghalom közigazgatási területét.  

 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megállapításai 

1.5.1.1 Településfejlesztési koncepció 

Szeghalom Város Önkormányzata 118/1999.(VIII. 20.) sz. határozatával hagyta jóvá a 
településfejlesztési koncepciót, majd annak jelenleg hatályos módosítását 67/2008 (V.9.) Ökt sz. 
határozatával fogadta el. A koncepció módosítását a készülő Integrált Városfejlesztési 
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Stratégiával való koherencia igénye tette szükségessé. A közel hatéves dokumentumhoz 
Örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, ezért az örökségvédelem kérdéskörét alig érinti. A 
koncepció átfogó fejlesztési célrendszert nem fogalmaz meg, ehelyett részletekbe menően, 
mintegy tervezési programként sorolja fel a fontosnak ítélt fejlesztési elképzeléseket. Ezek az 
alábbi főbb témákat ölelik fel: 

• Agrárium komplex fejlesztése, szerkezetváltása, termékszerkezet diverzifikálása.  

• Iparfejlesztés, ipari területek, infrastruktúra bővítésével, kedvezményekkel. 

• Idegenforgalom fejlesztése. Vízi turizmus (szabadtéri fürdőzés, vízi túrák, 
horgászat), szárazföldi turizmus, falusi turizmus, rendezvényturizmus fejlődésének 
előmozdítása. 

• Szeghalom megtartóképességének javítása, elöregedés mérséklése. 

• Iskolai végzettség emelése. 

• Munkanélküliség csökkentése. 

• Városi intézményrendszer fejlesztése (tornatermek, tanuszoda, egészségügyi 
központ). 

• Településszerkezet, településkép fejlesztése (ajánlások a településrendezési terv 
készítéséhez). 

• Műszaki infrastruktúra fejlesztése. 

• Környezetvédelem. Épített és természeti környezet védelme, nevesítetten a 
kunhalmok megóvása. 

1.5.1.2 Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Szeghalom Város Önkormányzata 67/2015. (IX.28.) Ökt. határozatával hagyta jóvá Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), melyet egy alkalommal, 37/2016 (III.29.) Ökt. határozattal 
módosított. 

Az ITS a Településfejlesztési Koncepcióra alapozva meghatározza a város 2030-ig terjedő, 
hosszútávú jövőképét, valamint az ennek eléréséhez szükséges középtávú, városi szintű 
tematikus, illetve városrészi célokat. 

Az alábbi ábra mutatja be az ITS célrendszerét: 
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8. ábra: Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere 

 

Az ITS-ben megfogalmazott közép- és hosszútávú célok ma is aktuálisak, ezek jelentős 
módosítására a 2021-2027-es támogatási időszakra nincs szükség. 

Kulcsprojektként az ITS az iparterületek fejlesztését azonosította. Az iparterületek 
infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló projektek valósultak meg az elmúlt támogatási 
időszakban, a gazdasági fejlődésének ezáltal jó lehetőséget biztosítva. 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Az Önkormányzat idáig nem élt a településrendezési szerződések nyújtotta lehetőségekkel és 
pillanatnyilag a jövőben sem tervezi ezt. 

1.5.3 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

Szeghalom Város területén jelen pillanatban az alábbi hatályos településrendezési eszközök 
érvényesek:  

• Szeghalom Város Településrendezési Tervének módosítása, Településszerkezeti 
Terv 2010. 

• Szeghalom Város Településrendezési Tervének módosítása, Szabályozási Terv 
2010. 

• Szeghalom Város Helyi Építési Szabályzata 2010. 

A 2010-ben elkészült három dokumentum és azok alátámasztó munkarészei együttesen képezik 
a Településrendezési Terv módosításának (Terv) anyagát, készítője a Csabaterv Bt., felelős 
tervező: Kmetykó János. Mivel a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz korábban nem 
készült régészeti és építészeti szempontú örökségvédelmi hatástanulmány, a Terv alátámasztó 
munkarészei ezt is tartalmazzák. A Terv hivatalosan a korábbi, 2002-ben jóváhagyott 
Településrendezési Terv módosítása, azonban gyakorlatilag új tervnek tekinthető, tervezője sem 
ugyanaz.  

A Terv Településszerkezeti Tervét 2010-ben, 46/2010. (V.31.) ökt.sz. határozatával fogadta el a 
szeghalmi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

Településrendezési 
Tervi előzmények  

Vonzó városi életminőség Dinamikus helyi gazdaság Fenntartható 
erőforrásgazdálkodás 
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A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSz) és annak mellékleteként a Szabályozási Tervet 7/2010. 
(VI.1.) számú rendeletével alkotta meg Szeghalom Város Önkormányzata. 

A Tervbe és annak előzményébe beépült az 1999-ben jóváhagyott Kossuth téri műemléki 
környezet Részletes Szabályozási Terve is.  

A Terv teljeskörű felülvizsgálata a jelenlegi gyakorlat szerint 2020-ban lett volna esedékes. Úgy a 
település részéről felmerülő újabb igények, mint a jogszabályi, területrendezési környezet 
képlékeny volta miatt is a Terv karbantartása, változó körülményekhez igazítása folyamatosan 
szükségszerű lehet. A Terv módosítására  a 2015. óta eltelt időszakban többször is sor került. A 
2017-es módosítás 8 részterületet érintett, zömmel külterületi telephelyeket (Kmü jelű 
mezőgazdasági üzemi területek). Két kisebb ipari területet jelöltek ki az Északi Iparterülethez 
kapcsolódóan 2021-ben, korábbi tervek szerint kiosztott, de végül be nem épülő lakóterületek 
helyett. Jelenleg a tervezett M 47-es út építésének igényeit kiszolgáló homokbánya nyitás 
szabályozási hátterének biztosítása van napirenden a határ déli részén. 

1.5.4 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemei 

A településszerkezeti terv meghatározza a város alakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a város 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a város szerkezetétmeghatározó 
térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más 
módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a 
környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

1.5.4.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A településszerkezeti terv leírása az alább idézettkövetelményeket és általános alapelveket 
rögzíti: 

• az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános 
követelményeit, 

• a népesség demográfiai fejlődését, a lakosság lakásszükségletét,  

• a lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a 
korlátozott képességűek igényeire, az oktatás, a sport, a szabadidő és az üdülés, 
valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek lehetőségeire, 

• a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és 
az építészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az 
értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló 
kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését 
ne akadályozza, 

• a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának 
összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az 
élővilág védelmére, 

• a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket,  

• a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- 
és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és hírközlés, az ellátás, különösképpen 
az energia- és a vízellátás, a hulladékeltávolítás és – elhelyezés, a 
szennyvízelhelyezés és –kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 
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• a honvédelem és a polgári védelem érdekeit, 

• a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 

• az arra alkalmas természeti adottságok hasznosításának elősegítését és védelmét. 

A lakóterületek alakításának alapelvei: 

• Új lakóterületek kialakítása nem szükséges. A településszerkezeti adottságok 
alapján a város ÉK-i részén lévő zártkert területét tartalék lakóterületként kell 
kezelni. 

• A korábbi (2002-es) tervhez képest növekszik a kisvárosias lakóterületek aránya a 
falusias besorolású egységek rovására. 

• Új kertvárosias területek kialakítása átsorolása szükségtelen. 

• A falusias lakóterületek közé tartoznak azok a korábban belterületi kertek is, 
amelyek szerkezeti elhelyezkedésüknél fogva, illetve a közműellátás helyzete és 
várható fejlődése szempontjából ebbe a terület-felhasználási egységbe 
illeszkednek (Érmellék utca – Berettyó között). 

Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei: 

• A városközpont sokszínű szerepköre miatt a meglévő (2010-ben) vegyes területek 
egyaránt képesek befogadni a térségi és települési intézményi funkciókat, valamint 
a lakófunkciót. A területen a kisvárosias jelleg erősítése a cél. 

• A Terv nem dedikál vegyes területeket konkrét intézmények, fejlesztések számára. 

• Új vegyes területek kijelölésére nincs szükség. 

A gazdasági területek alakításának alapelvei: 

• A kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területek többsége a belterületen alakult 
ki, fejlesztésük is ott valósulhat meg. 

• A város É-i részén a Kinizsi utcában lévő iparterületbővítését biztosítani kell. 

• Bővíteni kell a Szeghalmi főcsatorna és a vasúti pályatest közötti iparterületet. 

• A város külterületén lévő mezőgazdasági telephelyek ipari terület besorolása 
megszűnik. Különleges terület besorolást kapnak. 

Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei: 

• A zöldterületekből és az erdőkből álló egységes zöldfelületi rendszer kialakítása. 

• A természeti környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemek 
megőrzése. 

• A településszerkezeti szempontból jelentős utcákban a várostűrő fafajokból 
egységes fasor kialakítását kell biztosítani. 

Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei, követelményei: 

• Az egykori sárréti élőhelyek gazdag élővilágát őrző, erdőfoltok, vizes élőhelyek, 
gyepterületek, a mezőgazdasági területek közé ékelődött táji, természetiértékek 
megőrzése, védelme. 

• Egyedi tájértékek, nevesítetten a kunhalmok védelme. 
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1.5.4.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei 

Tervezett lakóterületek 

A Településszerkezeti Terv új lakóterületeket nem tervezett. Egyes átsorolt területek 
ábrázolástechnikai szempontokból tervezett területekként jelöl meg. A lakóterületek közé sorolt 
volt kertségek (Érmellék utca környéke) területén sem alakult ki még egységes beépítésű 
lakóterület. Egyes kijelölt lakóterületek ipari területté való átsorolása történt a Terv módosítása 
során olyan területeken, ahol a kiosztott telkek beépítésére nem mutatkozott igény több éven 
keresztül sem. 

Tervezett településközponti és vegyes területek 

Településszerkezeti Terv új vegyes területeket nem tervezett. 

Tervezett gazdasági területek 

A farkasfoki, valamint avasútállomástól nyugatra fekvő, jó közlekedési kapcsolatokkal bíró 
tervezett gazdasági területek beépülése megkezdődött, új épületek, csarnokok jelentek meg, az 
infrastruktúra egy része kiépült. A településtől északra fekvő tervezett gazdasági területek 
azonban döntő többségben még érintetlenek.Újabb gazdasági területek kijelölésére folyamatosan 
igény mutatkozik a betelepülni szándékozó vállalkozások részéről mind a Déli-, mind az Északi 
Iparterületen. 

Tervezett üdülőterületek 

A várhelyi tábort és Szabadidőközpontot jelentősen fejlesztette az Önkormányzat az elmúlt 
években. 

Tervezett különleges területek 

Közlekedéshálózati fejlesztések 

Megvalósult a Dévaványa felé tervezett összekötő út városi szeméttelepig tartozó része. Szintén 
kiépült a Körösladányba és Füzesgyarmatra vezető térségi jelentőségű kerékpárút. 
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7. térkép Szeghalom belterületének Településszerkezeti Terve 
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Forrás: 
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Szeghalom Város Településrendezési Terve 

Forrás: 
Szeghalom Város Településrendezési Terve  
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1.6 A település társadalma 

1.6.1 A népesség főbb jellemzői 

1.6.1.1 Demográfia 

4. táblázat Magyarország, Békés megye és Szeghalom város népességszám-alakulása 2001-2020 

Adattípus 2001 2011 2020 

Lakónépes
ség 

2001/1990  
(%) 

Lakónépes
ség 

2020/2011 
(%) 

Lakó-
népessé

g / 
állandó 
népessé
g 2011 

Lakó-
népesség 
/ állandó 
népesség 

2021 

Állandó 
népesség 

(város) 
10454 9704 8 842   

95,7% 95,2 

Lakónépess
ég (város) 

10198 9290 8 414 91,1 90,6 

Állandó 
népesség 
(megye) 

399302 367722 342 949   

97,88% 95,2 

Lakónépess
ég (megye) 

397791 359948 326530 90 90,7 

Állandó 
népesség 
(ország) 

10 078138 9 773777 9890640   

101,7% 97,8 

Lakónépess
ég (ország) 

10 198315 9938628 9730772 97,5 97,9 

 

Forrás: KSH adatok (2001, 2011, 2021) 

 

9. ábra Szeghalom népességszámának alakulása (1990-2020) 

 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

Adatsor1; 1990; 
10 462 Adatsor1; 2001; 

10 198

Adatsor1; 2011; 
9 290

Adatsor1; 2020; 
8 414

Népességszám 
alakulása  
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Szeghalom, a demográfiai krízishelyzetben lévő Békés megye gyakorlatilag összes 
településéhez hasonlóan, gyors ütemben veszít népességéből. A rendszerváltozás időpontjában 
10462 fős város lakosságszáma az elmúlt harminc évben közel 2000 fővel, eredeti 
népességének 19%-ával csökkent (ugyanez az arány jellemzi a Békés megyei lakosságszám-
csökkenés tendenciáját is). A városi népességszám 2001-től gyorsuló ütemben redukálódott, 
ezáltal sújtva a városi társadalmat. Ennek oka egyértelműen az intenzívvé váló elvándorlás – 
egyben az egész megye problémája –, a gyermekvállalási kedv csökkenése, a lakosság 
elöregedése. A település demográfiai ollója egyre tágabbra nyílik és a tendencia nem mutat 
lassulást. 

A város népsűrűsége 2020-ban38,8 fő/km2, ami 2001-hez képest 10 fő/km2-rel alacsonyabb, ami 
a több mint 1500 fős népességszám csökkenésnek tudható be. Az érték a kifejezetten alacsony 
népsűrűségű, rurális Békés megyéhez – ahol a Körösök által feltöltött síkvidéken, domborzati 
akadály híján, szellős településszerkezet, gyakran halmazos településstruktúra alakult ki, 
földszintes, egyszintes épületek döntő többségével – képest átlagos, a magyarországi városok 
átlagához képest viszont igen alacsony.  

5. táblázatSzeghalom város népmozgalmi adatai (2001-2020) 

Adattípus 2001-2011 2011-2020 

Élveszületések (előző népszámlálás 
óta, fő) 

883 834 

Halálozások (előző népszámlálás óta, 
fő) 

1208 1061 

Természetes szaporodás (előző 
népszámlálás óta, fő)  

-325 -227 

Vándorlási különbözet (előző 
népszámlálás óta, fő) 

-583 -777 

Teljes népmozgalom (tényleges 
szaporodás) (előző népszámlálás óta, 
fő) 

-908 -1004 

Forrás: Népszámlálási adatok, tájékoztatási adatbázis (KSH) 

A Szeghalmi járás, mint forgalmi árnyékban, az ország gazdasági centrumtérségeitől távol 
elhelyezkedő hátrányos helyzetű térség minden települése súlyos népességveszteséget könyvelt 
el az elmúlt két évtizedben. A népességfogyás okai a gyors tempóban öregedő társadalom, a 
helyi fiatalság – elsősorban a képzettek – prosperálóbb magyarországi térségekbe migrálása, 
valamint az erőteljes, főként Nyugat-Európa országait célzó elvándorlás. Sem a térség, sem a 
megye irányába bevándorlás nem jellemző, így a 2000 után súlyosabb méreteket öltő negatív 
előjelű demográfiai tendencia a jövőben is folytatódni látszik. A természetes fogyás mértéke a 
Békés megyeinél kisebb, míg az országosnál nagyobb volumenű, viszont az elvándorlás aránya 
egyértelműen erőteljesebb, mint a megyei trendek. 

  

Népsűrűség  
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10. ábra Szeghalom Város korstruktúrája (2014) 

 

Forrás: Tájékoztatási adatbázis (KSH) 

11. ábra Szeghalom Város korstruktúrája (2020) 

 

Forrás: Tájékoztatási adatbázis (KSH) 

A város korstruktúráját vizsgálva a legjelentősebb változás az időskorúak arányának emelkedése 
(2014 és 2020 között 3 százalékponttal) a munkaképes korú népesség rovására. Mindez azt is 
jelenti, hogy a három vizsgált korcsoport közül csak az idősek létszáma nőtt, mintegy 250 65 
évesnél idősebb lakosa volt a városnak 2020-ban, mint 2014-ben. A 14 év alattiak számának 
csökkenése viszonylag alacsony mértékű volt, arányuk a teljes népességhez viszonyítva 
valamelyest nőtt. A 15-64 évesek számának jelentős visszaesését egyaránt okozza az, hogy ők 
vesznek részt legnagyobb arányban az elvándorlásban, illetve, hogy a jelenlegi fiatal 
korcsoportok létszáma kisebb, mint 50 évvel ezelőtt volt, így többen válnak nyugdíjas korúvá, 
mint a – statisztika szerint – munkaképessé. 

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség 
(65–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2014-ben 43% volt, 2020-ra ez 

Adatsor1; 0-14 
évesek; 1165; 

14%

Adatsor1; 15-
64 évesek; 
5466; 65%

Adatsor1; 65 
évesek és 

idősebbek; 
1783; 21%
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54%-ra nőtt a fent bemutatott folyamatok eredményeként, miközben strukturális kor-
átrendeződés is zajlott, ugyanis az idősek fiatal lakossághoz viszonyított aránya is radikálisan 
emelkedett. 

A város öregedési indexe (az idős népesség (65–X éves) a gyermeknépesség (0–14 éves) 
százalékában)2020-ban 153% volt, folyamatosan, jelentős mértékű emelkedés mutatva az elmúlt 
évtizedekben. Az érték az országos átlagnál (139%) is magasabb, míg Békés megyében 
pozitívnak számít, ugyanis a Viharsarok öregedési indexe 181%. 

Szeghalom társadalma egyértelműen öregedő, az eltartottak aránya a fiatalok nagyarányú 
elvándorlása okán nem növekszik, azonban a terjedelmessé váló idős népesség a település 
gyors demográfiai krízisét erősítheti.  

A népesség nemek szerinti megoszlásaa városban kiegyenlített az arány évtizedek óta stagnál.  

1.6.1.2 Nemzetiségi összetétel 

Mivel 2011 óta nem került sor népszámlálásra, ezért az előző évek adatai kerültek elemzésre. A 
városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (a lakosság 3,55%, tehát 
330 fő), német (32 fő), román (7 fő), szlovák (3 fő). 2001 óta a cigány nemzetiség létszámában 
állt be kisebb változás, ekkor lakossághoz viszonyított arányuk csak 1,91% volt, azóta számuk 
megközelítőleg 150 fővel emelkedett. Ennek magyarázata a cigány nemzetiségiek magas 
fertilitási mutatója, valamint a gyors népességfogyás következtében arányuk relatíve megnőtt.) A 
romák döntő többségben a város északnyugati részén, Újtelepen, valamint a 47. sz. főúttól délre, 
a Vásártér utca környékén élnek, infrastrukturálisan fejletlen, szegregált lakótömbökben. A 
városban 2014. óta Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. 

1.6.1.3 Képzettség 

12. ábra Szeghalom Város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 
összehasonlításban (2001, 2011) 

 

Forrás: Teir adatok (2001, 2011) 

A városi lakosság képzettségi szintje mind 2001-ben, mind 2011-ben országos és megyei 
összehasonlításban egyértelműen alacsonyabb, emellett a képzettségbeli javulás tendenciájának 
dinamizmusa is alulmarad a megyei és országos értékhez képest. Az általános iskolai 

Hazai nemzetiségek 
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végzettséggel nem rendelkezők arányát sikerült radikálisan csökkenteni, azonban azok száma, 
akik maximum 8 általános iskolai osztályt abszolváltak, mai napig kiemelkedően magas. Az 
érettségizettek aránya lassan, de biztosan emelkedik, ugyanígy a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők száma is. A térségben felsőfokú oktatási intézmények a várostól távol helyezkednek 
el (pl. Debrecen, Békéscsaba, Gyula, Szolnok). Gyakori és a város számára szomorú tendencia 
az agyelszívás. A középiskola befejezését követően egyetemet, főiskolát választó fiatalok az 
alma mater elvégzése után csekély számban térnek vissza, így a helyi értelmiségi réteg bővülése 
lassan megy végbe, a magasan képzettek döntő többségben lábukkal szavaznak és elhagyják a 
várost, járást, ezáltal mélyítve a komplex társadalmi problémákat. 
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1.6.1.4 Foglalkoztatottság 

13. ábra Szeghalom város népességének munkaerő-piaci szerkezete 

 

Forrás: Népszámlálás (KSH) 2011 

2011-ben Szeghalom teljes népességének nagyjából 40%-a foglalkoztatott, harmada inaktív 
kereső, 23%-a eltartott és 5%-a munkanélküli. A helyzet – főként az inaktív lakosság bővülő 
csoportja – nem kedvező, azonban a megyei munkaerő-piaci szerkezet még kedvezőtlenebb. 

Szeghalom városában 5885 munkaképes korú élt 2011-ben, akik 58,3%-a volt foglalkoztatott. Ez 
az arány, a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb képet fest, ekkor a foglalkoztatottsági arány 
csupán 50,5%-ot ért el. Pozitívum, hogy a szeghalmi foglalkoztatás, míg 2001-ben az országos 
és békési átlagnál kedvezőtlenebbnek számított, úgy 2011-ben kismértékben meghaladta ezen 
átlagokat. 

A város gazdasága tercierizált, ez meglátszik a foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágakként való 
csoportosításában is. Egyértelmű a szolgáltató szektor vezető pozíciója, ahol a foglalkoztatottak 
több mint fele dolgozik. Második helyen az ipari foglalkoztatottak, míg a nagy múltú térségi 
mezőgazdaságban alkalmazottaké a legalacsonyabb számú foglalkozási csoport. 

14. ábra Foglalkoztatottak megoszlása Szeghalom városában nemzetgazdasági ágak szerint 

 

Forrás: Népszámlálás (KSH), 2011 

  

Adatsor1; 
mezőgazdasá

g; 8; 8%

Adatsor1; 
ipar; 39; 

39%

Adatsor1; 
szolgáltatás; 53; 

53%
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15. ábra Szeghalom város foglalkoztatottsági struktúrája életkor szerint 

 

Forrás: Népszámlálás (KSH) 2001 

 

16. ábra Szeghalom város foglalkoztatottsági struktúrája képzettség szerint 

 

Forrás: Népszámlálás (KSH) 2001 

 

17. ábra Szeghalom város foglalkoztatottsági struktúrája foglalkozási ág szerint 

 

Forrás: Népszámlálás (KSH) 2001 
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2011-ben a településről ingázók aránya 22% volt. Ez a helyben dolgozó lakosság arányának 
csökkenését jelzi, ugyanis 2001-ben a foglalkoztatottak „csupán” 16%-uk járt más településre 
dolgozni. Az ingázási tendenciák részletesen az 1.15. fejezetben olvashatók. 

2011-ben 11,8, 2013-ban 8,86%, míg 2020-ra 7,7% volt a nyilvántartott álláskeresők aránya a 
szeghalmi munkaképes korú népesség százalékában. (Az arány a folyamatos csökkenés 
ellenére mind országos, mind megyei viszonylatban magas.) A helyi gazdaság konszolidációja az 
elmúlt években sikeresnek bizonyult, így a munkanélküliség a megyei átlaghoz és a térségbeli 
településekhez hasonlatosan csökken – azonban még mindig távol a kedvező állapottól, illetve az 
országos átlagtól is.  

 

A legfrissebb 2021-es munkanélküliségi adatok tükrében a városi foglalkoztatás volumene a 
megyei és országos átlagtól kismértékben elmarad, azonban érzékelhető javulás az előző évi 
adatokhoz viszonyítva. A városi munkanélküliség hónaponkénti alakulása egyenetlen. Ennek 
magyarázata, hogy fontos agrárvidék központi városaként, valamint a helyi lakosság nagy 
hányadát foglalkoztató építőipar megyei erősségeként az idénymunka aránya kiemelkedő, az 
ideiglenes foglalkoztatás a mezőgazdasági és építőipari munkák volumenét követi, így az első 
félévben magasabb, míg nyáron, ősszel alacsonyabb volumenű munkanélküliség jelentkezik a 
település foglalkoztatási struktúrájában. 

A munkanélküliek több mint fele (240 fő) 180 napon túl is állás nélkül él, közel 100 fő pedig több 
mint egy éve nem rendelkezik bejelentett munkával, problémákat generálva a helyi gazdaságnak 
és önkormányzatnak. A munkanélküliek 40%-a maximum 8 általános iskolai osztályt végzett, 
18%-a 25 év alatti, míg 35%-a 45 év feletti. A pályakezdő munkanélküliek aránya 12%, míg a 
közfoglalkoztatásban 2020-ban 208-an vettek részt. A fekete- és szürkegazdaság a valós 
munkaerő-piaci képet torzítja (javítja), azonban erről megbízható adatok nem állnak 
rendelkezésre. 

  



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 55 

 

1.6.1.5 Jövedelmi viszonyok 

Szeghalmon 100 lakosra 53 adózó jut, amely 3 százalékponttal kedvezőbb a Békés megyei és 
közel15-tel a 2020-ra jelentősen visszaesett országos átlagnál1. Az adózási hajlandóság 
kismértékben nőtt az elmúlt években, amely a kedvező jövedelmi trendeknek, valamint a 
gazdaság kifehérítését célzó politikáknak köszönhető, azonban 2020-ban a COVID járvány 
hatására valamelyest (az országos átlagnál jelentősen kisebb mértékben) visszaesett az SZJA-t 
fizetők aránya.  

 
18. ábra 1 főre jutó nettó belföldi jövedelem (2011-2020) 

 

Forrás: TeIR adatbázis 

 

Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem az országos átlagnál alacsonyabb, a megyei átlagnál 
valamivel magasabb. Változásának tendenciájában egyértelműen követi az magyarországi 
folyamatokat, ám a világjárvány hatására az országos szinten töretlen növekedés 2020-ban 
Szeghalmon nem realizálódott. 2011 és 2019 országos, megyei és települési szinten is 
folyamatos volt a jövedelmek növekedése, bár a növekedés mértéke a városban az időszak 
utolsó éveiben némileg elmaradt a megyei és országos adatoktól. 

A személyi jövedelemadó változásának trendje Szeghalmon hasonlóan alakul a megyei és 
országos trendekhez, azonban a növekedés mértéke alacsonyabb.A 2011-es 6,27 milliárd Ft-ról 
2020-ra 12,26 milliárd Ft-ra nőtt az SZJA köteles jövedelmek mértéke, ami 1,95-szörös 
növekedés. Ugyanebben az időszakban mind az országos, mind a megyei érték 2,1-szeresére 
emelkedett. 

A városban 2461 fő részesül nyugdíjban, ellátásban és egyéb járandóságban, akik közül 
öregségi nyugdíjra jogosult 1884 lakos Az összes ellátásban részesülők száma csökkent az 
elmúlt évtizedben, azonban az öregségi nyugdíjra jogosultak száma évről évre növekszik. 
Rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkent az elmúlt évtizedben. 

 
1 TeIR adatok, 2020 

Szeghalom Békés megye Magyarország

Jövedelem  
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Az önkormányzat az alábbi pénzbeli segélytípusokat határozta meg és rászorultsági jogon 
allokálja a helyieknek: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély 
(egészségkárosodás, valamint nyugdíjkorhatár 5 éven belüli elérése, foglalkoztatási mentesség 
okán), lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, önkormányzati segély, rgyk. önkormányzati 
támogatás, főiskolai hallgatók támogatása, hulladékszállítás, köztemetés, 65 éven felüliek 
karácsonyi támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj, HPV, óvodáztatási támogatás, újszülöttek 
támogatása. 

1.6.1.6 Életminőség 

A Szeghalmi járás 72,5 éves születéskor várható élettartam tekintetében a megyében – a 
Mezőkovácsházi járással egyetemben – a sereghajtók közé tartozik, míg az országos 
összehasonításban kedvezőtlen életminőségi adatokat produkáló Békés megye átlaga 73,5 év. A 
lakosság jól-létét, életminőségét komplex módon mérő Human Development Index értéke 0,387, 
amely a megyei 0,46-os átlagnál látványosan alacsonyabb. 

 
19. ábra Szeghalom lakásainak komfortossága megyei összehasonlításban 

 

Forrás. Népszámlálás (KSH), 2011 

 

20. ábra Szeghalom háztartásainak felszereltsége megyei összehasonlításban 

%

Szeghalom Békés megye
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Forrás. Népszámlálás (KSH), 2011 

  

%

Szeghalom Békés megye
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Szeghalom lakásállománya komfortfokozat tekintetében a megyei és országos színvonalnál 
hajszálnyit rosszabbnak mondható, 11%-os az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, amely 
10 éve a lakások egynegyedére volt jellemző! A háztartások közcsatorna-hálózatra való 
becsatlakoztatása a megyei és magyarországi színvonalnál nagyságrendekkel kielégítőbb, 
gyakorlatilag 100%-osan megvalósult (főként 2004 és 2006 között) a közcsatorna-hálózat 
kiépítése és a lakások rákötése. A dinamikus fejlődést jelzi, hogy 2001-ben csupán 28%, míg 
2014-ben 95% volt a bekötések aránya. (A város szegregált részein okoz még gondot a 
csatornázottság hiánya.) 

A város népességének egészségi állapota folyamatosan javul. Az önkormányzat számos 
intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy már fiatal kortól az egészséges életmód felé 
terelje a lakosokat (pl. városi konyhán alacsony zsírtartalmú tejtermékek használata, só 
mennyiségének csökkentése, mozgás gazdag életmód terjesztése, stb.). A lakosság dohányzási, 
alkoholfogyasztási jellegzetességei a megyei trendekhez hasonlatosak. A városban kiépített és 
térségbeli településeket összekötő kerékpárút-hálózatot használók köre exponenciálisan bővül, 
növekszik a hetente több alkalommal sportolók (pl. futók) száma, emellett kondipark kialakítása is 
fontos célja az önkormányzatnak. Népszerű a szabadidős kerékpározás, a görkorcsolyázás, és 
az extrém sportok is egyre inkább kedveltté válnak. A városban a sportegyesületek, civil 
szervezetek bevonásával sok sportnapot, egészségnapot szerveznek, ami az egészséges 
életmódra való nevelést szolgálja. 

A leggyakoribb halálokok szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések, emellett a 
cukorbetegség.  

1.6.1.7 Szeghalom és Békés megye 6000-14000 fős lakónépességgel 

rendelkező városainak összehasonlítása 

21. ábra: Békés megye vizsgált városainak lakónépesség-változása (1990; 2011) 

 
 

Adatok forrása: KSH Népszámlálás (1990, 2011) 

Fontos települési fejlettségi indikátor a lakó- és állandó népességszám változása. E tekintetében 
Békés megye egésze az ország veszteséges területei közé tartozik, gyakorlatilag kivétel nélkül 
gyorsan csökken településeinek népességszáma. Ez a tendencia a vizsgált városokban is 
megfigyelhető, természetesen eltérő amplitúdóval. 20 év alatt a legerőteljesebb fogyás 
Gyomaendrődön (17%) figyelhető meg, míg a többi város lakónépessége átlagban 10-12 
százalékponttal redukálódott.  

fő

1990 2011
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Szeghalom pozíciója e tekintetben kedvezőtlen, ugyanis 1990 óta 11 százalékpont volt 
csökkenés mértéke. Ennek hátterében elsősorban a születések csökkenő száma, a helyi 
lakosság elöregedése, a főként a képzett, fiatal és fiatal-középkorú szeghalmiak előnyösebb 
oktatási és/vagy munkalehetőségek miatt az ország, valamint Európa gazdaságilag fejlettebb 
térségei felé való migrálása áll. 

22. ábra: Békés megye vizsgált városainak népessége a legmagasabb iskolai végzettség 
tekintetében (2011) 

 
Adatok forrása: KSH Népszámlálás (2011) 

A vizsgált városok népességének legmagasabb iskolai végzettsége tekintetében Szeghalom az 
élmezőnybe tartozik. Az alacsonyan kvalifikáltak aránya megyei szinten nem kiugróan magas, 
míg felsőfokú oklevéllel az aktív korú népesség közel 10%-a rendelkezik, amely régiós és megyei 
összehasonlításban viszonylag magas érték, igaz, ez országosan nem kielégítő és lokális 
strukturális problémákat okoz. 
23. ábra: Békés megye vizsgált városainak népessége foglalkoztatási státusza (2011) 

 
Adatok forrása: KSH Népszámlálás (2011) 

A lakosság gazdasági aktivitását tekintve a vizsgált megyei városok közül itt a legmagasabb a 
foglalkoztatottak aránya, ezzel párhuzamosan az inaktívak, eltartottak és munkanélküliek aránya 

az ált. isk. 8. osztályát sem végezte el általános iskola 8 osztály

érettségi főiskolai, egyetemi oklevél

foglalkoztatott munkanélküli inaktív eltartott
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a legalacsonyabb. E tekintetben a város és térsége a dél-alföldi régió és Békés megye 
foglalkoztatási gócpontjai sorát gazdagítja és a települési gazdaság hosszú távú 
fenntarthatóságát előre vetíti. 
 
24. ábra: Békés megye vizsgált városi lakásállományának komfortossága (2011) 

 
Adatok forrása: KSH Népszámlálás (2011) 

A lakások komfortossága tekintetében a megyei vizsgált városok közötti szórás kevésbé 
látványos. Mezőkovácsházán legalacsonyabb az összkomfortos, míg Vésztőn legmagasabb a 
komfort nélküli és szükséglakások aránya. Sarkadon a helyzet a megyei átlaghoz hasonló, a 
lakások nagyjából 45%-a összkomfortos, azonban itt a legalacsonyabb a komfort nélküli és 
szükséglakások sázma.  
 
Összességében Szeghalom, Békés megye hasonló népességű városi jogállású településeivel 
összevetve mind társadalmi, mind gazdasági téren a fejlettségi rangsor elején helyezkedik el. 
Ennek hátterében a város nagyszámú, elsősorban a helyiek és térségbeliek foglalkoztatását 
biztosító munkáltatók, rivális városoktól való relatív nagy távolság, megyei és régiós szinten 
közlekedési homloktérbeli elhelyezkedés, pénzügyileg stabil önkormányzati büdzsé, erős 
lokálpatriotizmus áll. Szeghalom városa társadalmi és gazdasági téren a rendszerváltozás óta 
eltelt negyed évszázadban meg tudta őrizni térségi vezető szerepét oly módon, hogy súlyos, 

strukturális problémák kevésbé rázták meg. 

1.6.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A város lakosságán belül jelentős különbségek nem tapasztalhatóak. Kifejezetten szorgalmas, 
szociálisan érzékeny és szolidáris helyi társadalom voltából kifolyólag kivasalódnak a markáns 
rétegződésbeli különbségek. A városiak hatékonyan összekovácsolódtak, ezt jelzi, hogy pl. nincs 
jelentős konfliktus a roma és nem roma lakosság között. A közmunkaprogramok sokat segítettek 
a kiegyensúlyozott állapot létrejöttéhez. 

Szeghalmon a magyarországi általános társadalmi rétegződési képnél markánsabb jövedelmi, 
státuszbeli egyenlőtlenségek nem éleződnek, így ez sem tartozik a konfliktusforrások közé. A 
társadalmi rétegződés területi képére jellemző, hogy a magasabb jövedelmi kategóriájába 
tartozók elsősorban a városközpontban élnek, míg – az egykoron ONCSA keretében épített 
alacsony komfortfokozatú lakásokkal beépített – Újtelep és a Vásártér egy része inkább az 
alacsonyabb jövedelmi decilishez tartozó társadalmi csoportok lakóhelye.  

Összkomfortos Komfortos Félkomfortos

Komfort nélküli Szükség- és egyéb lakás
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1.6.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.6.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

Szeghalom területe mintegy 7 ezer éve lakott hely, Békés megye legrégibb települése, már a 
honfoglalás idején is létezett. A XIII. századi krónikák szerint Szeghalom főesperességi székhely, 
a XV. század végétől vámszedő joggal felruházott mezőváros. A török uralom idején a település 
a Nadányi család birtokába került és – ellentétben a megye más helységeivel – megőrizte 
színtiszta magyarságát. Az évezredek során a Nagy- és Kis-Sárrétet elválasztó szárazulat 
többször benépesült. A XVIII. században Békés után a megye második legnépesebb helysége. A 
tiszta református népesség 1715-ben templomot és iskolát épített magának. A XIX. század 
közepétől az első világháború kitöréséig tartó időszak a település életében a civilizációs fejlődést 
hozta el. Megkezdődött a Sebes-Körös és a Berettyó szabályozása. 1884-ben új épületbe 
költözött a községháza (Wenckheim és D'Orsay-kastély), 1885-ben megnyitotta kapuit a Simay 
Kisdedóvó. A gazdaság fellendülésében nagyon jelentős szerepet játszott, hogy 1891-ben 
megindult a közlekedés a Gyoma–Nagyvárad közötti vasútvonalon.  

Az 1914-ben kirobbant első világháború ezt a fejlődést derékba törte. A háborús évek, az 1919-
es események és Trianon megrázkódtatásai (a térség kereskedelmi központjának, Nagyváradnak 
elcsatolása, határ menti helyzetbe „süllyedés”) után nagy változást a helyi építkezések és a 
középfokú oktatás megszervezése hozott. A ’20-as években megindult gazdasági, kulturális, 
egészségügyi fejlődés világosan mutatta, hogy ez az ősi település a várossá fejlődés útjára 
lépett. Közel két évtized alatt kövesutak, közúti híd, középületek (adóügyi hivatal, posta, 
járásbíróság), iskolák épültek. 1926-ban, Péter András gazda hagyatékából megnyitotta kapuit a 
gimnázium. Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap lakásépítő program keretében kialakult az 
Újtelep. Ezt a nagy léptékű fejlődést az újabb háború közeledése szakította meg. A második 
világháború után Szeghalom életében ugyanazok a történelmi események zajlottak le, mint az 
ország bármelyik településén, korábbi központi szerepe sok tekintetben elhalványul, nyoma sincs 
a városias fejlődésnek. Változást az 1960-as évek hoztak, a vidék iparosításának jelszavával 
több üzem települt ide. Az 1970-es években kezdődött a lakótelepek építése többszintes 
épületekkel, s a várossá válás siettetésére számos középület létesült (oktatási, egészségügyi, 
kulturális és szolgáltató egységek). 1984-ben Szeghalom elnyerte a városi rangot, bár – a 
fejlesztések ellenére – nem voltak még adottak a várossá válás igazi feltételei. Az elkövetkező 
évek gazdasági nehézségei miatt az előrehaladás újra lassúbb üteművé vált. A rendszerváltás 
óta ezekből a gondokból néhány már megoldódott (vezetékes gáz, piaccsarnok, szeméttelep 
korszerűsítése, ivóvízprogram, csatornázás, telefonhálózat, kábeltelevízió, utak, járdák, 
kerékpárutak építése). Az elmúlt években változások sora járult hozzá a település arculatának 
kedvező alakulásához, több középületet korszerűsítettek, felújítottak, miközben a vállalkozói 
szféra is jelentős létesítményekkel gazdagította Szeghalmot. A Sárrét hagyománytisztelő 
"fővárosa", Észak-Békés rangos alközpontja jelent formáló és jövőt építő törekvései mellett 
méltóképpen őrzi, becsüli történelme során szerzett anyagi és szellemi értékeit.  

Legfontosabb (helyi, megyei jelentőségű) kulturális értékek a város épített öröksége (számos 
műemlék, műemlék jellegű és helyi védettség alá került épülete), néphagyományok nagy száma 
(ezzel korrelációban hagyományőrző egyesületek sokasága), valamint fontos a lokálpatrióta, 
városa által érzékeny és tenni akaró, térségi szemléletben gondolkodó népesség.  

1.6.3.2 Civil szerveződések 

A városban 21 bejegyzett civil szervezet működik (önkormányzati adatszolgáltatás). Ezek döntő 
többsége önálló helyi szervezet, néhány pedig megyei és térségi szervezetek tagszervezetei (pl. 
Magyar Vöröskereszt). A szerveztek a legnagyobb számban sport, érdekvédelmi, kulturális és 
szociális tevékenységet folytatnak. A legnagyobb népességszámot mozgósító civil 
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szervezetek:Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Szeghalmi Csoportja (475 fő),Vakok 
és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete  Szeghalom-Dévaványa (645 fő), Szeghalmi 
Sporthorgász Egyesület (270 fő), Szeghalmi Futball Club (157 fő), Szeghalmi Nyugdíjasokért 
Alapítvány (125 fő). 

6. táblázat Jelentősebb civil szervezetek a városban (2022 adatok szerint) 

Civil szervezet neve  Tevékenység  

Körös-Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége humán 

Szeghalmi Női Kézilabda, Gyermek, Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület  sport 

Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület humán 

 Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Szeghalmi Csoportja humán 

Szeghalmi Sporthorgász Egyesület sport, szabadidő 

 Sárréti Pákászvilág Hagyománytisztelőinek Egyesülete kultúra 

Szeghalmi Szociális Egyesület kultúra 

Sárréti Népdalkör Egyesület  kultúra 

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete  Szeghalom-Dévaványa egészségügy 

Szeghalmi Tenisz Egyesület sport 

 Szeghalmi Futball Club sport 

Pro Musica Egyesület kultúra 

Pákászfutam Sport Egyesület sport 

Pálfi János Emlékalapítvány kultúra 

Stone Darts Club Egyesület sport 

Szeghalmi Kulturális Egyesület kultúra 

Szeghalmi Hagyományőr Egyesület kultúra  

Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület kultúra, szabadidő 

Szeghalmi SAFI Biliárd Klub sport 

Technikai Sportok Egyesülete sport 

 Sárréti Labdarugó Egyesület sport 

Szeghalmi Mentőalapítvány egészségügy 

Sárrét Népdalkör Egyesület kultúra 

Sárréti Autós Egyesület szabadidő 

Sárréti Táncsport Egyesület sport 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A városi civil élet igen dinamikus, a civil szervezetek száma és taglétszámuk is magas, emellett 
kiválóan mozgósíthatók, hatékonyan együttműködnek mind az önkormányzattal, mind a helyi 
gazdaság szereplőivel, annak ellenére, hogy intézményesült civil egyeztető fórum nem működik. 
2006-ban Civil Szolgáltató Központ épült, amely a szeghalmi civil élet színvonalas centruma. A 
városnak civil koncepciója és civil ernyőszervezete egyelőre nincs, emellett egyik civil 
szervezettel sem kötött az önkormányzat szerződést kötelező- vagy szabadon vállalt feladat 
ellátása céljából. A szervezetek támogatása pályázati úton, háromféleképpen történik, egyrészt a 
civil szervezetek működési támogatása, másrészt a civil szervezetek közhasznú 
tevékenységének támogatása, harmadrészt a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények 
támogatása. Ezek elbírálása a helyi képviselő-testület feladata. 

http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/mozgaskor.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/vakok.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/vakok.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/sporthorgasz.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/sporthorgasz.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/futball.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/nyugdijas.pdf
http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/nyugdijas.pdf
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A szeghalmi civil szervezetek kezdeményezési köre elég tág. Egyesek célja a társadalmi 
szolidaritás erősítése, az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvő képességének 
fejlesztése, az egészséges és aktív életre nevelés. Emellett fiatalok önszerveződésének 
erősítése, társadalmi szerepvállalásuk erősödésének elősegítése, helyi önszerveződés és a helyi 
cselekvés közösségi feltételeinek javítása, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-
piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók 
szervezése. Egészségügyi felvilágosítás, egészséges életmódra nevelés. Közösségi találkozók, 
kulturális estek szervezése. A szabadidő hasznos eltöltését segítő programok szervezése, mások 
által kínált programok közvetítése, oktatás, tanfolyamok és tréningek lebonyolítása, turisztika, 
kirándulás, természetvédelemre nevelés, sportrendezvények szervezése. Van egyesület, mely 
közreműködik a kistérség lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb 
humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében. Vannak a 
szociális területen működő egyesületek, akik Szeghalom területén élő mozgásfogyatékos 
emberek szociális biztonságának, önálló életvitelük, jogaik érdekeik érvényesítése, védelme, 
képviselete, életminőségük javítása a célja. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok, 
fogyatékkal élők, nyugdíjasok, munkanélküliek érdekeinek védelme, érdekképviseletének a 
közéletbe történő bevonásának megteremtésére is működik egyesület. 

A különböző hobbi és kikapcsolódás megteremtéséhez is több civil szervezet hozzájárul. A 
település sportéletében jelentős szerepet betöltő női kézilabda egyesület mellett jelentős a futball, 
karate és tenisz szerepe is. 
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1.7 A Település humán infrastruktúrája 

1.7.1 Humán közszolgáltatások 

1.7.1.1 Oktatás  

Szeghalom városban az óvodai feladatellátás egy intézményben, a Szeghalmi TündérkertÓvoda 
és Bölcsődében történik. Az intézmények fenntartója és felügyeletet ellátó szerve Szeghalom 
Város Önkormányzata. A feladat ellátási helyek száma 3+1, ahol 12+5 csoportszobábanfolyik a 
nevelés. Az épületek területi elhelyezkedése a városon belül egyenletes, kettő a Déli, egy az 
Északi Városrészben működik. A városban összes óvodai férőhely száma 300, városi szintű 
kihasználtság 95%-os. Az óvoda kihasználtsága az utóbbi években nagyjából állandó, kisebb 
növekedés figyelhető meg, az elmúlt 13 évben a települési intézményben több mint 30óvodással 
több növendéket nevelnek, .  

7. táblázat Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2020/2021 tanév) 

Intézmény 
neve és 

fenntartója 

Feladatellátó 
hely és annak 

címe 

Férőhely 
(fő) 

2020-ben 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihaszná
ltság (%) 

Csoport-
szobák 
száma 

(db) 

Torna-
szoba 

léte 
(igen/nem

, db) 

 Szeghalmi 

Tündérkert 

Óvoda és 

Bölcsőde  

Fenntartó: 

Szeghalom 

Város 

Önkormányzat

ának 

Képviselő-

testülete 

 Mesevarázs 

Óvoda 

(5520 Szeghalom, 

Fáy utca 12.) 

100 103 103 4 0 

S Szeghalmi 

Tündérkert 

Óvoda és 

Bölcsőde 

Fenntartó: 

Szeghalom 

Város 

Önkormányzat

ának 

Képviselő-

testülete 

 

 Tündérkert 
Óvoda 
 (5520 
Szeghalom, Petőfi 
utca 1.) 

125 114 91,2 5 1 

 Szeghalmi 
Tündérkert 
Óvoda és 
Bölcsőde  
Fenntartó: 
Szeghalom 
Város 
Önkormányzat

 Szivárvány 
Óvoda  
(5520 Szeghalom, 
Újtelep III. utca 
15.) 

75 69 92 3 1 
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ának 
Képviselő-
testülete 

Szeghalmi 
Tündérkert 
Óvoda és 
Bölcsőde  
Fenntartó: 
Szeghalom 
Város 
Önkormányzat
ának 
Képviselő-
testülete 

Lurkó Bölcsőde 
(5520 Szeghalom, 
Kossuth utca 5.) 

52 39 75 4 0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Legfontosabb fejlesztések: Újtelepi Óvoda homlokzatfelújítása 2007, Óvodák 
fűtéskorszerűsítése 2008., Óvodák fűtéskorszerűsítése 2009., Bölcsőde felújítás 2010., Bölcsőde 
és Szivárvány Óvoda parkoló építés 2014, Bölcsőde felújítás és bővítés 2020. Bölcsőde bővítése 
és fejlesztése 2021 

Legfontosabb fejlesztési igények: eszközbeszerzés, energetikai korszerűsítés, 
akadálymentesítés, épületbővítés, Fáy úti óvoda tornaszoba építése 

Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2021/2022-es tanévben 561 fő volt. 
Az elmúlt évek (2001 óta) tendenciája szerint ez a szám egyértelműen csökkenő, közel 500 fővel 
tanulnak kevesebben a városi oktatási intézményben.  Az iskola vonzerőt kismértékben fejt ki a 
környező településekre, pl. Bucsa, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztő. 

Az általános iskolai intézmények száma 1, a feladat ellátási helyek száma 3. Az intézmény 
fenntartója a Gyulai Tankerületi Központ, működtetője a városi önkormányzat. 

  

Alapfokú oktatás  
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8. táblázat Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2021/2022 tanév) 

Intézmény 
neve és 

fenntartója 

Feladatellátó hely 
és annak címe 

Férőhely 
(fő) 

2021/2022 
tanévben 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihasznált
ság (%) 

Tanter-
mek 

száma 
(db) 

Torna-
terem 
léte 

(igen/ne
m, db) 

Tildy Zoltán 
Általános 
Iskola és 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

Dózsa Gy. út 13-
17. 
(alsó tagozat) 

349 289 92 16 2 

Tildy Zoltán 
Általános 
Iskola és 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

Dózsa Gy. út 9-11. 
(alapfokú 
művészeti iskola) 

232 202 96 6 0 

Tildy Zoltán 
Általános 
Iskola és 
Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

Tildy út 19-21. 
(felső tagozat) 

361 272 94 18 2 (1 db 
tornate-
rem, 1 db 
torna-
szoba) 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Legfontosabb fejlesztési igények: energetikai fejlesztés, tanuszoda építése, sportcsarnok és 
sporttelep fejlesztése 

A városban két középfokú oktatási intézmény található, a Péter András Gimnázium és kollégium, 
valamint a Gyulai SzC Szigeti Endre Szakképző Iskolája (szakgimnáziumi és szakközépiskolai 
képzésekkel). Vonzáskörzete elsősorban a Szeghalmi járás kisebb népességszámú településeire 
(Bucsa, Vésztő, Füzesgyarmat, Dévaványa, Körösladány) terjed ki, de a környező járások 
településeiről is származnak diákok. Az intézmény fenntartója és működtetője a Gyulai 
Tankerületi Központ.. 

A gimnáziumban 352, a szakképzőiskolában és szakgimnáziumban254 fő tanult a 2019/20-as 
tanévben. A gimnáziumi tanulók száma erőteljes csökkenés után növekedni kezdett,  a 
szakközépiskolások száma is csekély mértékben növekedett. Az elmúlt 10 év során nagyjából 
120 gyermekkel kevesebb tanulója van a helyi Alma Maternek. A gimnáziumban 17 tanterem, 8 
szaktanterem és 1 tornaterem működik, míg a szakközép- és szakképző iskolában 10 tanterem, 
8 szaktanterem és 1 tornaterem.  

  

Középfokú oktatás  
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9. táblázat Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2019/2020 tanév) 

Középfokú oktatási 
intézmény neve, 

fenntartója / 
működtetője  

Tanulók 
száma 

2019/2020 
(fő) 

Férőhely 
(fő) 

Kollé-
gista 
(fő) 

Képzési kínálat  

Péter András 
Gimnázium és 
Kollégium 

360 600 35 Hat évfolyamos gimnáziumi 
osztály 
Négy évfolyamos gimnáziumi 
képzés 
Nyelvi előkészítő osztály 
Emelt óraszámú humán és reál, 
emelt óraszámú angol vagy német 
nyelv 
Felnőtt oktatás nappali, esti vagy 
levelező formában 
Kétéves nappali rendszerű és 3 
éves esti tagozatos érettségi 
felkészítő 

 

Gyulai SzC Szigeti 
Endre Szakképző 
Iskolája 

254 400  Szakgimnáziumi: 
Informatikai (informatikai rendszer 
üzemeltető, szoftverfejlesztő) 
Gépészeti (gépgyártástechnológiai 
technikus) 
Könnyűipari (ruhaipari technikus) 
Szakközépiskolai: 
Gépészeti (ipari gépész, gépi 
forgácsoló, hegesztő) 
Könnyűipari (női szabó)  
)  

Kollégium  50 35  

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A képzések struktúrája próbál illeszkedni a helyi gazdaság igényeihez. Az intézmények szoros 
kapcsolatot ápolnak a városi és környékbeli gazdasági szereplőkkel, a legnagyobb 
foglalkoztatókkal (Felina Hungária Kft és Csaba-Metál ZRt, Kuka Robotics Kft..). Képzési 
programjukat folyamatosan a települési foglalkoztatók gazdasági szükségleteihez igazítják. A 
középiskolában a számítógépes ismereteket oktató szak – informatikai szakmacsoport – mellett a 
gépészet és könnyűipar szakmacsoportban folyó képzések jelentősége is mérvadó. A gépészet 
szakmacsoportban elsajátítható szakmák – ipari gépész, gépi forgácsoló, hegesztő, 
gépgyártástechnológiai technikus – a helyi igényekre épülnek, az iskola képzőhelyei között 
említhető többek között a Csaba Metál Rt. szeghalmi Fémszerkezetgyára is. 

Főbb fejlesztések: PAG öltöző és vizesblokk felújítás 2007., PAG és SZESZI 2 db tanterem és 
vizesblokk kialakítás 2007. 

Jövőbeni fejlesztési elképzelések: energetikai korszerűsítés, konyha és étkezde építése 

Kollégiumi ellátást a városban egy intézmény biztosítja. A férőhelyek száma 50, ennek ellenére 
jelenleg  38 fő lakik benne. A kihasználtság 76%-os. A kollégium fenntartásáért és 
működtetéséért is a KLIK felel. 

  

Kollégiumi ellátás  
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25. ábra: Szeghalom oktatási intézményeiben tanulók száma (2001-2020) 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

1.7.1.2 Egészségügy 

A városban összesen 4 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 4 fogorvosi praxis és egy iskolafogászat 
létezik. Az orvosok alkalmazottként és vállalkozóként is végzik feladatukat. Jelenleg 1 gyermek 
háziorvosi körzet betöltetlen, helyettesítés történik.. Az ügyeleti feladatok ellátása az Ady Endre 
u. 1/B sz. alatti különálló épületben látják el, de mellette található a kórház járóbeteg-ellátása és 
az egészségügyi alapellátás épülete is. Az egy háziorvosra/házi gyermekorvosra eső betegek 
száma  1402, ami az országos és megyei átlaghoz hasonló.. A város  három körzetében 3 
védőnő dolgozik. Égető probléma, hogy számos szakrendelésre (pl. szemészet,  bőrgyógyászat, 
sebészet, urológia) hetente csak egyszer nyílik lehetőség. Szintén súlyos gond, hogy a város és 
térségének betegei a 45-50 perc alatt megközelíthető gyulai megyei kórházhoz tartoznak. A 
hosszadalmas elérhetőségnek és a helyi szakellátás hiányának főként sürgős, életveszélyes 
állapotban lévő betegek azonnali ellátása esetén jelentkezik negatívuma. A város és térsége 
szakorvoshiánnyal küzd, amelynek mielőbbi megoldása kulcsfontosságú a helyi egészségügy 
fenntartható és hatékony működtetése végett. 

A településen az egészségügyi ellátás három helyen, a Szabolcs vezér úti Szeghalmi 
Fekvőbeteg-ellátó Egységben, az Ady utcai Járóbeteg ellátó egységben a szakorvosi rendelőben, 
(ugyanezen helyen található az egészségügyi alapellátás is), valamint a Dózsa György úti – 
magántőkéből megvalósult – orvosi centrumban történik. A gyógyszertárak száma 2. 

 

10. táblázat Egészségügyi ellátást biztosító ellátó helyek főbb jellemzői 

Egészségügyi 
ellátóhely, címe  

Ellátás jellege Gyakorolt praxisok száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

Békés Megyei 
Központi Kórház 
Szeghalmi Krónikus 
Osztály  

krónikus osztály elfekvő osztályok Konyha, étkezde felújítása 

Békés Megyei 
Központi Kórház 
szeghalmi 

szakellátás+ 
egészségügyi 
alapellátás 

labor, belgyógyászat, heti 
egyszer bőrgyógyászat, fül-orr-
gégészet, szemészet, 

Energetikai korszerűsítés 

Alapellátás  
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Egészségügyi 
ellátóhely, címe  

Ellátás jellege Gyakorolt praxisok száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

Rendelőintézete 
 

sebészet, szülész-nőgyógyász, 
pszichiáter, gyermekorvos, 
fogászat, gyógymasszőr, 
urológia 

Orvosi Centrum alapellátás Az orvosi centrumban 4 
háziorvos található, a többiek 
csak magánpraxisban folytatják 
a tevékenységüket.  

Jól felújított, a fogászati 
rendelő szorul felújításra 

Mentőállomás sürgősségi ellátás   

 

Forrás: szeghalom.hu 

A 105 ággyal működő Békés Megyei Központi Kórház Szeghalmi Krónikus Osztály, valamint a 
szeghalmi Rendelőintézete a Békés Megyei Központi Kórház Gyulai Pándy Kálmán Tagkórház 
szerves része, a munkáltatói jogokat és felügyeletet a megyei kórház gyakorolja, a tulajdonos a 
Magyar Állam. Az utókezelő kórházban és a járóbeteg ellátásban összesen 105-en dolgoznak. 
Az intézet feladata: hosszabb kórházi kezelést igénylő betegek ellátása. Ezzel tehermentesíti az 
aktív kórházi osztályokat. Társadalmi jelentősége, hogy az idős és beteg családtag otthoni 
ápolása megoldást nyer, a munkaképes családtag nem esik ki a munkából az ápolási tennivalók 
miatt. 

1.7.1.3 Szociális közszolgáltatások 

Szociális és gyermekvédelmi alapellátás, szakosított ellátás és intézményei a városban: 
Szeghalom Kistérsége Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (9 térségbeli település 
szociális ellátásáért felel, székhelye Dévaványán található). Társulásban biztosított 
alapszolgáltatások: nappali étkeztetés, idősek nappali ellátása, pszichiátriai nappali ellátás, 
fogyatékkal élők nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgáltatás, idősek otthona. Az idősek 
otthonát a gyulai székhelyű Esthajnal (kiemelten közhasznú) Alapítvány látja el. 

A városi gyermekjóléti szolgálatot 147 gyermek esetében veszik igénybe, a veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek száma 52. Az önkormányzat egy tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 
nyújtó intézményt működtet, amelyben 100% kihasználtság mellett 29 főt gondoznak. Az integrált 
intézmény ad lehetőséget az időskorúak gondozásának is. Szociális étkeztetésben 440 fő, míg 
házi segítségnyújtásban 284 fő részesül. Időskorúak nappali gondozását egy intézmény biztosítja 
amely 30 fős férőhelyszám ellenére 31 főt lát el, tehát kapacitáshiányos, mind országos, mind 
megyei összehasonításban is. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 16 fő részesül. A város 
szociális intézményeinek igénybevétele, a szociálisan rászorulók száma alapján Szeghalom 
társadalma a megyei átlagnál kedvezőbb helyzetben él. 

A városban a bölcsődék száma egy, amelynek fenntartója és működtetője is az önkormányzat. 
A férőhelyek száma 64, 5 csoportszoba és 1 tornaszoba áll a gyermekek rendelkezésére. Családi 
napközi nem működik a városban.  

Az intézmények kihasználtsága városi szinten 110-130%-os. A kihasználtságban jelentős 
anomáliák jelentkeznek, igény elsősorban a bölcsődei, valamint az időskorúak nappali ellátását 
végző intézmény férőhelyek bővítésére lenne szükség.  

  

Szakellátás  
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11. táblázat Önkormányzat által nyújtott szociális típusú segélyek (2015, 2017) (fő) 

Segély neve 2015 2017 

Buszbérlet támogatás n.a 23 

Települési támogatás n.a 300 

Rendkívüli települési támogatás n.a n.a (2018:44)  

Lakásfenntartási támogatás 659 n.a 

Szociális lakásállomány (db) 25 25  

Ápolási díj 74  209 

Forrás: HEP, Szociális Koncepció, Népszámlálási adatok; önkormányzati adatszolgáltatás 

12. táblázat Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői 

Intézmény ellátó hely szolgáltatások 
férőhely (fő)  

kihasználtság 
(%) 

amennyiben releváns  

Szeghalom 
Kistérség Egyesült 
Szociális Intézmény 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Kossuth u. 18. Idősek bentlakásos 
ellátása  

29 100% 

Család és 
Gyermekjóléti 
Központ és szolgálat 

Kossuth u 18. 
Járás további 
települései 

óvodai-iskolai 
szociális segítő 
munka, gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
feladatok; 
kapcsolattartási 
ügyelet, 
pszichológiai 
tanácsadás, 
készenléti telefonos 
szolgálat, szociális 
diagnózis készítés 

Nem releváns, 
jelenleg 235 
gyermek/123 
család 

nem releváns 

Szeghalom 
Kistérség Egyesült 
Szociális Intézmény 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Kossuth u. 18.  Idősek nappali 
ellátása 

32 106 

Szeghalom 
Kistérség Egyesült 
Szociális Intézmény 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Kossuth u. 18. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

10 100 

Szeghalom 
Kistérség Egyesült 
Szociális Intézmény 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Kossuth u. 18. Fogyatékkal élők 
nappali ellátása 

9 113 

Szeghalom 
Kistérség Egyesült 
Szociális Intézmény 
és Gyermekjóléti 

Kossuth u. 18. Szociális étkeztetés 21 
megállapodás 

Nem releváns 
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Szolgálat 

Szeghalom 
Kistérség Egyesült 
Szociális Intézmény 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 

Kossuth u. 18. Házi 
segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Nem releváns, 
jelenleg 53 fő 

Nem releváns 

Forrás: szeghalom.hu; IVS; önkormányzati adatszolgáltatás 

1.7.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

A közösségi és kulturális élet egyik bástyája az önkormányzat által fenntartott és működtetett 
integrált Művelődési, Sport – és Szabadidő Központ intézménye. Az itteni színházteremben és 
klubszobábankülönböző kulturális és színházi programok zajlanak. A város kulturális fellegvára a 
néhány éve integrált intézményként (a D’Orsay-kastély renovált épületében) működő Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény. A könyvtár részlegbe 497 fő 
iratkozott be, akik számára 119171 kölcsönözhető könyv áll rendelkezésre. A Sárréti Múzeumot 
287 fő látogatta 2020-ban. 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben látogatták a gyűjteményeket több 
mint tízezren egy év lefolyása alatt, azonban 2010 óta a múzeum iránti érdeklődés radikálisan 
csökkent. (A válság következményeként az egyének először egyértelműen a nem létszükségletek 
(köztük a kulturális szolgáltatások igénybevételét) kielégítő szabadidős tevékenységeik számát 
és gyakoriságát csökkentették. A 2020. Évi alacsony látogatottság egyértelműen összefügg a 
pandémiás helyzettel, de a múzeum látogatottsága 2019-ben is már csak 3766 volt, mely az 
elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen növekvő tendenciát mutatott. 

Az intézmények vonzáskörzete nem nagy, a városra és a járás alacsony népességű településeire 
terjed ki. 

Fejlesztések 2014-2020 között., Művelődési Központ energetikai felújítása 2018, Nagy Miklós 
Városi Könyvtár eszközök beszerzése 2019 

Jövőbeni fejlesztések: Helyi védettségű épületek komplex felújítása megújuló energiával 
kombinálva és közösségi célú hasznosítása;  Művelődési központ - programbővítés, Közösségi 
terek, sportparkok, szabadidő parkok kialakítása 

Szeghalmon 2020-ban 32 kulturális rendezvényt rendeztek, amelyen 6357fő vett részt. 

A település rendszeresen megtartott éves rendezvényei: Boszorkányfesztivál, ez a város 
legnagyobb közösségi rendezvénye.A Sárréti Könnyűzenei Fesztivál is ezreket vonz a 
településre. A Szeghalmi Disznótoros kb. 1000-1200 vendéget vonzó, jótékonysági céllal 
megrendezésre kerülő program. A település jeles szülöttére emlékeztet a Szisz Ferenc amatőr 
autocross emlékverseny. Több száz ember vesz részt a gyermeknapi, a május 1-i, a Szent Iván-
éji, a Szent Mihály-napi és a Magyar Kultúra napja alkalmából megrendezésre kerülő színvonalas 
eseményeken. 

Művelődési, Sport – és Szabadidő Központ intézménye 

Az intézmény magában foglalja: a Művelődési Központot és az Ambrus Mozgót a Városi 
Sportcsarnokot és Sporttelepet, az és a Sebes-Körös parti Várhelyi Tábort. Alapfeladatai: 
Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége; máshova nem sorolt kulturális 
tevékenység ; sportintézmények, sportlétesítmények működtetése; üdültetés, kulturális 
rendezvények 

Városi Sportcsarnok és Sporttelep: A létesítmény kiszolgálja a város oktatási intézményeit és 
több sportegyesület sportolni vágyó tagját. Több éves működése alatt országos és nemzetközi 
sport- és egyéb rendezvénynek adott otthont. (Karate versenyek, Fekvenyomó Országos 

Sport  
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Bajnokságok, Nemzetközi Twirling verseny, Nemzetközi Galambkiállítás, térségi Diákolimpia, 
Péter András Gimnázium Öregfiúk Kosárlabdatorna, Horváth Ferenc emlékverseny (tenisz), stb.) 
Sporttáborok, felkészülési tornák lebonyolítására is alkalmas a létesítmény. Minden igényt 
kielégít a nemzetközi mérkőzések lebonyolítására alkalmas küzdőtér, s a minimum 500 fő 
befogadására alkalmas lelátó, valamint a kiszolgáló helyiségek. Kiváló adottságai lehetővé teszik 
edzőtáborok, egyéb kulturális rendezvények szervezését és lebonyolítását. 

Legfontosabb helyi sportegyesületek, akik részvétele a közösségi/tömegsport szervezésében 
kiemelkedően fontos: Szeghalmi Női Kézilabda, Gyermek, Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület, 
Szeghalmi Utánpótlás Nevelő FC., Szeghalom Társastánc Mozgalmáért Alapítvány, Szeghalmi 
Sporthorgász Egyesület, Szeghalmi Tenisz Egyesület, Szeghalmi Safi Billiárd Klub, Szeghalmi 
Futball Club, Technikai Sportok Egyesülete, Senshi Sportegyesület. 

A településen 3 horgásztó van magántulajdonban, amelyek elsősorban a sporthorgászoknak 
nyújt kiváló gyakorlási lehetőséget. Az önkormányzati területen helyezkedik el a LADA cross 
pálya és 3 pályából álló teniszpálya, melyek hosszú távú bérleti szerződéssel kerültek átadásra. 

 
 
Fejlesztési tervek: Sportkomplexum építése, meglévő sportpályák fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése, tanuszoda építése, Várhelyi Tábor korszerűsítése, bővítése, fejlesztése, 
kalandpark kialakítása,szabadstrand fejlesztése, sportkoncepció és sportfinanszírozás 
aktualizálása, Uszoda építése,  
  

http://szeghalom.hu/egyebuj/civil/adatlap_sznkc.pdf
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13. táblázat A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői 

Intézmény neve  
kihasználtság/ 
látogatottság 

beavatkozási szükségletek 

Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

Művelődési Ház 

 

- Színházterem: 275 fő 

- Tanácskozó terem: 60 fő 

- Próbaterem: 100 fő 

- Klubszoba: 40 fő 

energetikai korszerűsítés,  

 Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

Sportcsarnok 

 

-beltéri lelátó: 360 fő (max. 

+256 fő állóhelyekkel) 

-kültéri lelátó: 324 fő ülő + 

170 állóhely 

Vendégszektor: 120 fő 

ülőhely 

Sportinfrastruktúra-fejlesztés 

Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

 
 
Várhelyi tábor 

max. 64 fő befogadó 
képesség, + korlátlan 
sátorhelyek 

Infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés 

Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

 

Könyvtár 

- Gyermek és 
ifjúsági 
környvtár rész 
30 fő 

- Felnőtt 
könyvtár rész 
10 fő 

- Kutató szoba 
20 fő 

- Folyóirat 
olvasó 20 fő 

- Olvasóterem 
15 fő 

energetikai korszerűsítés, 
könyvtárinfrastruktúra- fejlesztés 

Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

 

Muzeális Gyűjtemény /Nagy 
Miklós utca/ 

- Konferencia 
terem 80 fő 

- Kiállítótér /5 
terem/ 
termenként 15 
fő max. 

Muzeális infrastruktúra- fejlesztés 

Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

- Kiállítótér /12 
terem/ 
termenként 15 
fő max. 

energetikai korszerűsítés, muzeális 
infrastruktúra-fejlesztés 
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Intézmény neve  
kihasználtság/ 
látogatottság 

beavatkozási szükségletek 

 

Muzeális Gyűjtemény /Tildy 
utca/ 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1.7.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

2020-ban a város óvodai intézményeiben 15, az általános iskolában 41, a gimnáziumban 6, a 
szakiskolában 5, míg a szakközépiskolában 19 HH-s gyermeket neveltek-oktattak, így 
összességében nagyjából 5%-a város említett oktatási intézményei tanulói gárdájának hátrányos 
helyzetű. Ez az arány megyei viszonylatban átlagos.A 2013-ban készített Helyi Esélyegyenlőségi 
Program legfőbb prioritásai az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi 
felzárkózás követelményeinek érvényesülése; az oktatás és képzés területén a jogellenes 
elkülönítés megelőzése és ez ellen való fellépés, az egyenlő esély biztosításához szükséges 
intézkedések; a közszolgáltatásokhoz, egészségügyhöz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása; hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése és foglalkoztatási 
esélyeik javítása. 

A közfoglalkoztatottak számának alakulását és a munkaerő-piacra jutás segítését támogató 
programokat az 1.10.4. fejezet taglalja. 

Helyi szolidaritás megnyilvánulása az adománygyűjtés, önkéntes munka. Ezekkel elsősorban a 
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, Mozgáskorlátozottak helyi csoportja, Vakok és 
Gyengénlátók Szeghalom kistérségi csoportja és a Nyugdíjas Klub foglalkozik – igen intenzíven 
és hatékonyan –, saját tagjai bevonásával. 

A védelembe vett gyermekek száma növekedett, majd csökkent ( 2012-ben  13 fő, 2017-ben 22 
fő, 2020-ban 15 fő). A veszélyeztetett helyzetű kiskorú gyermeke száma ezzel szemben 4 év alatt 
10 százalékponttal csökkent, 2017-ben 58 fő volt érintve, 2020-ban 52. Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma csökken, 2012-ben 626 volt, 
amelyből 135 tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermek, 2020-ban 180,5. Az oktatási 
intézményekben tanulók 40-50%-a számára ingyenes étkeztetést nyújtanak; óvodás korúak: 98 
fő; általános iskolás korúak: 303 fő. Ingyenesen étkezők átlag létszáma 2017-ben 369 fő volt. 

A nők aktív korú népességen belüli aránya alacsonyabb a férfiakénál, amely megmutatkozik mind 
a foglalkoztatottsági, mind a munkanélküliségi adatokban is, minkét kategóriában az érintett nők 
száma kevesebb, ez azonban semminemű hátrányos megkülönböztetést nem takar, csupán 
demográfiai okokkal magyarázható. Az emancipáció bizonyítéka, hogy évek óta a képviselő-
testület tagjainak fele nő. 

1.8 A település gazdasága 

1.8.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

A Békés megyei Területfejlesztési Koncepció a mezőkovácsházi és sarkadi melletti legnehezebb 
helyzetű kistérségként jellemzi a szeghalmit. Magában a Sárrét fővárosában az elkövetkezendő 
évek kiemelt fejlesztéseit az ipari parkok, inkubátorházak mennyiségi és minőségi fejlesztésében 
és a K+F és innovációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításában definiálja. Fontos 
térségi gazdaságfejlesztési motorként a szeghalmi vállalkozási zónát is említik, ahol főként az 

Esélyegyenlőségi 
Program  

Megyei program 
szerinti gazdasági 
súly  
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integrált élelmiszergazdálkodási profil izmosítása javallott (ez egyben Békés megye 2030-ig 
terjedő időszakra vonatkozó hosszú távú legfontosabb prioritása). A városban a regisztrált 
vállalkozások száma 2020-ban 1452, a működő vállalkozások száma688 volt, amely növekvő 
tendenciát mutat.  

A város egyértelműen térségi és megyei munkaerő-piaci központ, ipari vállalkozásai 
munkaerőhiánnyal küzdenek. Általánosságban a helyi közepes és nagyvállalatok alkalmazotti 
gárdájának harmada szeghalmi, (főként betanított munkások, segédmunkások, kevésbé 
szakmunkások) a többiek pedig a környező településekről, valamint a megye távolabbi 
térségeiből ingáznak. 

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 68, Szeghalom város 
értéke 82volt 2020-ban. A város e tekintetben a megyei átlagnál az elmúlt évek gyors 
gyarapodásának köszönhetően jobb helyzetbe került. 

14. táblázat Működő vállalkozások száma az alkalmazotti létszám tükrében 

Területi egység  működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján  

 1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

 mikro kis  közép  nagy  

Békés megye 20 363 837 118 16 

Szeghalmi járás 1 341 65 8 2 

Szeghalom 615 32 1 2 

Szeghalom város részesedése 
a megye egészét tekintve (%) 

3,02 3,82 0,85 12,50 

Forrás: KSH tájékoztatásiadatbázis 

Következtetések: A városban két nagyvállalkozás (Felina Hungária KFt., amely ruhagyártással 
foglalkozik, illetve a műanyagiparral foglalkozó Novation Tech HU Kft.) székhelye található, de 
több mint 300 főt foglalkoztat itta békéscsabai székhelyű CsabaMetál Zrt. is.Ezen nagyvállalatok 
biztonságos és kiszámítható működése a település fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen. A 
közepes és kisvállalkozások száma nagyjából állandó szinten van és a foglalkoztatottak száma 
növekszik, azonban15 éve még 9 közepes vállalkozás végzett gazdasági tevékenységet 
Szeghalmon, míg mára csupán 1 maradt. A kisvállalkozások esetén ugyanakkor növekedés 
tapasztalható. A mikrovállalkozások száma az elmúlt években növekszik, amely gazdasági 
szemszögből pozitívum, bár munkaerő-felszívó képességük kevéssé látványos. A vállalatok 
száma megfelelő egy tízezer fős népességű kisvároshoz képest, akik a helyi munkaerő 
foglalkoztatását ki tudja elégíteni. 

Nagyvállalkozás a Szeghalmi járásban a járásközponton kívül nem működik, a környező 
településeken azonban hét középvállalkozás is található. A járás mikro- és kisvállalkozásainak 
körülbelül fele működik Szeghalomban. 

  

Vállalkozások száma 
szerinti súly  
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26. ábra: 1 főre jutó bruttó jegyzett tőke (1000 Ft) 

 
Forrás: Teir adatbázis 
 

Az egy főre jutó bruttó jegyzett tőke a tulajdonosok (tagok) által a vállalkozás létesítésekor és 
tőkeemeléskor a vállalkozás rendelkezésére bocsátott eszközök értéke. E tekintetben a város 
látványosan elmarad az országos arányoktól, azonban a Békés megyei tendenciákhoz képest 
kisebb az elmaradás.  

 

15. táblázat Szeghalmi és Békés megyei vállalkozások gazdasági ágak szerinti bontásban (2020) 

Gazdasági ág 
Szeghalom város 

db  
Békés megye  

db 

Mezőgazdaság 69 1696 

Ipar 59 1668 

Építőipar 113 2800 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 137 4003 

Szállítás, raktározás 38 690 

Szálláshely, vendéglátás 26 1049 

Információ, kommunikáció 16 799 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 18 688 

Ingatlanügyek 11 457 

Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 75 3128 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 18 941 

Oktatás 16 1008 

Humán-egészségügy, szociális ellátás 24 1077 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 8 598 

Egyéb szolgáltatás 60 1725 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

 

Mivel 2011 óta nem került sor népszámlálásra, ezért az előző évek adatai kerültek elemzésre. 

Ágazati szerkezet 
szerinti súly  
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Amint a városi ipari park profilja, a város gazdasági palettáján is a kereskedelmi, szállítmányozási 
és gépjárműjavítási tevékenységek, valamint az építőipar dominál. A mezőgazdaság és műszaki 
tevékenység is hangsúlyos, illetve az elmúlt években jelentősen nőtt az általában magasabb 
hozzáadott értékkel bíró feldolgozóipari cégek száma is.  

1.8.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.8.2.1 Mezőgazdaság 

A mezőgazdasági ágazatban működik a helyi vállalkozások 10%-a, szerepe azonban 
folyamatosan csökken a térség gazdasági szerkezetében. A város mezőgazdaságát zömmel a 
szántóföldi kultúrák jellemzik. A földterületek 80%-án növénytermesztés (búza: 38-40%; kukorica: 
12-15%; napraforgó: 12-30%; takarmánynövények: 10%), 13%-án gyepgazdálkodás folyik. A 
térségi mezőgazdaság alapját adta sokáig a cukorrépa termesztése, azonban a sarkadi 
cukorgyár – amelynek alapanyagigényét döntően innen elégítették ki – bezárásával piacát 
elvesztette, a termesztést felfüggesztették. A gyümölcstermesztés elhanyagolható (0,28%-os 
részesedésével)., A földek egy része gyenge, illetve közepes minőségű, átlagosan 19 
aranykorona-értékűek(szántó 14-20 között, ez Békés megyében közepes minőségű). Az átlagos 
birtokméret 15 ha, de a külterületi földek 36%-a 100 ha fölötti. Erőteljes birtokkoncentrálódás 
zajlik, amely a termelékenység javulását, a hatékonyság növelését eredményezheti. Az 
állattenyésztés is fontos szerepet játszik, 4000 juhot, 2000 sertést, 1600 szarvasmarhát és több 
tízezer szárnyast nevelnek. Jelenleg a sertésállomány növekedése mutatja a legfőbb tendenciát. 
A település jelentősebb agrárfoglalkoztatója: Helvécia Protein Trade Kft., Körös 2000 Kft., Víg 
József mezőgazdasági vállalkozó. 

A városban rendelkezésre áll megfelelő tárolókapacitás, valamint egyéb raktárbázis, azonban a 
helyi feldolgozóipar erősségén, diverzitásán még javítani kell. Gyakori a túltermelés és a nagy 
mennyiségű áruk eladhatatlansága. Agrárvertikumok kevésbé alakultak ki a városban, a 
mezőgazdasági termények, termékek helyi feldolgozása egyelőre alacsony fokú, ám kiemelkedő 
jövőbeli megyei fejlesztési cél az élelmiszergazdaság felfuttatása, amely ezen az állapoton 
javíthat. 

A mezőgazdaságban a működő vállalkozások közül a legtöbb foglalkoztatóval a Helvécia Protein 
Trade Kft. rendelkezik, akik takarmánygyártással, valamint raktározással foglalkoznak. A cég 
tulajdonában van a város legnagyobb űrmértékű gabonasilója. Összesen 69 vállalkozás működik 
az ágazatban, amely az összes működő vállalkozás 10%-át teszi ki. Méret és árbevétel szerint 
vannak jelentős különbségek. A külföldi tulajdon kevésbé jellemző.  

1.8.2.2 Ipar 

A szekunder szektorban működő vállalkozások aránya 25%. A helyi gazdaság mezőgazdasági 
nyersanyag feldolgozáson és az élőmunka igényes ipari tevékenységeken (pl. fémmegmunkálás, 
műanyaggyártás, gépjavítás, ruhagyártás, stb.) alapul. Elsősorban építőipari munkát végző 
gazdálkodó szervezetek és vállalkozók, élelmiszeripari terméket gyártók, háztartási,- vegyipari 
terméket előállítók és ipari terméket előállító vállalkozások, amelyek termelő eszközöket, 
fogyasztási cikkeket gyártanak, fejlesztenek, értékesítenek, tevékenykednek a városban. A 
magyar tulajdonú vállalkozások mellett kis számban a külföldi tulajdon is megjelent a településen 
(pl. Felina Hungária Kft.: német-magyar vállalat). Szeghalmon legnagyobb árbevételű és 
legkiterjedtebb alkalmazotti gárdával rendelkező foglalkoztatói a Billerbeck Kft. (textilgyártás), a 
Csaba-Metál Zrt. (járműalkatrész-gyártás), a Felina Hungária Kft. (alsóruha-gyártás) és a 
Novation Tech HU Kft. (műanyaggyártás). A városi ipari vállalatok nagy számban alkalmaznak 
betanított munkásokat, segédmunkásokat és szakmunkásokat.  
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Oly mértékű a munkaerő-igény, hogy a helyben megtalálható aktív foglalkoztatottak ezt nem 
tudják kielégíteni és akár több tíz kilométeres távolságban lévő településekről is szükséges – 
elsősorban segédmunkások és betanított munkások – munkaerő városba irányítása, tehát 
Szeghalom Észak-Békés fontos ingázási központja. 

Az iparban működő vállalkozások döntően mikro- és kisvállalkozások (kivételt a város főbb 
foglalkoztatói képeznek, ezek közül két nagyvállalkozás, egy középvállalkozás). Méret és 
árbevétel szerint vannak jelentős különbségek. Nettó árbevétel és foglalkoztatottak számát 
tekintve az építőipar kétharmadot, míg a feldolgozóipar egy harmadot tesz ki. 

 

8. térkép A város ipari, gazdasági területei 

 

Forrás: Településszerkezeti Terv (ipari, gazdasági területek lilával)  

A 31 hektár területen, a város déli iparterületén található Sárrét Ipari Park 1996-os alapításának 
kezdeményezője és az ipari park cím birtokosa a Layer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, amely a 
térség meghatározó építőipari kereskedelmi vállalkozása. A létesítmény 3000 m²-t meghaladó 
raktár- és áruházi felülettel rendelkezik. Fontos tevékenységek közé sorolandó az 
acélszerkezetek és fémtömegcikkek gyártása, mezőgazdasági gépalkatrészek kereskedelme, 
építőipari kivitelezés és a galvanizálás, valamint a Vállalkozói Központ nyújtotta szolgáltatások. 
Az ipari komplexumba települt 10 vállalkozásban 400 főt foglalkoztatnak (a legfontosabbak: 
Billerbeck Budapest Kft. (a foglalkoztatottak negyede e vállalat alkalmazottja), Helvécia Protein 
Trade Kft., Hungaropacking Kft., Intarjet Bt., ’SIET’ Kft. NOVATION TECH Kft.) Az ipari park 
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prosperál, területének jelenleg harmada beépített, így bővítésre alkalmas terek bőven 
rendelkezésre állnak, emellett folyamatosak az infrastrukturális fejlesztések annak érdekében, 
hogy a globális piaci elvárásoknak megfeleljen. 
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1.8.2.3 Szolgáltatások 

A szolgáltató szektor részesedése 65%, tehát Szeghalom is egyértelműen tercierizált település a 
megye és az ország egyéb városaihoz hasonlatosan. Összesen 447 vállalkozás működik az 
említett szektorban. Méret és árbevétel szerint vannak jelentős különbségek. A külföldi tulajdon 
alig jellemző. A foglalkoztattak 53%-a dolgozik a tercier ágazatban (2011). A szolgáltató profilú 
működő vállalkozások alszektorok szerinti közötti megoszlása: kereskedelem (24%), szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenységek (15%), szállítás és raktározás (6%), szálláshely és 
vendéglátás (6%), pénzügy, biztosítás (3%), humán egészségügy és szociális ellátás (4%), 
oktatás (6%). 

Szeghalmon pénzintézetek közül a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., az OTP Bank Nyrt., Erste 
Bank és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet működtet fiókokat. 

A városban Lidl, Spar és Penny Market, Coop szupermarket működik. 

A városban 50 vendéglátóhely, 20 ruházati üzlet, 21 élelmiszer vegyesüzlet és áruház üzemel. 
Ezer lakosra az országos és megyei átlagnál magasabb számú (17,6 db) kiskereskedelmi 
hálózati egység jut, e tekintetben Békés megye városai közül rangsorban a 3. Szeghalom, míg a 
Szeghalmi járás sereghajtó. Ez a helyzet is illusztrálja a térségközpont és egyéb térségi 
települések közötti gazdasági fejlettségbeli különbséget. 

A turizmus kevésbé jelentős gazdasági szegmens a településen. Az idegenforgalom elsősorban 
az épített értékekre alapoz, valamint próbálja kihasználni kedvező interregionális viszonylatú 
közlekedési tranzitszerepét.  

Szeghalom nemzetközi és országos jelentőségű turisztikai látványossággal nem rendelkezik. 
Regionális, megyei viszonylatban említésre érdemes a 18. századi késő barokk református 
templom, a klasszicista kántorlak, lelkészlak, presbitérium és magtár, valamint a fatornyos római 
katolikus templom, a Wenckheim-Kárász és a D’Orsay-kastély. A városban egy szálloda működik 
körülbelül 40férőhellyel, a korábban itt működő panziók a koronavírus járvány hatására bezártak. 
A külterületen működik még a Vidra tanya, illetve szezonálisan szálláshelyként a Várhelyi Tábor, 
illetve a szeghalmi Kollégium. 

2013-ban 3464, 2012-ben 5425 vendégéjszakát töltöttek a településen. 2004-ben volt 
tapasztalható a legmagasabb vendégszám (11.000), ezt követő gyors csökkenés után 2000 és 
5000 fő közötti alacsony szintű fluktuáció jellemezte az ideérkező vendégek számát. Pozitív 
jövőkép reményét sejtetni, hogy a megyét felkeresők száma lassan, de egyértelműen emelkedik, 
amely tendenciát a megyei települések közös fellépése a turisztikai piacon, térségi 
együttműködések (pl. Szeghalom KistérségTöbbcélú Társulás) erősíthetik. Külföldieknek 
egyelőre felfedezetlen a város, az elmúlt években fehér hollóként jelentek meg a helyi turisztikai 
statisztikákban. A városba látogató turisták általában egy-két napot tartózkodnak a 
szálláshelyeken. Kiemelést érdemel Szeghalom vadászturizmusa, amely a környék speciális 
adottságaira épít.2019-ben épült Hotel Szeghalomautóval és tömegközlekedéssel is könnyen 
megközelíthető helyen várja üzleti, egyéni vendégeit, és csoportjait. Az épületben 16 kétágyas 
szoba, 1 akadálymentesített szoba, valamint 3 apartman található. Konferenciákra, és 
továbbképzéseke egy 25 fős, valamint egy 100 férőhelyes termek állnak rendelkezésre. 

A pandémia drasztikusan visszavetette a Szeghalomra látogatók számát, a KSH adatai szerint 
mindössze 164 vendég töltött legalább egy éjszakát kereskedelmi szálláshelyen 2021-ben. 
Hosszú távon, amennyiben az ehhez szükséges szálláshelyek is újra meg tudnak nyitni, a 
járványt megelőző évi 1500-2000 vendég, illetve 2-5000 vendégéjszaka reálisan várható. 

Az elmúlt időszakban számos fejlesztés zajlott (és fog zajlani) a Várhelyi Tábor területén, emellett 
a sétakertet újították meg és kisvasút emlékhelyet alakítottak ki. A városcentrum középületeit és 
közparkjait, a református templomot megújították, emellett gazdaságfejlesztő beavatkozásokat 
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hajtottak végre több centrumban elhelyezkedő létesítményben (pl. kereskedelmi egységek 
épületének felújítása), ezáltal próbálva vonzóbb, élhetőbb településképet kreálni. Mind a megye, 
mind Szeghalom fontos aktív pihenésre építő fejlesztési kitörési pontja a kerékpáros turizmus, 
amely keretében kiépült a város mind Körösladánnyal, mind Füzesgyarmattal összekötő bicikliút. 
A Boszorkányfesztivál és a Sárréti Ízek fesztiválja a térség rangos eseményei, amelyek 
népszerűsége évről-évre nő.  

A közeljövőben cél a kerékpárút hálózatot bővíteni és a térségi nexus csomópontjává tenni 
Szeghalmot. Ezen felül a város helyi védettség alatt álló épületeinek a műemlékvédelmi 
előírásokat szem előtt tartó ízléses felújítása is fontos fejlesztési terv. 

A megyei turisztikai stratégiai dokumentumok Szeghalmon a kastély- és lovasturizmus 
fejlesztésében látnak fantáziát. A város környékén komoly hagyományai vannak az aktív 
turizmusnak. A kerékpáros, vízi, horgász-vadász turizmus lehetőségei adottak, hiszen a térséget 
átszelik a Körösök és a Berettyó. A környéken jelentős számú horgásztó is található. Az 
apróvadas területek vonzereje miatt a külföldi vadásztatás is igen népszerű. 

2021 és 2027 közötti fejlesztési elképzelések: . Szeleskerti és Újtelepi szabadidőközpont 
fejlesztése, Csapadékvíz csatornák rekonstrukciója, utcabútorok elhelyezése, növényzet 
telepítése, Szabadság híd felújítása, Berettyó töltés kerékpárút építése, Autóbusz megállóhelyek 
felújítása, Kerékpárút hálózat felújítása 

1.8.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fontosabb elképzelések 

A város gazdasági szervezetei többek között szállítmányozással, kereskedelemmel, textil- és 
ruhagyártással, fémmegmunkálással, műanyaggyártással, takarmánygyártással és 
alkatrészgyártással foglalkoznak. 

A szállítmányozással, kereskedelemmel, logisztikával kapcsolatos közepes és nagyvállalatok 
flottájukat kívánják növelni, emellett raktárbázis- és üzemcsarnok-fejlesztést céljuk végrehajtani. 
Gyakorlatilag minden jelentékenyebb vállalat számára fontos a jövőbeni infrastruktúra-fejlesztés, 
az eszközbeszerzések, alkatrészek termelékenységének növelése, valamint vállalatirányítási 
rendszer kiépítése. 

27. ábra: Szeghalom város iparűzési adóbevételei (2014-2020) 

 

Forrás: KSH 
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A város költségvetés erősödéséhez az iparűzési adó egyre inkább hozzájárul, igaz a 2008-as 
gazdasági válság a növekedést megakasztotta néhány évre. 2014 óta látványosan emelkedett az 
önkormányzat iparűzési adóbevétele, 2017-re kisebb visszaesés volt megfigyelhető, de utána 
ismételten erőteljes növekedés, amelynek átlagosan 50-55%-a a városi főbb gazdasági szereplői 
befizetéseiből származik. 

Az egy lakosra jutó iparűzési adó nagysága az országos átlagnál alacsonyabb, sőt a megyei 
átlagtól is elmarad. (1 főre Szeghalmon 43.312, Békés megyében52.029, míg Szeghalmi 
Járásban41.582Ft jutott 2020-ban) 

A település legnagyobb foglalkoztatóit alábbi táblázat foglalja rendszerbe. Nagyrészt betanított 
munkásokat és segédmunkásokat alkalmaznak. A helyi gazdaságban kevésbé jelennek meg 
magas igények, sokkal inkább a városhoz hű, itt élni akaró, családot alapítani kívánó aktív 
munkaerőt foglalkoztatnak, aminek következtében a település munkaerőmegtartó-képessége 
izmosodhat. A demográfiai fejezet részletesen elemzi a város fő problémáját, a nagyarányú 
elvándorlást. A migráció döntően a magasan képzett, versenyelőnybe jutott lakosokat érinti, így a 
szakembergárda, szakmunkásgárda erősítése és helyi foglalkoztatása segíthet a negatív 
demográfiai folyamatok lefékezésében. 

A helyi nagyobb vállalkozások (pl. Csaba-Metal Zrt.) szerződést kötöttek a városi középiskolával 
és évente 80 diák számára gyakorlati lehetőséget nyújtanak, sőt, minden végzett diák számára 
felajánlják a cégnél való foglalkoztatás lehetőségét. Egyértelmű a vállalkozók célja; helyi 
munkaerőt kívánják alkalmazni, a lakosság intenzív elvándorlását kívánják lelassítani. 

Az elmúlt 10 év folyamán történt legfontosabb munkahelyteremtő beruházások az Önkormányzati 
közmunkaprogram (2012 óta), aSárrétiipari park (Novation TechHU) fejlesztései, aFelina 
Hungária Kft., a Csaba-Metál Zrt. és a Sárréti Ipari Parkban lévő Hungaropacking Kft. bővítése és 
fejlesztései 

A város az ország gazdaságilag egyik legfejletlenebb, leginkább periferizált megyéjének városhiányos 
északi részén, autópályáktól, megyeszékhelyektől távol helyezkedik el, amely befektetői szemszögből 
kedvezőtlen. A települést érintő 47. sz. főút ezen a helyzeten javít, fontos ipartelepítő tényező, főként 
tranzitfunkciói és interregionális közlekedésben, szállításban betöltött hangsúlyos szerepköre miatt. Külföldi 
működő tőke megjelent a térségben (Szeghalom: Felina, Körösladány: Henkel) – aránya 8% a helyi 
gazdaságban –, amelyek foglalkoztatási potenciálja kiemelkedő, így a városi és térségi munkaerő-piac 

nélkülözhetetlen bázisát alkotják.A városban az elmúlt években a legtöbb nagyobb vállalkozás 
fejlesztett (önerős és pályázati úton).  

Főbb fejlesztések: raktárbázis-bővítés, szállítmányozási flottabővítés, műszaki infrastruktúra-
fejlesztés (önkormányzat gyakori segítségével), vállalatirányítási rendszer kialakítása, ipari 
tanulók oktatásához gépek beszerzése, biztonsági berendezések beszerzése, parkolófejlesztés, 
szárító építése, új gépsorok beszerzése, egyéb eszközbeszerzés. A város vállalkozásai kevésbé 
szakosodtak magas hozzáadott értékű termékek előállítására, profiljuk sokkal inkább 
alapanyaggyártás és feldolgozás. Nagy értéket jelentene, ha a húzóerős cégek körül kifejlődne 
egy olyan vállalkozói gyűrű, amely megerősödve, önálló lábra állva további külső jövedelmeket 
hozna be a térségbe. Ennek híján a térséget a lecsúszás fenyegeti. 

Az önkormányzat és helyi vállalkozások közötti kapcsolat megfelelő, sem túl szoros, sem 
túlzottan távoli. A várost érintő ügyekben együttműködnek, emellett az önkormányzat gyakran 
végez infrastrukturális fejlesztéseket az okból, hogy az ipari területek vonzó képességét, a 
vállalkozások versenyképességét növelje. Az elmúlt évtizedben több helyi gazdasági 
érdekszövetség jött létre, mint pl. a Gazdakör, valamint egyes tagok érdekeltségi körüknek 
megfelelő térségi szövetségbe tömörültek, mint pl. a Beszerző- és Értékesítő Szövetkezet, a 
Csabai Raktár Szövetkezet (Helvécia Protein Trade a tagja), valamint az Alföld Tej Kft. (Körös 
2000 Kft a tagja)  
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16. táblázat A város legfontosabb vállalkozásai 

Vállalkozás neve Tevékenysége 
Éves nettó 

árbevétel (Ft) 
(2020.) 

Foglalkoztatottak 
száma 

Export 

Felina Hungaria Kft alsóruházat gyártás 2.094.297.410 346  

RAPIDSPED ZRT. szállítmányozás 1.522.371.339 48  

Billerbeck Budapest 
Lakástextil Kft. 

konfekcionált textiláru 
gyártása 

2.387. 165.135 
168 (részben 

budapesti 
telephelyen) 

 

Csaba-Metál Zrt. 
Fémszerkezet Gyár 

jármű-alkatrészgyártás 16.956.708.170 360  

Novation Tech HU 
Kft. 

autó- és repülőgépipar 
számára műanyag 
termékek gyártása 

1.876.079.707 514 igen 

LAYER 
Kereskedelmi 
Szolgáltató és Ipari 
Kft. 

építőipar, gyártás, 
fémmegmunkálás), 
kereskedelmi és 
szolgáltatói 
tevékenység 

1.181.754.590 13  

Helvécia Protein 
Trade Kft. 

Takarmánygyártás 

 
1.691.458.156 33 

Nyugat-
európai 
export 

Pepita.hu Zrt. csomagküldő 2.037.137.390 67  

Körös 2000 Kft. 
Szarvasmarha 
tenyésztés. 
növénytermesztés 

1.751.168.403 52  

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, ceginfromacio.hu 

1.8.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A Berettyó folyó parti város az ország keleti felén, Békéscsabától 50, Debrecentől pedig 80 km 
távolságra helyezkedik el a 47. sz főút Debrecent Szegeddel összekötő út, a tiszántúli észak-déli 
irányú átmenő forgalom egyik fő ütőere mentén. A település vonattal a 127-es számú 
(Gyomaendrőd-Körösnagyharsány) és 128-as számú (Békéscsaba-Püspökladány), felújításra 
szoruló vonalain érhető el.  

Legközelebb az M35-ös autópálya Debrecen Dél csomópontja található Szeghalomhoz, azonban 
ez is több mint 60 perc alatt érhető el. A fővárostól, a régióközpontoktól, fontos tranzitszerepű 
autópályáktól való távoli elhelyezkedése hosszú távon behozhatatlan versenyhátrányt okoz. A 
térség az ország 174 járása közül fejlettségi szempontból a 127. (rangsorban a Kiskunmajsai és 
Balmazújvárosi járások között áll). Békés megyében a Szeghalminál csupán a Szarvasi és 
Orosházai járás produkál pozitívabb  gazdasági-társadalmi adatokat. 

Kifejezetten rontja a város versenyképességét a lakosság alacsony képzettségi szintje (a 
Szeghalmi járásban legmagasabb az írástudatlanok aránya Békésben!), az elöregedő 
társadalom, a fiatalok más régiókban, netalán külföldön történő munkavállalása, a K+F szektor 
helyi és térségi gyengesége. 

Elérhetőség  
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9. térkép Szeghalom város közlekedés földrajzi elhelyezkedése 

 

Forrás: holvan.hu 

 

A munkaerő képzettsége országos és megyei összehasonlításban is kedvezőtlen. Legnagyobb 
csoportot a maximum 8 általános iskolai osztályt elvégzettek és az érettségivel rendelkezők 
alkotnak. Az iskolázatlanok arányát sikeresen visszaszorították, ám a felsőoktatási intézményt 
abszolvált, magasan képzett, versenyképes foglalkoztatottak aktív korosztályon belüli aránya 
alacsony szinte stagnál. A helyiek általános képzettségi szintje ennek ellenére a városi nagy 
foglalkoztatók számára elégséges, ugyanis fókuszukban főként középfokú végzettséggel 
rendelkező szakmunkások, betanított munkások állnak. 

K+F és innováció-s tevékenység aránya a helyi gazdaságban elenyésző, azonban kiemelendő a 
Helvécia Protein Kft. tulajdonosa által kifejlesztett olyan speciális takarmány, amely határozottan 
csökkentik a szarvasmarhák által termelt és súlyosan üvegházhatású gáznak minősülő metánt. 

1.8.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 4000 db, amely 2011-hez képest 51 darabbal növekedett, ez 
1,275%-os bővülést jelent. 2006-ban 1,4 százalékponttal bővült a lakásállomány – és a lakáspiac 
is, azóta tulajdonképpen stagnál ez az érték. 2019-ben 3, míg 2020-ban szintén csupán 3, 
ellenben 2018-ban, 22 lakás épült.  

 

  

Munkaerő 
képzettsége  

K+F és innovációs 
láncok  
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28. ábra: Szeghalom lakásállományának kor szerinti összetétele 

 

Forrás: Népszámlálási adatok (történeti adatbázis) KSH 

 

Mivel 2011 óta nem került sor népszámlálásra, így a korábbi népszámlálás adatai kerültek 
elemzésre. 

Hangsúlyos a második világháború előtti, a tiszántúli térségek egyik legdinamikusabban 
urbanizálódó, értelmiségi központtá váló település nagyszámú középület és lakásépítése. A 
város lakásállományának döntő hányada (60%-a) azonban az Alföld iparosításának – tehát a 
szocialista rezsim alföldi középvárosokat fejlesztő, oda nagy munkaerő-abszorpciós képességgel 
bíró ipari üzemeket telepítő – három évtizede alatt épült. Az 1990 utáni időszak a helyi lakáspiac 
pangását, a lakásállomány bővülésének lassúságát jelzi. 

1971-ben épültek a város első, a szocializmus városépítészetének kötelező szimbólumaiként 
funkcionáló téglából készült, maximum 4 emelet magas épületei. A lakások közel 30 %-a 
található ezen többszintű épületekben, amelyek a városközpont közvetlen környékén 
helyezkednek el. Összesen 49 darab 11 vagy ennél több lakásos lakóház épült Szeghalmon, 
döntően középblokkos technológiával.  

2005 óta összesen 223 lakás épült, míg 77 szűnt meg. A városban az elöregedő népesség és 
elvándorlás miatt az ingatlanállomány 6%-a, tehát 240 lakás jelenleg üresen áll, amelyek a város 
teljes területén jellemzőek. Kiemelkedően magas az önkormányzati bérlakás állomány (összesen 
96 db) részesedése, ennek részletezése az 1.10.5. fejezet tárgyalja részleteiben. 

A lakásingatlanok négyzetméter árai  tekintetébenaz országos trendeknek megfelelően 
folyamatos emelkedés tapasztalható. A lakások esetében 300ezer, míg a nagyobb alapterületű 
önálló házak esetében 250 ezer Ft/nm ár a jellemzőÚj lakásépítések elsősorban Érmelléken 
jellemzőek, ezek általában családi házas beépítések. A közeljövőben nagyobb méretű, több 
lakásos ingatlanberuházás nem prognosztizálható. Zöldmezős beruházások terén pozitívum a 
számos kis- és középvállalkozás beruházása. 

  

Adatsor1; 1946 
előtt; 11,2544259; 

11%
Adatsor1; 1946–

1960; 
6,145675266; 6%

Adatsor1; 1961–
1970; 

14,03641882; 14%

Adatsor1; 1971–
1980; 

31,20890238; 31%

Adatsor1; 1981–
1990; 

25,94840668; 26%

Adatsor1; 
1991–2000; 

4,527061204; 
5%

Adatsor1; 
2001–2005; 

4,223571067; 
4%

Adatsor1; 2006-
2011; 

2,655538695; 3%
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1.9 Az önkormányzat gazdálkodása, a 

településfejlesztés eszköz és intézményrendszere 

1.9.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

A város gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, hitelállománya nincs, kötvénykibocsátásra nem 
került sor. Az elmúlt években 6,5 milliárd forintot tudott fejlesztésekre fordítani. Fejlesztési 
önerőket az önkormányzat tudja biztosítani, ez látható a megyében kiemelkedő számú nyertes 
pályázatokban.  

17. táblázat A költségvetés kiadási tételeinek alakulása (2018-2021) 1000 Ft 

Év 
A  

(Működési 
kiadások) 

B 
(Felhalmozá

si és tőke 
jellegű 

kiadások l) 

C 
(Beruházási 
kiadások B-

n belül ) 

D 
(Finanszíro

zási 
kiadások) 

E  
(Hitetörle
sztése D-
n belül) 

Összesen 

2018 1.623.834 604.500 197.830 24.300 - 2.261.634 

2019 1.691.321 505.378 153.858 24.489 - 

 

2.221.188 

2020 1.639.259 350.550 258.443 29.548 - 2.019.357 

2021 1.686.633 222.846 177.115 

 

763.910 - 2.673.389 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az önkormányzati költségvetések bevételei:  

18. táblázat A költségvetés bevételi tételeinek alakulása (2018-2021) 1000 Ft 

Év 
A 

(Működési 
bevételek) 

B 
(Helyi 

iparűzési 
adó- A-n 

belül ) 

C 
(Felhalmozás

i és tőke 
jellegű 

bevételek) 

D 
(Finanszí-

rozási 
bevételek) 

E 
(Hitelek 

bevételek D-
n belül) 

Összesen 

2018 1.853.103 362.554 473.480 919.285 - 3.245.868 

2019 1.879.573 396.366 125.968 1.013.782 - 

 

3.019.323 

2020 1.747.139 

 

394.425 

 

259.009 

 
841.438 - 2.847.586 

2021 1.864.001 406.711 525.615 1.594.591 - 3. 984.207 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Az önkormányzat vagyonát tekintve az adatok szerint 2018 és 2021 között kismértékű növekedés 
ment végbe (alábbi táblázat).  

  

Vagyongazdálkodás  
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19. táblázat Az önkormányzati vagyon alakulása (2018-2021) ezer Ft 

Év Törzsvagyon (ezer Ft) Üzleti vagyon 
Kötvény és 

hitelállomány 

2018 12.025.813 507.232 Nincs 

2019 12.382.926 496.456 Nincs 

2020 12.573.767 572.252 Nincs 

2021 12.799.860 672.111 Nincs 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

20. táblázat A város önkormányzati intézményeinek becsült értéke: 

intézmény becsült érték (ezer Ft) 

óvoda 593.130 

általános iskola 129.906 

középiskola 69.976 

szakiskola 116.919 

kollégium 84.476 

többfunkciós kulturális és sportlétesítmény 43.402 

mozi 92.009 

könyvtár és raktárai 410.974 

múzeum 98.386 

szabadtéri sportpályák 302.704 

bölcsőde 35.103 

idősek vagy megváltozott kép. emberek átmeneti elhelyezését 
nyújtó épület 

61.804 

háziorvosi rendelő 140.475 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A város 2020-ben kelt,2020-2025 közötti Gazdasági Programjának prioritásai: a térségi 
kapcsolatok erősítése, munkahelyteremtés, építészeti arculat, meglévő építészeti értékek 
megőrzése, intézményrendszer fejlesztése, szolgáltatási színvonal emelése, turizmus fejlesztése, 
népesség-megtartó erő növelése, természeti környezet fejlesztése. A Gazdasági Program által 
megfogalmat főbb fejlesztési irányokat, beruházásokat, melyek az alábbiak: iparterületek 
fejlesztése,  helyi termékek piacra jutását segítő őstermelői piac kialakítása, mezőgazdasági 
vállalkozások varjasi központi telephelyének út- és hídfelújítása, szociális közfoglalkoztatást 
segítő telephely felújítása, intézmények fejlesztése, megújuló energia felhasználásával történő 
korszerűsítése, belvízrendezés, a lakosság részére történő sport- és szabadidős tevékenységek 
fejlesztése, turisztika fejlesztése, közlekedésfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése, illetve 
szociális fejlesztési elképzelések.  
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1.9.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Szeghalomvárosban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselő-testület 
rendelkezik. A testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az 
erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, a fejlesztésekkel kapcsolatos 
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli 
fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A képviselő-testület döntéseinek 
előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselő-testület különböző bizottságai (Pénzügyi 
és Városfejlesztési, Közbeszerzési, Szociális és Egészségügyi, Oktatási és Kulturális Ifjúsági és 
Sport.)  

1.9.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat több gazdaságfejlesztést célzó intézkedést hajtott végre (új 
ipari övezetek kerültek kialakításra, a meglévő ipari területek részbeni közművesítése megtörtént, 
lásd 1. sz. melléklet), ezek döntő többsége közvetetten a város gazdasági környezetét kívánja 
fejleszteni, a helyi munkaerő képzettségét növelni, vonzóvá tenni Szeghalmot jövőbeni 
beruházások letelepedéséhez. Az iparűzési adó mértéke az országosan maximálisan kiszabható 
2%. Említésre méltó, hogy a Vállalkozási Övezetben 10 év alatt leírhatók az ingatlan-
beruházások költségei. 

A város és térségének gazdaságfejlesztésében fontos szerepet játszik a LEADER támogatásokat 
Helyi Akciócsoport vezetőként közvetítő Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület. A 2014-2020-
as támogatási időszakban (a projektek kifutása miatt 2017 és 2022 között) összesen 63 felhívás 
jelent meg a város vállalkozóinak támogatására a Vidékfejlesztési Program keretében, összesen 
111 támogatási szerződés került megkötésre általában 0,5 és 10 millió Ft közötti összegekkel, 
összesen közel 700 millió Ft értékben. A támogatások több területen voltak elérhetőek: 

• Helyi termékek előállításának és feldolgozása, 

• turisztikai szolgáltatások fejlesztése, 

• kisléptékű településfejlesztési akciók, 

• civil szervezetek fejlesztése (beleértve eszközbeszerzések támogatását is) 

• mikrovállalkozások fejlesztése. 

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök közül kiemelendő a Sárréti Ipari Park 
kijelölése és folyamatos fejlesztése.  

Az önkormányzat közvetett eszközei: Hálózatépítés országos szervezetekkel. Térségi szintű 
közös gazdaságfejlesztés, klaszteresedés nem jellemző, a járás települései elsősorban saját 
versenyképességük növelését tűzik ki célul. Ez nem kedvez a térségi együttműködések 
kialakításának. A helyi középfokú oktatási intézmény profilját, képzési struktúráját, a lokális 
gazdasági szereplők tevékenységi kínálatához igazítják, sőt, a vállalkozások egyben gyakorlat 
helyként is funkcionálnak. Folyamatosak a városi környezet gazdaságélénkítést célzó 
fejlesztések (városközpont rehabilitációja, csapadékvíz-elvezetés megoldása, közutak minőségi 
fejlesztése, szelektív hulladékkezelés, megújuló energiaforrások előnyben részesítése (pl. 
tervezett napelem park) 

2020-2025 közötti programozási időszak fontos foglalkoztatást bővítő, gazdaságélénkítő 
beruházása a szociális közfoglalkoztatást segítő telephely felújítása (közmunkaprogram-
mezőgazdasági program lebonyolítására szolgáló épület felújítása, hozzá tartozó szántó 
megművelése),  a térségi jelentőségű, közelmúltban ipari parkká és iparterületté nyilvánított, az 

Közvetlen eszközök  

Közvetett eszközök  
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Északi-Városrészben található Érmelléki ipari park közműellátásának kiépítése, az ipari park 
telkeinek felosztása, ; Varjasi mezőgazdasági jelentőségű út- és híd felújítása. 

1.9.4 Foglalkoztatáspolitika 

Az önkormányzat célja a helyi foglalkoztatás nyújtotta lehetőségek bővítése, a munkanélküliség 
csökkentése, pályakezdők munkahelyhez jutásának elősegítése, főként a hosszú távú állás 
nélküliség visszaszorítása, a romák munkaerő-piaci integrációjának segítése, a szakképzés 
támogatása. A helyi középfokú oktatási intézmény tanulói számára a Csaba-MetalZrt.. nyújt 
gyakorlati lehetőséget, majd munkahelyet is.  

A közfoglalkoztatott programokban való részvétel 2016-ban (439 fő) volt a legmagasabb, ez a 
2013 adatához képest város szinten 77,7 % emelkedés volt tapasztalható, járáson belül 91,2 %, 
országosan pedig 76,4 % emelkedés látható. 

Ezután folyamatos csökkenés vette kezdetét. 2021. év végére már település szinten 198 főt 
jelentett, ami a 2016. évi csúcshoz képest 145% csökkenés, mindez a Szeghalmi járáson belül 
141,6%, országosan is ugyanez látható (154 %) 

A közfoglalkoztatottak száma az elmúlt hónapokban jelentős csökkenést mutatott. 
2021szeptemberében 308, októberben 243, novemberben 212, míg decemberben mindössze 
198 fő volt foglalkoztatva a START programban.  

A városban számos program folyt és folyik, amelyek a munkaerő-piacira jutást, oda 
beilleszkedést támogatják (oktatásból a munkaerő-piacra való átmenetet megkönnyítő 
programok; fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok; helyi foglalkoztatási programok, 
felnőttképző programok). Kivétel nélkül a programokat látogatók száma látványosan (átlag 20-40 
százalékponttal) emelkedett. 

1.9.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Önkormányzati eredeti bérlakás állománya 2021-re 74 db.A bérlakások elszórtan helyezkednek 
el a városban. Házgyári technológiával 85%-uk készült az 1970-es és 80-as években, ezért 
felújításra szorulnak. 2003-2004-ben az önkormányzat 14 db sorházas tetőteres lakást épített. 11 
szociális bérlakás az újtelepi általános iskola egykori épületében lett kialakítva, jelenleg 
felújítandó állapotban vannak. Évtizedekkel ezelőtt 13 db családi ház is épült, ebből 2 kettőt már 
lebontottak, a fennmaradók műszaki színvonala közepes. A gimnázium épületében 4 db 
szolgálati lakást alakítottak ki. Összességében az önkormányzati bérlakások döntő többsége 
felújításra szorul, számos bérlakás esetében felújítás, energetikai korszerűsítés lesz szükséges a 
közeljövőben. A lakásokat szociális rászorultság alapján (pályáztatás útján), bérlő kijelölési jog 
alapján, lakáscsere esetén, törvényben előírt elhelyezési kötelezettség alapján, valamint a 
rendeletben előírt közérdekű célok megvalósítása végett adják bérbe. (A részleteket az 
önkormányzat 28/2012 (XII.15.) rendelete tartalmazza. Az önkormányzat a jövőben a 
lakásállomány egy részét eladta, a fennmaradó, felújítást igénylő ingatlanokat pedig renoválja, 
korszerűsíti. 

A városban egyéb önkormányzati bérlemények száma elhanyagolható. Ezen leginkább a 
városcentrumban koncentrálódnak.  

1.9.6 Intézményfenntartás 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal, , Művelődési, 
Sport,- és Szabadidő Központ Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde, Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja. (alábbi 
intézmények jövőbeni fejlesztési elképzeléseit a melléklet tartalmazza.) 
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A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal irodái: Pénzügyi, Műszaki, Hatósági és Szervezési, i, 
Titkársági Irodák.  
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21. táblázat Önkormányzati működtetésű intézmények (2021) 

Önkormányzati működtetésű 
intézmény neve  

beavatkozási szükségletek 

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztések, eszközbeszerzés 

Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

marketingtevékenység, rendezvényszervezés 

Művelődési, Sport,- és 
Szabadidő Központ  

sportinfrastruktúra-fejlesztés, Várhelyi Tábor fejlesztése, bővítése 

 Szeghalmi Tündérkert Óvoda 
és Bölcsőde 

energetikai fejlesztés, bővítés, épületkorszerűsítés, eszközpark, 
infrastruktúra fejlesztése, új konyha és étkezde építése 

 Tildy Zoltán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

energetikai fejlesztés, tanuszoda építése, új konyha és étkezde 
építése, csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése, elektromos 
hálózat cseréje, fűtés korszerűsítés 

Forrás: szeghalom.hu; önkormányzati adatszolgáltatás 

Az Általános Iskola esetében a Gyulai Tankerületi Központ a fenntartó, míg a városi 
önkormányzat maradt a működtető, azonban a helyi integrált középiskola esetében a Gyulai 
Tankerületi Központ átvette a működtetés feladatát is. 

1.9.7 Energiagazdálkodás 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek 
a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. Másrészt a város az elmúlt időszakban számos 
energetikai megújítást hajtott végre az intézményeiben. 

A földgázszolgáltatást a  NKM Földgázszolgáltató Zrt., a vízszolgáltatást az Alföldvíz Zrt., az 
áramszolgáltatást pedig az E-on Energiaszolgáltató biztosítja.  

Az elmúlt években elkezdődtek különböző épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
(pl. napenergia) hasznosítással kombinálva, például a, Várhelyi Tábor-napelem, Sporttelep 
szociális blokkja-napkollektor, óvodák-napkollektor ezen kívül a közintézmények, középületek 
felújítása sorántöbb helyen megvalósultak az épületek hőszigetelései, valamint a 
fűtéskorszerűsítésre. A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal épületének nyílászáró cseréje is 
megvalósult önerőből. Az Eurotrade Solar Kft. által telepített napelem-park létesítésének 
alapkövét 2019-ben letették a város határában, melynek célja a közvilágítás energiaellátásának 
kiváltása, a kivitelezés befejeződött. folyamatban van.  

Jövőbeli energetikai fejlesztési tervek:  energetikai korszerűsítés és épületfelújítás megújuló 
energiával kombinálva a bölcsőde, Tildy utcai általános iskola, a helyi védettség alatt álló, 
közeljövőben felújításra szánt önkormányzat tulajdonában lévő középületek esetében. 

  

Megújuló 
energiaforrások 
hasznosítása  



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 92 

 

1.10 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi 
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: 
köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb 
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, 
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek 
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és 
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is. 

Szeghalom városa a településüzemeltetéshez kapcsolódó alapvető feladatokon túl önként vállalt 
feladatként ellátja pl. a közgyűjteményi, a közművelődési, az idősek elhelyezésének biztosítását 
is. 

A településüzemeltetés során fontos kiemelni a város lakosságát és intézményeit kiszolgáló 
közműszolgáltatók szerepét, a várossal való kapcsolatukat. A város több társasággal áll 
szerződésben az energiaellátás kapcsán. Közvilágítás biztosítására az önkormányzat az E-On-

nal áll szerződésben, a gázszolgáltatást a  NKM Földgázszolgáltató Zrt. végzi.A 
vízszolgáltatás és a szennyvíztisztítás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetési területéhez tartozik. A 
vízellátást biztosító vízbázis a Szeghalom Kistérségi Vízmű kezelésében van. 

A településen a kommunális szilárd hulladékgyűjtési közszolgáltatást a  DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) végzi. Az 
elhelyezési (ártalmatlanítási) tevékenység a békéscsabai regionális hulladéklerakóban történik. A 
városban a szelektív hulladékgyűjtés folyik és, hulladékudvar  található, a lakosságnál keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtésére évente egyszer szervez begyűjtési akciót az Önkormányzat. 
A háztartásokban keletkező komposztálható hulladékok gyűjtését a kommunális hulladékot 
szállító szolgáltató cég végzi. Szeghalom Város Önkormányzata tagja a DAREH társulásnak, 
mely egységes hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be, mely keretén 
belül Szeghalom külterület 052/1 hrsz-ú hulladéklerakó területén egy hulladékgyűjtő udvar került 
kiépítésre. A településen keletkező zöld hulladék a dévaványai komposztálóra kerülne. 

A közterületen elhullott állati tetemeket, és a lakosságnál keletkező állati eredetű veszélyes 
hulladékokat a 052/1 hrsz-ú területen kialakított ideiglenes dögkútra szállítják ki, innen a 
konténereket az ATEV Zrt. szállítja el eseti megrendelésre.  

A csatornahálózattal nem rendelkező település részekről, a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére Varga Sándor vésztői vállalkozó közszolgáltató 
jogosult. A szippantott folyékony hulladék a helyi szennyvíztisztító telepre kerül, ahol tisztítják. A 
tisztított szennyvíz befogadója a Berettyó. A folyamat során keletkező rácsszemetet fertőtlenítés 
után a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű telepére szállítják. 

A közösségi közlekedési terén a várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó 
többségben a  Volánbusz Zrt. látja el, közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel.  
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1.11 Táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.11.1 Természeti adottságok 

Szeghalom közigazgatási területe természetföldrajzilag a Berettyó-Körös vidéken, a belterület, 
valamint a külterület északi része a Dévaványai-sík kistájon található. A település 
természetföldrajzi jelentőségét a Sebes-Körös és a Berettyó torkolatánál létrejött ártári élőhelyek, 
valamint a mozaikos szántóföldi táblák rendszere adja. A település külterületének déli részén 
egybefüggő foltokban ártéri ligeterdők találhatóak. A közigazgatási terület délnyugati része a 
Körös menti sík, délkeleti szeglete pedig a Kis-Sárrét kistájhoz tartozik. A város közigazgatási 
területének természeti adottságait a három földrajzi kistáj sajátosságai határozzák meg, alföldi 
elhelyezkedése és a kiterjedt szántóföldi művelés ellenére a település határain belül található 
élőhelyek helyenként gazdagok. 

10. térkép Szeghalom földrajzi elhelyezkedése 

 

1.11.1.1 Domborzat és talajviszonyok 

A város közigazgatási területe a Hortobágy, a Berettyó és a Sebes-Körös által határolt tökéletes 
síkság része, amelynek jellemző magassága 84-95 m. A Berettyó és a Sebes-Körös köze 
szükségtározóként elárasztásra kerül magas vízállásnál, a város többi része azonban ármentes 
síkság. A felszínt feltöltődött morotvák kusza hálózata borítja, ezek enyhe terephullámok 
formájában jelennek meg. Földtani sajátosság, hogy a medencealjzatot alkotó triász kori 
karbonátos üledékek rétegeiben szénhidrogén-előfordulások észlelhetőek. A terület a pleisztocén 
óta dinamikusan süllyedő medence, az ide érkező folyók üledékgyűjtője. Ebből következően 2-10 
m-es mélységben általánosan elterjedt iszapos homokrétegek anyaga folyóvízi eredetű. A felszínt 
a magassági viszonyoktól függően ártéri és mocsári agyag, lösziszap, illetve elszikesedett 
infúziós lösz fedi. A talajképződés a folyóvízi üledéken ment végbe, háromféle, nagy kiterjedésű 
foltokban jelen lévő talajtípust eredményezve. A közigazgatási terület legnagyobb részét 
homoktalajok borítják, a talajtani adottságokat ez határozza meg. Termékenyebb réti és 
humuszos homoktalajok hasonló arányban szintén előfordulnak.  
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A szolonyeces talajoknál a sófelhalmozódás maximumának a talaj mélyebb rétegei felé 
mozdulásával a talaj termékenysége javul.  

A mélyedések öntés anyagain homokos vályog fizikai féleségű, 70-100 cm-es talajvíz mélységű 
réti talajok alakultak ki. A terület mezőgazdasági potenciálja a kiterjedt szikesség miatt alacsony. 

1.11.1.2 Éghajlat 

Szeghalom mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistájak találkozásában fekszik.  Az évi 
napfénytartam 2000 óra körül alakul, az évi középhőmérséklet 10,3-10,4°C. A csapadék évi 
összege 540 és 570mm között alakul; ebből 310-32mm hullik a vegetációs időszakban.  Nagy 
gyakoriságú az északi, az északkeleti és a déli szél; az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s között 
változik. A terület éghajlati adottságai a kevéssé vízigényes növények termesztését teszik 
lehetővé. 

1.11.1.3 Vízrajz 

A település belterületének déli határán folyik a Berettyó folyó, melynek vízminősége II. osztályú. 
Az árvizek rendszerint a hóolvadással és a kora nyári esőzésekkel állnak kapcsolatban. A 
Berettyóba vezették a Szeghalmi-főcsatornát (12 km, 267 km2), amelynek nagy mellékvize a 
Fürjéri-csatorna (20km, 137 km2). Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület. A Kis-Sárrét 
a Sebes-Körös vízgyűjtő területéhez tartozik, melynek déli mellékvize, a Holt-Sebes-Körös 
Szeghalom közigazgatási területén található. A Szeghalmot érintő három kistérség belvízi 
csatornahálózata igen kiterjedt, a talajvíz 2-6 m mélységben van. Az artézi kutak átlagos 
mélysége 100m, de egyes területeken 200 m alatt van. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. térkép Felszíni vizek 
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12. térkép Vízbázis védőterülete 

 
 

1.11.1.4 Növényzet 

Szeghalom közigazgatási területe az Alföld flóravidék (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásába 
(Crisicum) tartozik. Növényzeti szempontból nem egységes táj. A Sebes-Köröstől északra eső 
rész vegetációja potenciális erdősztyepp, ahol az emberi tevékenység a természetközeli 
vegetációt jelentősen visszaszorította. Az ártereken ecsetpázsitos kaszálórétek és puhafás 
ligeterdők maradtak fenn.  A gyepek nagy többsége extenzíven használt. A száraz füves puszták, 
padkás szikesek nagy része az állattartás visszaszorulásával párhuzamosan gyomosodásnak 
indult. A mezőgazdaságilag hasznosított területeken elsősorban búzát, kukoricát, napraforgót 
termelnek. A leggyakoribb élőhelyek az ürmöspuszták (F1a), a cickórós puszták (F1b), a szikes 
rétek (F2), az őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (RC), a jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek (OC), a nem tőzegképző nádasok, a gyékényesek és tavikákások (B1a), a fűz-nyár ártéri 
erdők(J4), valamint a fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek 

partjánál (BA). A sztyepterületek egyik jellemző növényfaja a pusztai tyúktaréj (Gagea szovitsii). 

Az ürmös-szikeseken számos pillangósvirágú faj él (pl. sziki here - Trifolium angulatum) A 
vakszikesek jellemző növénye a bárányparéj (Camphorosma annua) és a seprűparéj (Bassia 
sedoides). Az endemikus fajok száma alacsony, kiemelendő az erdélyi útifű (Plantago 
schwarzenbergiana). A víztér lassú folyású öbleiben számos hínárfajunk él, közülük a védett vízi 
rucaöröm (Salvinia natans), vízi tündérfátyol (Nymphoides peltata) és a csemegesulyom (Trapa 
natans). 



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 96 

 

1.11.1.5 Állatvilág 

A terület gazdag állatvilágnak ad otthont. Jellegzetes füvespusztai fajok jellemzik a terület gazdag 
madárvilágát, Szeghalom külterülete a mezei pacsirta, a bíbic, a goda, a piroslábú cankó fontos 
fészkelőhelyei. A ritkán előforduló padkás szikeseken szívesen fészkel az ugartyúk és a parlagi 
pityer. Jelentős a szántóterületek aránya, amelyek számos – jellegzetesen a kultúrterületekhez 
kötődő – védett és fokozottan védett madárfajnak nyújtanak táplálkozó vagy fészkelőhelyet. Ezek 
közé tartozik a túzok, a hamvas rétihéja, a réti fülesbagoly, valamint a magevő énekesmadarak 
közül a tengelic, zöldike, a sordély. A területen előforduló további fajok közül említésre méltó a 
barna rétihéja, az egerészölyv, a fehér gólya, a kék vércse, a nyári lúd, a parlagi sas, a réti sas, a 
vörös vércse, a daru, a barna kánya és a gatyás ölyv. Az ország túzokállományának mintegy 1/3-
ad része él a település környezetében, jelentőségét pedig tovább növeli az, hogy az itteni 
populáció Európa szerte az egyik legéleterősebb állománynak mondható. A legelők, vizes 
élőhelyek, erdőfoltok nagy aránya kedvezett az értékes rovar és hüllőpopulációk 
fennmaradásának is. Ahol a vízi világ megőrződött, a Sebes-Körös és a Berettyóegyes szakaszai 
mentén, ott nemzetközi mércével mérve is gazdag állatvilág található. Legértékesebb képviselői a 
különböző vízi- és ragadozó madarak. A legelők, facsoportok nagy száma lehetőséget teremtett 
az átlagosnál gazdagabb nagyvadállomány, a vaddisznó, a gím- és dámszarvas, valamint az őz 
és a különböző apróvadak fennmaradásának is.  

1.11.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Szeghalom külterülete többnyire alacsony fekvésű holtmedrekkel tagot, magas talajvizű ártéri 
síkság, amely döntő többsége mezőgazdasági termelésbe bevont terület. A szántóföldi 
termesztés az uralkodó művelési ág, de a laposokban az ártéri ligeterdők maradványai és a 
szikes legelők foltjai is megtalálhatók. Az erősen kultúrsztyepp jellegű tájképben a valamivel 
magasabban fekvő folyóhátak és hordalékkúp- maradványok közé zárt, gyenge lefolyású szikes 
pusztákon legelő és gyepgazdálkodás jelenik meg.  

Szeghalom területének 3,13%-a belterület. A kivett területek aránya 12,16%, amelyek többnyire a 
belterülettől északra található mezőgazdasági-üzemi területek, illetve a szintén északra található 
Töviskesi major környékét, valamint a vízgazdálkodáshoz köthető létesítményeket és telepeket 
foglalják magukban. A Sebes-Körös mentén található Vidra-tanya és a Várhelyi Tábor, valamint a 
Csökmő felé vezető 47-es út menti Puszta-csárda és motel az idegenforgalmi szempontból bír 
jelentőséggel. Az ipari területek a belterülethez nyugatról tapadnak hozzá, a 47-es út mentén, a 
település Körösladány felé eső részén található ipari parkot foglalják magukban. A közigazgatási 
területen belül szétszórtan a kőolaj- és földgázkitermeléshez köthető műtárgyak is megjelennek. 
A várost kiszolgáló szennyvíztisztitó telep a belterülettől délnyugatra, a hulladékudvar pedig 
nyugatra található. 

A területet egykor jellemző mocsarasok között füzesek, nyárfás ligetek és láperdők voltak. 
Jelenleg természetes erdőterületek elsősorban a Berettyót és Sebes-Köröst, illetve a Holt-Sebes-
Köröst kísérő árterületeken találhatóak, amelyek védelmi rendeltetésű erdőövezetbe soroltak. A 
Berettyó és a Sebes-Körös által közrefogott terület árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi 
szükségtározó korlátozott funkciójú gazdasági erdő, a fennmaradó erdőterületek pedig gazdasági 
erdőövezetbe tartoznak. 
 
  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sebes-K%C3%B6r%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beretty%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaddiszn%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvas_(%C3%A1llat)
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29. ábra: Az igazgatási terület megoszlása művelési ágak szerint 

 

Forrás: TAKARNET adatbázis - Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala + Szeghalmi Járási Hivatal Járási 
Földhivatala (2022. április) 

 

A kivett területek jelentős kiterjedéssel bírnak. A szántóföldek nagy részaránya (29,59%) mellett,  
jelentős értéket képviselnek a gyepek és a legelők (5,26%) és a kertek (5,17%).A szőlő, és 
gyümölcstermelés nem számottevő, nincs is hagyományuk a kistérségben. A legnagyobb 
egybefüggő zártkerti terület a belterülethez nyugatról csatlakozik, valamint két kisebb alapterületű 
gyümölcsös található a Berettyó és a Sebes-Körös közötti "Koplalón" és a Sebes-Körös és a 
Holt-Sebes-Körös találkozásánál. A külterület többségén (29,59%) szántóföldi gazdálkodás folyik. 
Ez az érték a Békés megyét jellemző 73,99%-os átlagtól elmarad,  az országos 46,56%-os 
értéket sem éri el. A szántóföldi termesztés esetén fontos megjegyezni, hogy Szeghalom 
közigazgatási területének jelentős része Érzékeny Természeti Területnek, illetve Magas 
Természeti Értékű Területnek minősül, így ezen területekre védendő tájhasználatú 
mezőgazdasági területként kell tekinteni. Az agrár-környezetgazdálkodási programok által 
szorgalmazott és támogatott természetkímélő gazdálkodási módok megjelenésével a területen 
élő értékes madárvilág védelmére kerül sor. A Szeghalom külterületére is benyúló Dévaványai-
Ecsegi pusztákon élő túzok és kékvércse élőhelyének fejlesztésére kerül sor a szántóföldi 
növénytermesztés során az AKG programok keretin belül. A szántóföldek nagy kiterjedésű, 
összefüggő táblákból állnak, a nagybirtokos művelési rendszer a jellemző. A közigazgatási terület 
észak-nyugati fele linear öntözőrendszerrel ellátott terület. 

A Sebes-Körös és a Berettyó által közbezárt árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi 
szükségtározó területén található szántóföldek korlátozott funkciójú általános mezőgazdasági 
területeknek számítanak. 

  

erdő (8,77% )
fásított terület (0,04% )
gyep,legelő (22,54% )
gyep, rét (1,31% )
gyümölcsös (0,21% )
halastó (0,01% )
kert (0,30% )
kivett (12,16% )
nádas (0,12% )
szántó (54,46% )
szőlő (0,07% )
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A mezőgazdasági művelés másik, Szeghalom területén kiemelkedő jelentőségű ágát a gyep és 
legelőgazdálkodás jelenti, melynek területi részaránya (5,26%)  nem éri el sem a megyei sem az 
országos értéket. A területen található Magas Természeti Értékű Területeken a gyepgazdálkodás 
túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal folyik, és a természetvédelmi célú gyeptelepítés is a 
támogatott gazdálkodási formák között van. A település közigazgatási területén belül a Körös-
Maros Nemzeti Parkhoz tartozó, illetve Natura2000-esmadárvédelmi területek és 
természetmegőrzési területek is találhatók, ezért evidens, hogy a gazdasági szempontok 
érvényesülése mellett a természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni.  

Bár a területen sok a lefolyástalan, mocsaras terület, a nádasok, halastavak területi részaránya 
elhanyagolható. A folyószabályozásokat követően, valamint a mezőgazdasági termelésbe miatt 
lecsapolt területek a nádas területek visszaszorulását idézte elő. A megmaradt kisebb nádas 
foltok értékes vizes élőhelyek, melyeknek megőrzése fontos, természetvédelmi szempontból is 
kívánatos. 

A tájhasználatot illetően fontos megjegyezni a vízfolyásokhoz kapcsolódóan kialakult, illetve a 
jövőben fejleszteni kívánt vízi- és horgászturizmust. A Sebes-Körös menti Várhelyi tábor és a 
Vidratanya elsősorban ezen igényeket kívánja kiszolgálni. A helyi lakosok számára fontos 
rekreációs értéket képviselnek a Szeghalmot a szomszédos településekkel összekötő 
kerékpárutak.A Szeghalmi Kék-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület, de a 
tudományos-ismeretterjesztő funkción kívül bemutató, ismeretterjesztő szerepkörrel nem bír. 

13. térkép Szeghalom jelenlegi tájhasználatának sematikus térképe 

 

Forrás: TAKARNET adatbázis alapján - Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala + Szeghalmi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala (2015. február) 



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 99 

 

1.11.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.11.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Szeghalom területét érinti az Országos Területrendezési Terv (OTrT) tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területek övezete. A külterületen számos térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület található. 

• A Berettyó és a Sebes-Körös mente, illetve az általuk közrezárt terület nemcsak ökológiai 
és biodiverzitási szempontból, hanem a tájképi szempontból is fontos értéket képviselnek. 

• A Dévaványai-sík területeinek pusztái és a mezőgazdasági termelésbe bevont területek 
egymásmellettisége egy sajátos kultúrtáj kialakulását eredményezte, ahol a természetkímélő 
gazdálkodási formák elősegítésével a természetvédelmi szempontok és a térséget jellemző 
hagyományos gazdálkodási formák megőrzése fontos feladat. A külterület északi részén 
található Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó terület szintén tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területnek minősül. 

• A Kék-tó Természetvédelmi Területen a legfontosabb cél a vízgazdálkodás és a 
természetes élőhelyek összhangjának megteremtése által megőrizni a tavat övező lösz-és 
szikes gyepek jellegzetes flórájának és faunájának valamint a tájképi adottságait. Nemzeti és 
nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 

1.11.3.1.1 Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, 
emlékek 

A Körös-Maros Nemzeti Park Szeghalmot érintő területei 

A megalakulása óta a Körös-Maros Nemzeti parkhoz tartozó Dévaványai-Ecsegi puszta egy 
része Szeghalom közigazgatási területének északi részén található. A Berettyó szabályozását 
követően a térség vízgazdálkodása megváltozott, a kiszáradt ártéri gyepek helyén szikes puszták 
alakultak ki. A Dévaványai-Ecsegi puszták a Nemzeti Park legnagyobb területi egységének 
számítanak. Szeghalom Füzesgyarmattal határos északi részén az Ecsegfalva-Dévaványa 
térségében jellemző szikes puszták mozaikjai képezik a Körös-Maros Nemzeti Park részét. 

A térségben jellemző hagyományos legeltető állattartás, valamint a népi építészet emlékei is 
nagy arányban fennmaradtak. Az ecsetpázsitos kaszáló- és mocsárréteken az Alföldön ritka 
virágtalan és löszpusztai növények élnek. A szárazabb térszíneket cickafarkfüves és ürmös füves 
puszta borítja. Kiemelkedő természeti értéket képvisel a túzok, a madárfaj közép-európai 
állományának legéletképesebb populációja él az Ecsegfalva-Dévaványa térségben. A túzok 
mellett olyan ritka ragadozó madarak, mint a réti- és a parlagi sas, valamint a kerecsensólyom is 
költ a területen. 

A dévaványai-ecsegi puszták és a Mágor-puszta védőövezete Szeghalom közigazgatási határain 
belül esik. 

Ex lege védett természeti területek 

Országos jelentőségű "ex lege" védett természeti területeknek a törvény által védetté nyilvánított 
természeti területeket nevezzük. "Ex lege" védett természeti területnek minősülnek a lápok, 
szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források és víznyelők. Tájtörténeti, tájképi, történelmi és 
kulturális szempontból értékes kunhalmok találhatók Szeghalom közigazgatási határán belül. A 
kunhalmok teljes jegyzéke még nem készült el, de a két legjelentősebb kunhalom a Sertés-éri 
csatorna kanyarulatában található Balkány-halom, a Pakóc ér partján levő Dió-halom. 
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1.11.3.1.2 Egyéb országos jelentőségű védettség alatt álló területek, értékek, emlékek 

Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) 

Az érzékeny természeti területek (a továbbiakban: ÉTT) bevezetésének célja a természeti 
(ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok 
megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, 
önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a 
tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.2Szeghalom közigazgatási 

területének északi, nyugati részére is benyúló "Dévaványa környéke" elnevezésű kiemelten 
fontos érzékeny természeti terület mellett fontos természeti területként került nyilvántartásba. Az 
egykori folyómedrek, morotvák, erek és az ezekből kiemelkedő szigetek maradványai által 
gazdagított, az elszikesedett puszták és a szántóföldek alkotta mozaikos terület jellegét tekintve 
mentett ártéri tájnak minősül. A nagy kiterjedésű lefolyástalan mélyedések és elmocsarasodott 
foltok közül néhol kunhalmok emelkednek ki. A jelentős kiterjedésű szántóföldek számos, a 
jellegzetesen kultúrterületekhez köthető védett és fokozottan védett madárfaj számára jelentenek 
táplálkozó, vagy fészkelőhelyet. Az ország túzokállományának harmada él a Dévaványa és 
környéke elnevezésű ÉTT-n. A szántóföldi művelésre és a kaszálással vagy legeltetéssel történő 
gyephasznosításra vonatkozó előírások az élőhelyek és az élővilág védelmét szolgálják. 

. 

Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) 

Magas Természeti Értékű Területeken támogatják a gazdákat a természetkímélő gazdálkodási 
módok kialakításában és fenntartásában, ahol a mezőgazdasági hasznosítás folytatása 
különösen fontos feltétele az élővilág, a tájkép, valamint az épített és történeti értékek hosszú 
távú megőrzésének. A MTÉT rendszer működtetésével a legfőbb cél a térségre jellemző 
változatos élőhely-szerkezet megtartása, és az ehhez kapcsolódó hagyományos gazdálkodási 
formák megőrzésének és elterjesztésének elősegítése. A program kiemelten támogatja az 
élőhelyek fejlesztését az élőhely-rekonstrukció érdekében. 

A Füzesgyarmattal határos területekre benyúlik a "Bihari-sík" MTÉT, amelynek kisebb-nagyobb 
természet közeli állapotban megmaradt területfoltjait mezőgazdasági művelés alatt álló táblák 
választják el egymástól. A gyepfoltok, a legelők és az alacsonyabb fekvésű nedves mocsárrétek 
őrzik az Alföld egykori tájképét. Az ősgyepek állatvilágának különösen értékes faja a túzok. 
Szeghalom közigazgatási területének déli, délkeleti részén található, a szomszédos településhez 
csatlakozó "Vésztő-Szeghalom" környéke elnevezésű kiemelten fontos érzékeny természeti 
terület 

A Berettyó és Körösvidék hordalékán kialakult Dévaványai-síkon található Magas Természeti 
Értékű Területen fekvő mentett ártéri táj elszikesedett pusztái között szántóföldek találhatók. A 
legjelentősebb veszélyeztetett védett növény a sziki kocsord, amelynek élőhelyét környező 
szántók terjedésével járó beszántás veszélyezteti. A szántóföldi műveléshez kötődő 
kultúrterületek táplálkozó és fészkelőhelyet biztosítanak védett és fokozottan védett madárfajok, 
köztük a túzok, az ugartyúk, a hamvas rétihéja, a parlagi sas, a rétisas, a kerecsensólyom és a 
réti fülesbagoly számára. A pusztai kaszálórétek jellemző fészkelő fajai a mezei pacsirta, a fürj, a 
réti fülesbagoly és a túzok.  Az állattartás visszaszorulása miatt a füves puszták, padkás szikesek 
nagy része gyomosodásnak indult. 

 
2 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról, 1.§ (1) 
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Az élőhelyek védelme érdekében a "Dévaványa és környéke" elnevezésű MTÉT célprogramjai a 
következők: 

• Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (teljes MTÉT 
területen) 

• Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (A/2 
zóna) 

• Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (teljes MTÉT területen) 

• Természetvédelmi célú gyeptelepítés (teljes MTÉT területen) 

A Dévaványa és környéke MTÉT részeként Szeghalom közigazgatási területén a MTÉT "A/1", 
"B" "C" zónája jelenik meg. 

Az "A/1" zóna területegységei a belterülettől észak-keletre találhatók Cséfán és Csíkér nevű 
külterületi egységeken. A zónában igényelhető agrár-környezetgazdálkodási célprogramok a 
következők: 

• szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram  

• gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram;  

• természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A "B" zóna található a Szeghalom Cséfán elnevezésű külterületének Kertészszigettel, valamint a 
Füzesgyarmattal határos részén. A zónában igényelhető agrár-környezetgazdálkodási 
célprogramok a következők: 

• szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 

• szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram 

• szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal 
célprogram 

• gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 

• gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 

• természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

A "C" zónába a település közigazgatási területének észak-keleti része, Töviskes, Károlyderék 
valamint Siskás nevezetű területek szinte teljes egésze. A zónában igényelhető agrár-
környezetgazdálkodási célprogramok megegyeznek a "B" zónában igényelhetőkkel. 

1.11.3.1.3 Nemzetközi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, 
emlékek 

Natura 2000 területek 

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura  2000 területek) 
kijelölésére az Európai Uniós csatlakozás kötelezte az országot. A jelenleg hatályos 14/2010. 
(V.11.) KvVM rendelet szerint Szeghalom közigazgatási területén Natura 2000 SPA- 
Madárvédelmi Területek és a Natura 2000 SCI- Természetmegőrzési Területek találhatók. 
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14. térkép Natura 2000 területek 

 

 

A madárvédelmi területek közül a "Bihar" (HUNHN10003) elnevezésű terület a település 
Csökmővel határos keleti, Varjas nevű külterületi egységén található, és a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság működési területére esik.  

 

22. táblázat A Bihar (HUNHN10003) különleges madárvédelmi területen előforduló jelölő fajok: 

Natura 
2000 
kód 

Natura 2000 név 
Natura 
2000 
kód 

Natura 2000 név 

Jelölő fajok Jelölő fajok 

A060 Aythya nyroca A166 Tringa glareola 

A056 Anas clypeata A404 Aquila heliaca 

A052 Anas crecca A231 Coracias garrulus 

A053 Anas platyrhynchos A338 Lanius collurio 

A055 Anas querquedula A140 Pluvialis apricaria 

A051 Anas strepera A236 Dryocopus martius 

A041 Anser albifrons A127 Grus grus 

A043 Anser anser A222 Asio flammeus 

A042 Anser erythropus A032 Plegadis falcinellus 

A396 Branta ruficollis A133 Burhinus oedicnemus 

A027 Egretta alba A139 Charadrius morinellus 

A026 Egretta garzetta A082 Circus cyaneus 

A176 Larus melanocephalus A021 Botaurus stellaris 

A156 Limosa limosa A120 Porzana parva 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+nyroca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+heliaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+querquedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pluvialis+apricaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+albifrons&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Grus+grus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+anser&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anser+erythropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Plegadis+falcinellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Branta+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Burhinus+oedicnemus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+morinellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+melanocephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Botaurus+stellaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+parva&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Natura 
2000 
kód 

Natura 2000 név 
Natura 
2000 
kód 

Natura 2000 név 

A272 Luscinia svecica A089 Aquila pomarina 

A073 Milvus migrans A075 Haliaeetus albicilla 

A393 Phalacrocorax pygmeus A193 Sterna hirundo 

A034 Platalea leucorodia A196 Chlidonias hybridus 

A008 Podiceps nigricollis A031 Ciconia ciconia 

A004 Tachybaptus ruficollis A132 Recurvirostra avosetta 

A162 Tringa totanus A151 Philomachus pugnax 

A034 Platalea leucorodia A511 Falco cherrug 

A097 Falco vespertinus A073 Milvus migrans 

A075 Haliaeetus albicilla A030 Ciconia nigra 

A393 Phalacrocorax pygmeus A255 Anthus campestris 

A339 Lanius minor A068 Mergus albellus 

A029 Ardea purpurea A081 Circus aeruginosus 

 

 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területén található különleges madárvédelmi terület a 
Dévaványai-sík (HUKM10003), amely a település közigazgatási területének keleti, 
Dévaványával határos részén található.  

Dévaványa környéki gyepek (HUKM20014), a Holt-Sebes-Körös (HUKM20018) és a Sebes-
Körös (HUKM20016) elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek találhatók 
Szeghalom közigazgatási határain belül. Mindhárom Natura2000-es terület A Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alá tartozik. 

A Dévaványa környéki gyepek (HUKM20014) a belterülettől északra, a Dévaványával és 
Füzesgyarmattal határos területek egyes részeit foglalják magukba. 

 

23. táblázat A Dévaványa környéki gyepek (HUKM20014) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen előforduló élőhelyek és jelölő fajok: 

Natura 2000 kód Natura 2000 név 

Élőhelytípusok 

6250 Síksági pannon löszsztyeppek 

1530 Pannon szikesek  

3130 Törpekákás iszapnövényzet 

Jelölő fajok 

1188 Bombina bombina 

1220 Emys orbicularis 

1993 Triturus dobrogicus 

1134 Rhodeus sericeus amarus 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+pomarina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haliaeetus+albicilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+pygmeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podiceps+nigricollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Recurvirostra+avosetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+totanus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Platalea+leucorodia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+cherrug&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+vespertinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Haliaeetus+albicilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+pygmeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+minor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mergus+albellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/6250.htm
https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/1530.htm
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+dobrogicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Natura 2000 kód Natura 2000 név 

1145 Misgurnus fossilis 

1149 Cobitis taenia 

1083 Lucanus cervus 

4035 Gortyna borelii lunata 

1060 Lycaena dispar 

1355 Lutra lutra 

1335 Spermophilus citellus 

2633 Mustela eversmannii 

4081 Cirsium brachycephalum 

 

A Holt-Sebes-Körös (HUKM20018) elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a 
Mágor, Halas és Koplaló elnevezésű külterületi egységeken áthaladó Holt-Sebes-Körös menti 
partszakaszt foglalja magába. 

 

24. táblázat A Holt-Sebes-Körös (HUKM20018) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen 
előforduló élőhelyek és jelölő fajok: 

Natura 2000 kód Natura 2000 név 

Élőhelytípusok 

3150  Természetes jellegű euftróf tavak és hínárnövényzetük 

91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők 

Jelölő fajok 

1993 Triturus dobrogicus 

1188 Bombina bombina 

1220 Emys orbicularis 

1149 Cobitis taenia 

1145 Misgurnus fossilis 

1134 Rhodeus sericeus amarus 

1032 Unio crassus 

1355 Lutra lutra 

 

A Sebes-Körös (HUKM20016) elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
Szeghalom belterületével délről határos Kernye és Koplaló nevű külterületi egységek folyó menti 
partszkaszait foglalják magukba. 

 

  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Misgurnus+fossilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gortyna+borelii+lunata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spermophilus+citellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+eversmannii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cirsium+brachycephalum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/91e0.htm
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+dobrogicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Misgurnus+fossilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Unio+crassus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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25. táblázat A Sebes-Körös (HUKM20016) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen 
előforduló élőhelyek és jelölő fajok: 

Natura 2000 kód Natura 2000 név 

Élőhelytípusok 

91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők 

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja 

3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet 

6440 Ártéri mocsárrétek 

Jelölő fajok 

1993 Triturus dobrogicus 

1188 Bombina bombina 

1220 Emys orbicularis 

1145 Misgurnus fossilis 

1159 Zingel zingel 

1124 Gobio albipinnatus 

2555 Gymnocephalus baloni 

1146 Sabanejewia aurata 

1157 Gymnocephalus schraetzer 

2522 Pelecus cultratus 

1134 Rhodeus sericeus amarus 

1149 Cobitis taenia 

1130 Aspius aspius 

1083 Lucanus cervus 

1032 Unio crassus 

1355 Lutra lutra 

1160 Zingel streber 

 

1.11.3.1.4 Helyi jelentőségű, védett természeti értékek 

Természeti területek 

Az 1989 óta helyi jelentőségű Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi területet a 44/2006 (XI.17) 
KvVM rendelettel minősítették át országos jelentőségű természetvédelmi területté. A Kék-tó a 
település belterületétől északra Füzesgyarmat irányában található. Kiterjedése 112,17 ha, 
amelyen fokozottan védett rész nem található. A Kék-tó vízzel borított laposain található védett 
madárfajok fészkelő és táplálkozó helyének védelme mellett az időszakos tavat övező lösz-és 
szikes gyepek jellegzetes flórájának és faunájának, valamint a tájképi adottságok megőrzése a 
legfontosabb cél, a vízgazdálkodás és a természetes élőhelyek összhangjának megteremtése 
által. A környezetvédelmi kezelést a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság végzi. A 
természetvédelmi stratégiák részeként élőhely-rehabilitációs és rekonstrukciós munkálatok 
folynak. 

  

https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/91e0.htm
https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/3150.htm
https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/3270.htm
https://msw.botanika.hu/meta/3_n2000/6440.htm
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+dobrogicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Misgurnus+fossilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zingel+zingel&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gobio+albipinnatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gymnocephalus+baloni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gymnocephalus+schraetzer&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pelecus+cultratus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aspius+aspius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Unio+crassus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Zingel+streber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 106 

 

15. térkép Természeti területek 

 

 
A település belterületén további két helyi védelem alatt álló természeti érték található. 

• Az egykori D'Orsay-kastélykert maradványfái (3 kétszáz éves tölgyfa (Quercus 
robur) és a kastélyépület mellett álló 2 erdei fenyő (Pinus sylvestris)) 

• Szeghalmi Kórház kerti kocsányos tölgyek 

Építészeti és településképi értékvédelem 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (X.27.) önkormányzati 
rendelete alapján történeti, ökológiai és városképi szempontok szerinti jelentőségük miatt 
kerületek helyi oltalom alá a következő természeti értékek: 

• Kocsányos tölgy (Quercus robur)-Petőfi utcai óvoda udvara 

• Lucfenyő (Picea abies)-D’Orsay – kastély kertje 

• Kocsányos tölgyek (Quercus robur) - Sportpálya töltés melletti területén, valamint a 
Kórház-kert területén 

• Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum)- D’Orsay – kastély előkertje 

• Kocsányos tölgy(Quercus robur)- Bethlen G. utca – Nagy M. utca 
kereszteződésében 

• Japánakácok (Sophora japonica)- Kossuth tér 

• Vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum)-Kossuth tér 

• Japánakácok (Sophora japonica)- Bocskai utcai lakóterületen 

• Japánakácok (Sophora japonica)- Tildy Z. utca 5. udvarán 

• Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)-  orvosi rendelő kertjében 

• Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)- Dózsa Gy. utcán 
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• Magyar kőris és japánakácok (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)- leány 
kollégium 

• Gimnázium faállománya (szomorú japánakác, kőrisfák, szilfák, juhar, gömbjuhar, 
japánakác) - Péter András Gimnázium 

 

Történeti kert 

Szeghalom közigazgatási határain belül két történeti kert található A Wenckheim-D`Orsay-kastély 
és kertje, valamint a szeghalmi Kárász-kastély. 

• A Wenckheim-D`Orsay-kastély kertje: A klasszicista-romantikus stílusú D'Orsay 
kastélyt 1800-as évek elején építtette a Wenckheim család. A kastély épülete és a 
kertje is rohamos pusztulásnak indult az 1940-es években. Mára már csak három 
fa maradt meg az egykori kertből, egy közel 200 éves kocsányos tölgy és két erdei 
fenyő. Az épület a Sárréti Múzeum kezelésében van. 

• Kárász-kastély:Az Ady Endre u. 5. szám alatt található Kárász-kastély klasszicista 
stílusban épült 1840 körül, majd a későbbiekben neoreneszánsz stílusjegyek is 
megjelentek az épületen. A kastély bal szárnya és a portikusz a második 
világháború idején leégett, majd bontásra került. Az épület hasznosítására a 
leánykollégium beköltöztetésével került sor. Az épülethez tartozik egy kerti pavilon 
is, amely klaszicista-eklektikus stílusjegyeket hordoz magán. Az egykori nagy 
kiterjedésű kastélykertben üvegház is helyet kapott. 

 

1.11.3.1.5 Helyi jelentőségű természeti értékek 

Egyedi tájértékek 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az 
adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott 
tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára jelentősége van. Mindezek az UNESCO által is elismerten, a 
világ kulturális örökségének részét képezik. 

Szeghalmon összesen 155 db egyedi tájérték (TÉKA program alapján) került feljegyzésre Ezek 
közül 2 általános iskola, 7 emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla, 1 feszület, 54 
gémeskút, 1 harangláb, 1 kastély, 1 kiállítóhely, 1 kunhalom; telep,  2 magtár, 1 malom, 1 
múzeum, 1 népi lakóház, 1 paplak, 1 pavilon, 2 pince, 1 plébánia, 1 polgárház, 1 római kori 
erődítés, 58 sír, 5 szobor, 3 telep, 3 templom, 2 történeti kert, 1 vízimalom kategóriába sorolható. 

 

26. táblázat Szeghalom TÉKA program alapján felvételezett egyedi tájértékei 

Sorszám Megnevezés Település Típus 

1 Cigány-éri-dűlő Szeghalom Telep 

2 Korhány-dűlő Szeghalom Sír 

3 Csonka-derék Szeghalom Sír 

4 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

5 Vízimalom Szeghalom Vízimalom 

6 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 
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Sorszám Megnevezés Település Típus 

7 Szomorú-hát-dűlő Szeghalom Sír 

8 Külterületi pince Szeghalom Pince 

9 Nagy-lapos Szeghalom Sír 

10 Nagygazdaház Szeghalom   

11 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

12 
Mundérba bújt történelem, 
Szeghalom Szeghalom Kiállítóhely 

13 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

14 Római katolikus plébániaház Szeghalom Plébánia 

15 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

16 Kereszt Szeghalom Feszület 

17 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

18 Balkán-halom Szeghalom Sír 

19 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

20 Korhány-halom Szeghalom Sír 

21 Ködmönös-halom Szeghalom Sír 

22 Templom Szeghalom Templom 

23 Lukácza-dűlő Szeghalom Sír 

24 
Wenckheim-D`Orsay-kastély és 
kertje Szeghalom Történeti kert 

25 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

26 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

27 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

28 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

29 Református kántortanítói lak Szeghalom Alkalmazotti (szolgálati) lakás 

30 Temető Szeghalom Sír 

31 Aklosi-legelő Szeghalom Sír 

32 Petőfi Sándor mellszobra Szeghalom Szobor 

33 Pap-halom Szeghalom Sír 

34 Geszlencés-halom Szeghalom Sír 

35 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

36 Bőség kosara Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 

37 Bőség kosara Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 

38 Cséfán Szeghalom Sír 

39 Kerek-sziget Szeghalom Sír 

40 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

41 Szomorú-hát-dűlő Szeghalom Sír 

42 Rédei-halom Szeghalom Sír 
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Sorszám Megnevezés Település Típus 

43 Bögretanya Szeghalom Sír 

44 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

45 Kunhalmok, Szeghalom Szeghalom Kunhalom; telep 

46 Református lelkészlak Szeghalom Paplak 

47 Kovács-halom Szeghalom Telep 

48 II. világháborús építmény Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 

49 Cakó Szeghalom Sír 

50 
Emlékmű, szobor, egyedülálló 
oszlop Szeghalom Szobor 

51 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

52 Balkán-dűlő Szeghalom Sír 

53 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

54 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

55 Szívós-halom Szeghalom Sír 

56 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

57 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

58 Szeghalom Szeghalom Sír 

59 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

60 Római katolikus fa harangtorony Szeghalom Harangláb 

61 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

62 Osztott-rét Szeghalom Sír 

63 Turbucz-halom Szeghalom Sír 

64 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

65 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

66 Csik-ér Szeghalom Sír 

67 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

68 Balkán Szeghalom Sír 

69 Református templom Szeghalom Templom 

70 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

71 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

72 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

73 Cséfán Szeghalom Sír 

74 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

75 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

76 Cigány-éri-dűlő Szeghalom Sír 

77 Korhány-dűlő Szeghalom Sír 

78 Bene-halom Szeghalom Sír 

79 Országzászló emlékmű Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 
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Sorszám Megnevezés Település Típus 

80 Nagytúlakörös - Túritanya Szeghalom Sír 

81 Aklosi-legelő Szeghalom Sír 

82 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

83 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

84 Sima-sziget Szeghalom Sír 

85 Nagygazda-magtár Szeghalom Magtár 

86 
Emlékmű, szobor, egyedülálló 
oszlop Szeghalom Szobor 

87 Sárréti Múzeum, Szeghalom Szeghalom Múzeum 

88 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

89 
Református presbitérium és 
magtár Szeghalom   

90 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

91 
Római katolikus templom és 
uradalmi pince Szeghalom Templom 

92 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

93 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

94 Belterület Szeghalom Malom 

95 Magtár Szeghalom Magtár 

96 
Emlékmű, szobor, egyedülálló 
oszlop Szeghalom Szobor 

97 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

98 Fürj-ér-dűlő Szeghalom Sír 

99 Cigány-halom Szeghalom Sír 

100 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

101 Hegyesitanya Szeghalom Sír 

102 Pakác-halom Szeghalom Sír 

103 Eke-zug Szeghalom Sír 

104 Cigány-éri-csatorna mente Szeghalom Sír 

105 Kárász-kastély kerti táncpavilonja Szeghalom Pavilon 

106 Torda utca - Töviskesi út Szeghalom Sír 

107 Ördög árka Szeghalom Római kori erődítés 

108 Tildy Zoltán Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 

109 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

110 Cigány-éri-dűlő Szeghalom Sír 

111 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

112 Kert-közi-dűlő Szeghalom Sír 

113 Sertés-ér-közi-dűlő Szeghalom Sír 

114 Lukácza Szeghalom Sír 
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Sorszám Megnevezés Település Típus 

115 Dondorog - Czebetanya Szeghalom Sír 

116 Cakó Szeghalom Sír 

117 Cigány-halom Szeghalom Sír 

118 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

119 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

120 Bálint-halom Szeghalom Sír 

121 Simay-ház (óvoda) Szeghalom Polgárház 

122 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

123 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

124 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

125 Felszabadulási emlékmű Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 

126 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

127 Maróthy-ház Szeghalom Népi lakóház 

128 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

129 Kettős-halom Szeghalom Sír 

130 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

131 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

132 Torda Szeghalom Sír 

133 Aklostanya Szeghalom Sír 

134 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

135 Sárga-Mágor Szeghalom Telep 

136 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

137 Csik-éri-dűlő Szeghalom Sír 

138 Sziget-dűlő Szeghalom Sír 

139 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

140 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

141 Református iskola Szeghalom Általános iskola 

142 
Emlékmű, szobor, egyedülálló 
oszlop Szeghalom Szobor 

143 II. világháborús építmény Szeghalom 
Emlékmű; emlékszobor; 
emlékoszlop; emléktábla 

144 Földi-halom Szeghalom Sír 

145 Cigány-éri-dűlő Szeghalom Sír 

146 Kárász-kastély Szeghalom Történeti kert 

147 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

148 Külterületi pince Szeghalom Pince 

149 Fok-közi-erdő (Várhely) Szeghalom Kastély 

150 Gémeskút Szeghalom Gémeskút 

151 Kék-tó-halom Szeghalom Sír 
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Sorszám Megnevezés Település Típus 

152 Kert-közi-dűlő Szeghalom Sír 

153 Dió-halom Szeghalom Sír 

154 Iskola Szeghalom Általános iskola 

155 Zöld-halom Szeghalom Sír 

 

1.11.3.2 Ökológiai hálózat 

A település közigazgatási területén található országos ökológiai hálózat3 elemei szétszórtan 
helyezkednek el a település külterületén. Szeghalmon a három elkülönített területi kategória 
szerint a következő területegységek tartoznak az ökológiai hálózatba: 

• magterület4: A város közigazgatási területének Károlyderék nevezetű külterületi 
településrészének a Dévaványával határos oldalán, a belterülettől észak-keletre 
Füzesgyarmattal határos területeken, valamint a külterület északi pontján a szintén 
Füzesgyarmattal határos területeken találhatók a dévaványai-ecsegi pusztákhoz tartozó 
magterületek. 

• ökológiai folyosó5: A Sebes- Körös mentén, a Cséfán és Töviskes nevű külterületi 
területegységek közepén nagyobb kiterjedésű egybefüggő terület, valamint a Dévaványa 
mellett található magterületet körülölelő folt 

• puffer övezet6: A Dévaványával határos és a Füzesgyarmatról Szeghalom közigazgatási 
területére átnyúló magterületek körül találhatók puffer övezetek. A közigazgatási határokat 
tekintve Vésztőhöz tartozó Mágor-puszta magterület védőövezetének egy része Szeghalom 
közigazgatási határain belül helyezkedik el. 

 
3 Az országos ökológiai hálózat területei közé az országos jelentőségű természetes és természetközeli 
területek, 
valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik. 
4 Magterületbe  az  olyan  természetes  vagy  természetközeli  élőhelyek  tartoznak,  amelyek  az  adott  
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életközösségeit hosszú távon biztosítani képesek 
és számos védett, vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 
 
5 Az  ökológiai  folyosó  olyan  többnyire  lineáris  kiterjedésű  folyamatos  vagy  megszakított  élőhelyek, 
élőhelysávok,  élőhelymozaikok,  élőhelytöredékek,  élőhelyláncolatok),  amelyek  döntő  részben  
természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 
(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 
 
6 A  pufferterület  olyan  rendeltetésű  területek,  melyek  megakadályozzák  vagy  mérséklik  azoknak  a 
tevékenységeknek  a  negatív  hatásait,  amelyek  a  magterületek,  illetve  az  ökológiai  folyosók  állapotát 
kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 
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16. térkép Ökológiai hálózat 

 

 

Narancssárga: ökológiai hálózat folyósójának övezete 

Sárga: ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Zöld: ökológiai hálózat magterületének övezete 

Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve 2020 
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1.11.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

A település bel- és külterületén egyaránt fellelhetőek különböző fokú tájhasználati konfliktusok, 
amelyek kezelése mind tájkép, mind pedig településképi és közjóléti szempontból kiemelten 
fontos. Általános, a közigazgatási terület egészét érintő tájhasználati konfliktusként az alábbi 
elemeket lehet említeni: 

• K1 A hagyományos tájhasználatot a támogatási rendszerek átalakították, ez hosszú távon 
nem a természet-ökológiai állapotnak megfelelő rendszereket eredményez. A földtulajdon és 
a földhasználat fokozatosan elválik egymástól (funkcionális konfliktus). 

• K2 A külterületet sűrűn behálózó kisebb vízfolyások eutrofizációja és elszennyeződése, 
valamint a part menti flóra diverzitásának csökkenése miatt a szigetszerűen elhelyezkedő 
élőhelyeket összekapcsoló ökológiai folyosók veszélybe kerülnek. (ökológiai konfliktus) 

• K3 A termőföldek területének növelése érdekében a nedves laposok lecsapolásra, a 
természetes rétek feltörésre kerültek. A közigazgatási terület mezőgazdasági termesztésre 
alkalmas területein a termelékenység fokozása végett alkalmazott kemikáliák további 
veszélyt jelenthetnek az élővilágra. (ökológiai és funkcionális konfliktus). 

• K4 A külterületeken, főleg az országutak menti erdős területeken elterjedt az illegális 
hulladéklerakás (vizuális és ökológiai konfliktus). 

• K5 A külterületen jellemző az illegális fakivágás (funkcionális és ökológiai konfliktus) 

• K6 A településhez tartozó külterületen található egykori lakott területek elnéptelenedtek. A 
töviskesi majort bár kultúrtörténeti szempontból fontos lenne megőrizni, infrastrukturális 
színvonala már nem alkalmas a lakosság hosszú távú megtartására. A turisztikai célú 
hasznosításra nincs lehetőség.  

• K7 A település lakóterületének határában, illetve a külterületen bizonyos ipari és 
mezőgazdasági telepek tájba illesztése, a környezettől történő vizuális elhatárolása még 
megoldásra vár. 

• K8 A védett területek magas aránya ellenére kevés oktatási célú terület, tanösvény található 
a területen. A település lakóinak környezeti nevelése az önkormányzat és a KMNP közös 
érdeke (társadalmi - funkcionális konfliktus). 

• K9 A közigazgatási területen mozaikosan megtalálható erdőfoltok struktúrája átalakult, az 
ökológiai folyosók sok helyen hiányosak. A heterogén erdősztyepp-szerű állományok helyét 
tájidegen fajokból álló gazdasági erdők vették át, jellemzőek a sűrű nyár és akáckultúrák. 
Ezen gazdasági erdők biodiverzitása alacsony. (ökológiai és funkcionális konfliktus). 

1.12 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Minden település fontos alrendszere a zöldfelületi rendszer, amely sajnos sok esetben, jelenleg 
Szeghalmon is alulkezelt. A kondicionáló, rekreációs funkciókon túl a zöldfelületi rendszer elemei, 
az épített környezettel szorosan összefüggően, a település karakterének leginkább meghatározó 
elemei, a településszerkezetet és a települési identitást döntő mértékben befolyásoló tényező. 

1.12.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Jelen vizsgálat leginkább a közterületi és közcélú zöldfelületekre fókuszál, Szeghalom és 
közvetlen külterületi környezetét érintve. 
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1.12.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

Szeghalom belterületén a településszerkezetet elsősorban a 47-es számú főút, a Füzesgyarmat 
felől Vésztő, illetve Csökmő irányába tartó, valamint a Füzesgyarmatot és Körösladányt 
összekötő települési utak által alkotott háromszög határozza meg. A település hagyományos 
halmazos településszerkezettel jellemezhető. Szeghalomnak két központja van: a Szabadság tér, 
ahol a városháza áll, és a Kossuth tér, ahol a református templom található. A két központot a 
település fő utcáját jelentő, szolgáltató és kereskedelmi funkciójú Tildy Zoltán utca köti össze. A 
települési zöldfelületi rendszer gerincét képezik ezen központi területegységek, amelyekhez 
szervesen csatlakoznak a belvárosban található nagyobb kiterjedésű lakóterületi közkertek. 
Szeghalom zöldfelületi rendszerének alapvetően meghatározó eleme a belterületet délről, 
délkeletről határoló Berettyó folyó, valamint a település déli részét kelet-nyugati irányban átszelő 
Szeleskerti-csatorna és a hozzájuk kapcsolódó kiterjedt zöldfelületek. Ezen elemek kondicionáló 
szerepe jelentős, és a tervezett, illetve már részben magvalósult települési beruházásoknak 
köszönhetően a közeljövőben a szóban forgó területek ökológiai értéke mellett egyre jelentősebb 
rekreációs értékkel is bírni fog.  

Fontos karakterképző elem a sportpályák, szabadidős, rekreációs célra feltárt területek minősége 
is. Ezek részletes taglalása az egyes zöldfelületi elemek bemutatásánál történik. Szerkezetileg 
meghatározó zöldfelületi elemek továbbá a településen található temetőkertek. 

A zöldfelületi karaktert meghatározó elemek az utcák, teresedések, és a településrészekhez 
kapcsolódó kisebb terek, parkok zöldfelületei. Szabadtérépítészeti szempontból kiemelten fontos 
az útburkolatok, járdák, vízelvezető műtárgyak funkcionálisan és esztétikailag megfelelő 
minőségű kialakítása. A kerékpárutak szintén fontos zöldfelületi korridorként működhetnének, 
amennyiben a hozzájuk kapcsolódó fásítási munkák is megvalósulnak. 

Szeghalom belterületén a zöldfelületek közül a magánterületi zöldfelületek mennyisége nagy, a 
jellemzően kisvárosias, falusias beépítettség miatt. Bár kondicionáló és szerkezeti szempontból 
ezek a magánterületi zöldfelületek fontos szerepet játszhatnak a település zöldfelületi 
rendszerében, azonban helyi, telkenkénti vizsgálatok nélkül a mennyiségi és minőségi ismérveket 
illető következtetést nem lehet levonni. 

A Településszerkezeti tervben meghatározott terület-felhasználási kategóriák alapján Szeghalom 
legfontosabb zöldfelületi elemei a következők: 

• Közparkok 

 1. Szabadság tér: a város intézményi központjában található funkcióját tekintve dísz- és 
pihenőtér. Háromszintes, heterogén összetételű, díszítőértékét tekintve megfelelő 
növényállománnyal rendelkezik. A kialakított szökőkút kondicionáló hatása mellett a tér 
reprezentativitását is érvényre juttatja. A kihelyezett parkberendezési tárgyak köre és száma 
kielégítő. 

• D'Orsay kastély parkja: A kastélypark és a Szabadság tér vizuális és fizikai 
összeköttetésének megteremtésével egy igen értékes, összefüggő 
településközponti zöldfelület kialakítására nyílik lehetőség. A városszövetbe való 
intenzív integrálás érdekében szintén fontos a Nagy Miklós utca, illetve a Bocskai 
u. felőli feltárás is. A Víztorony és a hozzákapcsolódó műtárgyak okozta vizuális 
konfliktus feloldása érdekében növényanyaggal történő takarás kialakítása 
indokolt. A park növényállománya változatos és idősebb példányokkal is 
rendelkezik.  
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• Kossuth tér: A műemléki védettséggel rendelkező református templom körül 
kialakult tér dísz- és pihenőtér funkciót tölt be. A templom mellett található koros 
japánakácok helyi védettséget élveznek. 

• Szeleskerti csatorna melletti közpark: Az elmúlt időszakban valósult meg a 
Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukciójának II. üteme, melynek során a 
csatorna partvonala rendezésre került, és a környező zöldfelület esetében is 
minőségi változás következett be. A tervek szerint a jövőben, a szomszédos 
sportterülethez kapcsolódva rekreációs célokra alkalmassá kívánják tenni a 
területet. 

• tervezett közparkok: Berettyó menti töltés északi oldalán a Péter András 
Gimnáziumot és a városi sporttelepet összekötő közpark kialakításával a jelenleg 
gyepes, főként nyárfákkal borított ligetes terület funkcionális értelemben történő 
újrafogalmazására kerül sor. 

• Közkertek:  

• Bocskai u. - Bethlen G. u. csatlakozásában levő közkert: városszerkezeti 
pozícióját tekintve fontos szerepet betöltő közkert jó állapotú, ligetes 
faállománnyal. 

• Érmellék u. közkertje: többnyire gyepes terület, melyen ligetesen fásított részek is 
megjelennek. A területen játszótér található. 

• Érmellék u. Vízmű melletti közkert: extenzív fenntartású ligetesen fásított terület 

• Táncsics M. úti közkert: a fiatal, viszont változatos növényállománnyal 
rendelkező terület, településszerkezeti pozíciója révén is alkalmasnak bizonyult 
játszó-sport és pihenő funkciók befogadására. 

• XIII. utca - Arany J. út kereszteződésében levő közkert: A közelmúltban 
kialakított játszótér mellett fiatal növényállomány található. 

• Lakóterületi közkertek: A településen található lakóterületi közparkok esetében elsősorban 
minőségi fejlesztésre van szükség, ami egyrészt a változatos növényalkalmazás, másrészt 
pedig a berendezési eszközök telepítésében kell, hogy megnyilvánuljon. 

• Fáy u. - lakóterületi közkert. 

• Semmelweis utca -játszókert 

• Tildy u 4-8 sz. és 20-24 sz. alatti lakóházak közkertje 

• Dózsa Gy. u.- lakóterületi közkert 

• Szabadság tér - lakóterületi közkert 

• Bajcsy Zsilinszky u.- József Attila u. kereszteződése 

• Bocskai u. - lakóterületi közkert 

• Intézményi zöldfelületek 

• oktatási intézmények kertjei: a településen található két általános iskolai 
telephely udvarainak további minőségi fejlesztése szükséges. A burkolt felületek 
dominanciáját árnyat adó fák telepítésével, illetve cserjesávok, foltok kialakításával 
célszerű lenne enyhíteni. Az óvodakertek állapota megfelelő. A Péter András 
Gimnázium intenzíven fenntartott kertje jó állapotban van, az idős faegyedek, és a 
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változatos növényállománynak köszönhetően pedig helyi védelem alatt is áll. A 
kollégiumkert növényállománya szintén értékes, idős példányokkal rendelkezik. 

• egészségügyi létesítmények kertjei: A Szülőotthont övező kertrész 
növényállománya felújításra szorul. Az orvosi rendelőket körülölelő zöldfelület 
állapota kielégítő, megfelelően fenntartott. A kórházkert idős, értékes faegyedekkel 
rendelkezik, valamint a cserjeállomány is figyelemreméltó. A telken található 
kocsányos tölgyek helyi védelem alatt állnak. 

• a római katolikus templomkertje: A templomot övező kert gazdag és heterogén, 
többszintes növényállománnyal rendelkezik. Az alkalmazott taxonok díszértéküket 
tekintve is jelentősek. A kert helyreállítására azonban szükség van. 

• Sportterületek: A városi sporttelep állapota kielégítő, rendezett képet mutat. A telken 
található idős tölgyfák helyi védelem alatt állnak. A tervezett Berettyó-menti közpark 
megvalósulásával a sportpálya megközelítése javulni fog. 

• Utcafásítás: A Kossuth utca, a Vörösmarty utca, a Dózsa György utca és a Bethlen Gábor 
utca fasorait idősebb példányok alkotják.  Ezen lineáris, zöldfelületi elemek minőségi és 
mennyiségi fenntartása mellett a településszerkezeti szempontból kiemelt fontossággal bíró 
utak, utcák, városi közlekedési tengelyek, sétálóutcák további fásítása indokolt. A Tildy 
Zoltán utca, az Érmellék utca, a Kinizsi utca, a Hunyadi János utca, a Petőfi Sándor utca, a 
Nádasdy utca, Jókai utca, Ady Endre utca, a Széchenyi utca felújított, illetve újonnan 
telepített fasorai a településkarakter meghatározó elemeit képezik, és ökológiai, kondicionáló 
szerepük is jelentős.  

• Temetőkertek: Füzesgyarmati út menti nagy kiterjedésű köztemető az egyetlen jelenleg 
használatban lévő temető a településen. A másik, a Berettyó folyótól délre található temető 
ma már nem üzemel. 

1.12.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A településközpont zöldfelületi ellátottsága jó. A zöldfelületek kiterjedése igen nagy, inkább a 
minőségbeli javítás és a mindennapi használat során jelentkező igények magasabb színvonalon 
történő kiszolgálására kell hangsúlyt fektetni. A Széchenyi tér a Kossuth tér, és az azokat 
összekötő Tildy Zoltán utca megújított zöldfelületeihez csatlakozó, többségében úszótelkes 
beépítések között található lakóterületi közkertek minősége éles váltást jelent. A tervezett új 
települési közparkok kialakításával tovább nő a városközpontban található, szinte egybefüggő 
közhasználatú zöldfelületek mérete. A városközponttól távolodva a közterületeken már többnyire 
csak az utcafásítások eredményeképpen létrejött lineáris elemek találhatók meg. A közparkok, 
közkertek sem méretükben, sem pedig minőségükben nem hasonlítanak a központban 
találhatókhoz. 

A korlátozott közhasználatú zöldfelületek viszonylag nagy kiterjedésűek. Mivel 
intézményépületekhez tartoznak, ezért ezek szintén a településközpontban találhatók. A 
közterületi zöldfelületekhez hasonlóan ezek esetében is a minőségi beavatkozásokra van 
szükség. Fontos szempont, hogy az intézménykert támogassa az épületben helyet kapó 
funkciókat, és képes legyen kielégíteni a differenciált használói körök által támasztott igényeket. 
A település déli része a kelet-nyugat irányú Szelesi-csatorna és a partmenti zöldsávnak 
köszönhetően ökológiai tekintetben véve zöldfelületekkel jól ellátott és a fejlesztések II. Ütemével 
már rekreációs feladatok betöltésére is alkalmas.  

Szeghalom Város zöldterületeinek gondozása négy részből tevődik össze. Egyrészt, a 

belterületi zöldövezetek tekintetében az e tevékenységgel megbízott kertészmérnök 

feladatai közé tartozik, másrészt a közmunkaprogram keretein belül kerül elvégzésre. 
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Lakóterületi közkertek esetében helyi rendelet sorolja a lakóközösségek feladatkörébe, 

míg az intézmények saját maguk látják el a zöldfelületgondozással kapcsolatos 

feladatokat. 

A Zöldfelület gondozással megbízott cég éves szinten 31.511 m2 pázsit, 70m2 évelő 

virágágyás, 780m2 virágágyás, 41 fm élő sövény, 22 fm új telepítésű élő sövény, 565 db 

lombhullató fa, 185 db új telepítésű lombhullató fa, 48 db örökzöld, és 44 db új 

telepítésű örökzöld gondozását látja el. Ezen kívül minden évben kiültetésre kerül 1200 

db évelő, ill. 14.000db egynyári virág, valamint 400 cserép villanyoszlopokra helyezett 

muskátli.  

1986-ban került sor a Berettyó mentén kocsányos tölgyerdő telepítésére. A mintegy 6 ha 
kiterjedésű erdő jóléti funkciót tölt be. A Holt-Sebes-Körös azon túl, hogy értékes kondícionáló 
felület, turisztikai, rekreációs szempontból is jelentős a település életében. A Szeghalmot a 
szomszédos településekkel összekötő már megvalósult, illetve megvalósítandó kerékpárutak 
esetében fontos lenne az utakat kísérő fasorok kialakítása. 

1.12.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

• K1 A zöldfelületi elemek többnyire a belvárosban koncentrálódnak, a városközponttól 
távolodva mind méretüket, mind pedig minőségüket tekintve elmaradás tapasztalható 

• K2 A lakóterületi közkertek használati értéke a berendezési tárgyak hiányában 
alacsonyabb, mint azt a kiterjedés és a növényállomány minősége lehetővé tenné, illetve a 
lakosságkoncentráció indokolná  

• K3 A településközpontban található D'Orsay kastélypark és a Szabadság tér vizuális, illetve 
fizikai összeköttetésének hiánya 

• K4 A közparkok, közkertek esetében a cserjék és évelő, illetve egynyári növények 
alkalmazásának hiánya tapasztalható 

• K5 Az általános iskolákhoz tartozó intézménykertek túlburkoltak, az intenzív használat miatt 
folyamatos állagromlás figyelhető meg  

• K6 A városmagon kívüli területeken az utcaképet és a települési karaktert befolyásoló 
útburkolatok, járdák és vízelvezető műtárgyak kialakítása, funkcionális és esztétikai 
minősége mellőzi az átfogó települési szintű koncepciót. A légkábelek kusza hálózata néhol 
vizuálisan zavaró hatású.  
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1.13 Az épített környezet vizsgálata 

1.13.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.13.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet 

vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata 

Szeghalom szerkezete két, gyökeresen eltérő településfejlődési út eredményeként, helyenként 
azok szuperpozíciójával jött létre. A városmag a XIX. század elejéig organikusan fejlődött, nőtt 
jellegű halmaztelepülés emlékét őrzi, a csatlakozó területek már a telepített, szabályosságra 
törekvő hálózatok jellegzetességeit mutatják. Mindkét út a település belső szükségleteiből fakadt, 
szemben a XX. század második felének felülről diktált fejlesztéseivel. 

A halmazos szerkezetű településrészek és a hozzájuk közvetlenül csatlakozó, már derékszögű 
rendszerben kiépült, de az organikus fejlődés törvényszerűségei mentén tovább alakult területek 
őrzik elsősorban azokat a sajátosságokat, amelyek Szeghalom településszerkezetének egyedi 
vonásait adják.  

A város a Sebes-Körös átkelőhelye mellett alakult ki, a Körös egykori medrében ma a Berettyó 
folyik, a közúti híd a korábbi rév helyének közelében található. Ide futottak össze a környék 
fontosabb útvonalai úgy a múltban, mint jelenleg is. A térszerkezetet alakító legfontosabb 
közlekedési tengely a Szeged és Debrecen térsége között kapcsolatot biztosító 47. sz. országos 
főút, melynek települési átkelő szakasza Szeghalom déli városrészeinek legfontosabb szerkezeti 
eleme, noha a város egészéhez képest fekvése excentrikus, a központ és a belterület túlnyomó 
része az úttól északra fejlődött ki. A városmag szerkezetét az átkelőhöz futó észak-déli irányú 
utak, utcák határozták meg, ezeknek a településre alkalmas hátság vonalát követő hajlása 
alakította ki Szeghalom jellegzetes háromszög alakú főterét. A  városközpont mellett másodlagos 
alközpont alakult ki a szintén kitüntetett szerepű átkelő közelében a lüktető forgalmú szeged-
debreceni út mellett, centrumában a református templommal. A vasútvonal kiépülése jelentősen 
átrendezte a korábbi úthálózatot. A hídnál egy pontban összefutó közlekedési tengelyek 
tükörképeként hegyesszögű elágazás alakult ki a vésztői vonal átjárója előtt, mintegy új 
városkapuként. Immár itt ágaznak el a Szeged-Debrecen és Füzesgyarmat felé tartó 
legfontosabb közlekedési tengelyek, kirekesztve a városközpontot az átmenő forgalomból.      

Kelet, dél és nyugat felől a belterület fejlődésének határait és egyben korlátait markáns módon 
jelöli ki a Berettyó medre és a Vésztő, valamint Püspökladány felé vezető vasútvonal. A beépített 
terület vasúton túli részei a várostesttől leszakadva, központtól vett távolságukkal arányos 
centripetális erőt kifejtve húzzák szét a településstruktúrát, amellett, hogy megközelítésük, 
szerkezeti kapcsolataik szervetlenek, esetlegesek maradtak.   

A település intézményeinek túlnyomó része a városközpontban található, igazi kisvárosias miliőt 
teremtve. Jelentős intézményterület a belterület déli részén a kórház tömbje. Az ipari, üzemi 
termelés területei a vasútállomás környékén (Déli Iparterület) és a belterület északi felén (Északi 
Iparterület) alakultak ki. A Berettyó keleti partján a belterület északi közlekedési tengelyét alkotó 
Kinizsi utca folytatásában, közúti híddal a belterülethez kapcsolva, jelentős mezőgazdasági üzem 
van.  

Szeghalom határa meglehetősen nagy kiterjedésű, jellemzője az erdőterületek dél-alföldi 
viszonylatban magasabb arányszáma. A külterületen jelentős az egykori zártkertek területe, 
önálló, ún. készenléti lakóterületek a Töviskesi és a Halasi majorban alakultak ki. 
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30. ábra: Az igazgatási terület megoszlása fekvésenként 

 

Forrás: Földhivatal (2022. Április) 

1.13.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A hatályos Településszerkezeti Terv kijelöli a Város beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területeit. 

 
Beépítésre szánt területek: 

Lakóterületek: A városban a lakóterületek túlnyomórészt a központi belterületen helyezkednek 
el. Önálló lakóterület a külterületen a Töviskesi és a Halasi majorban alakult ki. 

Kisvárosias lakóterületek: Kisvárosi lakóterület veszi körül a városközpontot és a bevezető 
országos közutak városközponthoz csatlakozó szakaszait.  A „kisvárosias” besorolás néhány 
tömb esetében nem elsősorban azok pillanatnyi állapotának szól, inkább egy remélt jövőképet 
fejez ki. 

Falusias lakóterületek: A lakóterületek legtöbbje idetartozik. Döntően hagyományos fésűs (előkert 
nélküli oldalhatáros) jellegű beépítési móddal kialakult területek Új, falusias lakóterületet jelöl ki a 
terv a Kolozsvári u. – Érmellék u. – belterületi határ – Berettyó töltés közötti területen, illetve a 
Vásártéri Újtelep u. – Vasút u. és a vasút közötti területen. 

Kertvárosias lakóterületek: az Árpád u. páros oldala a József A. utcáig, a kórház környezete, 
valamint a Kolozsvári utcától É-ra eső területen lévő új telekosztások tömbjei. Az Árpád utca 
kertvárosias területe az egykori halmazos településmag része ugyan, de mára, az utóbbi két-
három évtized átépüléseinek köszönhetően kertvárosi jellegvonásai dominálnak. 

Településközpont vegyes területek: A városközpontban lakóházakkal vegyesen helyezkedik el 
Szeghalom intézményeinek döntő többsége. A városközpont szerteágazó szerepköre miatt a 
kialakított vegyes területek egyaránt befogadják a térségi és települési intézményi, valamint 
lakófunkciókat.  

Gazdasági területek: A város belterületi gazdasági területei jellemzően két csoportban 
helyezkednek el, a város déli belterületi határvonala mentén a vasútvonalhoz kapcsolódóan (Déli 
Iparterület) és a lakóterületektől északra (Északi Iparterület).  

Kereskedelmi-szolgáltató területek: a két nagy gazdasági területen és a városban szétszórva 
találhatók.  
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• Az Ady E. u. és Berettyó közötti terület hídfeljáró melletti része. 

• A Szabolcs vezér u. 12-14. sz. alatti terület. 

• A Széchenyi u. 45-49. sz. alatti terület. 

• Kinizsi utcán a MÁV területből kivett 965. hrsz-ú terület. 

• A Kinizsi u. 17. sz. régi malom területe. 

• A Bacsó B. utcai piac területe. 

• Az Érmellék utcától É-ra sáv. 

• Kinizsi u. Arany J. u. sarkán tervezett gazdasági terület. 

• Széchenyi u. 51. tervezett gazdasági terület. 

Ipari területek: A püspökladányi vasútvonaltól nyugatra és a lakóterületektől északra három 
nagyobb összefüggő területen találhatók a meglévő és tervezett ipari területek. A város É-i  
részén a Kinizsi utcában lévő iparterületet bővítését a rekultiválandó vízállásos területen kell 
biztosítani. További bővítési lehetőség a város É-i részén a vízmű telep mögötti területen van. A 
betelepülő vállalkozások helyigényének biztosítására folyamatosan napirenden van újabb 
ipartelepítésre alkalmas övezetek kijelölése. 

Bővíthető a Szeghalmi főcsatorna és a vasúti pályatest közötti iparterület. 

Különleges területek: 

• Kv jelű, különleges vegyes terület: A református egyház városközpontban található 
egyetlen telke, valamint a kórház tartozik ide. 

• Ksz jelű, folyékony kommunális hulladékok kezelésére szolgáló szennyvíztelepek. 
A belterülettől délre eső volt zártkertek és a Berettyó között lévő szennyvíztelepen, 
valamint a Dévaványa felé vezető úttól északra, Károlyderék határrészben lévő 
szennyvíztisztító és tároló telepen csak a szennyvíz kezelésével kapcsolatos 
építmények és műtárgyak helyezhetők el.  

• Ksp jelű, sportpályák övezete: A belterület déli határán a Berettyó partján található 
a városi sporttelep. 

• Kh jelű, hulladékudvar, valamint állati tetemek átmeneti elhelyezésére és 
komposzttelep kialakítására kijelölt terület Újteleptől nyugatra, a Dévaványa felé 
vezető út déli oldalán. 

• Kmü jelű, mezőgazdaság ipari jellegű telephelyek és a nagyüzemi állattartás 
övezete. Ide tartoznak a határban található majorságok, nagyüzemi jellegű 
agrárlétesítmények. 

• Kb jelű, olajkutak övezete, ahol csak a kitermeléshez szükséges építmények és 
berendezések helyezhetők el. 

Beépítésre nem szánt területek: 

Közlekedési és közműterületek: Az úthierarchia szerint „lakóutcánál” magasabb besorolású 
közlekedési célú területek, dűlőutak, vasútterületek és területi kiterjedésű közműlétesítmények 
tartoznak ide. A hatályos Terv a lakóutcákat – a korábbi elveknek megfelelően – még a 
közlekedési területek közé sorolja. A település külterületén 2db mezőgazdasági leszállópálya is 
üzemel. 
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Zöldterületek: A jelentősebb közhasználatú zöldfelületek, közparkok, közkertek tartoznak ide. A 
zöldterületeket az 1.13. Zöldfelületek vizsgálata fejezet tartalmazza részletesen. 

Erdőterületek: Az erősen erdősült igazgatási területen tervezett és meglévő erdők területe, 
legyen az védelmi, gazdasági, vagy egyéb célú.  

A Berettyó és a Sebes-Körös árterületén lévő erdőterületek védelmi célú erdők.  

Az árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi szükségtározón kívüli erdőfoltjai gazdasági célú 
erdők.  

Az árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi szükségtározó területén lévő meglévő és tervezett 
erdőfoltok korlátozott funkciójú gazdasági célú erdők.  

Mezőgazdasági területek: Az igazgatási terület elsősorban mezőgazdasági termelést szolgáló 
területei. Szeghalom speciális adottságai alapján a mezőgazdasági területfelhasználási 
kategóriát öt további egységre bontja a terv.  

Általános mezőgazdasági területek: A vizsgálatok speciális korlátozó tényezőket nem tártak 
fel, így ebben az egységben lehetőség van tanyák, az agrárgazdálkodás céljait szolgáló 
építmények elhelyezésére. 

Védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek: A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
által potenciális természeti területként, ökológiai folyosóként, Natura 2000 területként, valamint 
országos és helyi jelentőségű védett természeti területként nyilvántartott földrészletek. A táji és 
természeti értékek hatékony védelme érdekében ezen korlátozott funkciójú területek külön 
övezetbe sorolása szükséges, ahol elsődleges cél a természeti és táji értékek védelme. 
Biztosítani kell a természetközeli élőhelyek zavartalanságát, a művelési ág fenntartásával, a táji-, 
természeti értékeket veszélyeztető, a vidék karakterét megváltoztató épületek, építmények 
elhelyezésének tiltásával. 

Kertes mezőgazdasági terület: az igazgatási területen fekvő egykori zártkertek. 

Korlátozott funkciójú kertes mezőgazdasági terület: az árvízi szükségtározók területén fekvő 
egykori zártkertek. 

Korlátozott funkciójú általános mezőgazdasági terület: az intenzív agrárgazdasághoz 
kapcsolódó meliorált területek, ahol építmény emelése veszélyezteti az öntözőhálózat 
működését. Ide tartoznak még az árvízi szükségtározók területén lévő mezőgazdasági művelésű 
területek. 

Vízgazdálkodási területek: Az igazgatási területen lévő, vízfolyások, csatornák, horgásztavak, 
vízállások tartoznak ide. Ezen területek védelme az értékes vízi és vízparti növényzetük, a 
nagyobb kiterjedésű természetközeli élőhelyeket összekötő ökológiai folyosó szerepük miatt 
kiemelt fontosságú.  

Természetközeli területek: A vízfolyásokat kísérő jelentősebb nádas foltok, értékes vizes 
élőhelyek, ahol a jelenlegi tájhasználatot, művelési ágakat fenn kell tartani. A településrendezési 
gyakorlatban többször ide sorolják a kunhalmokat, földvárakat, ex lege védett területeket is, ez 
Szeghalom esetében is szükséges lehet. 

Különleges beépítésre nem szánt területek: Szeghalomnak a belterülettől északra, valamint a 
Berettyó keleti oldalán, a belterülettől viszonylag távoli temetői és a lezárt, rekultiválandó állati 
hulladékgyűjtő hely. 
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1.13.1.3 Funkció vizsgálata 

27. táblázat Fontosabb intézmények Szeghalmon 

Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése db 

Humán funkciók bölcsőde, óvoda 

Tündérkert Óvoda 
Petófi u. 1.  
Szivárvány Óvoda 
Újtelep III. u 15.sz 
Mesevarázs Óvoda 
Fáy u. 12. 
Lurkó Bölcsőde 
Kossuth u. 5. 

3+1 

 
alapfokú középfokú iskola és 
szakoktatás 

Tildy Zoltán Általános Iskola 
és Alapfokú MűvészetiIskola 
Péter András Gimnázium és 
Kollégium 
Gyulai SzC Szigeti Endre 
Szakképző Iskolája 

1+1+
1 

 egészségügyi ellátás Békés Megyei Központi 
Kórház Szeghalmi Krónikus 
Osztály, Szeghalmi 
Rendelőintézet 
Orvosi Centrum 
Szakorvosii rendelő 
Tüdőgondozó 

1+1+
1+1 

 szociális szakosított ellátás Szeghalom Város Gondozási 
Központja 

1 

 szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Szeghalom kistérsége Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény 

1 

Közösségi funkciók könyvtár Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 
Városi Könyvtár 

1 

 múzeum Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény  
Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 

1 

 szabadidőpark Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 
Városi Sportcsarnok Sporttelep,  
Várhelyi Tábor 

1 

 közösségi ház Szeghalmi Művelődési és 
Szabadidőközpont, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény  
Művelődési Központ Tildy Zoltán 

1 
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Funkció Alfunkció (ha kell) Intézmények megnevezése db 

utca 

Igazgatási funkciók rendőrség Szeghalmi Rendőrkapitányság, 
Kossuth tér 1. 

1 

 tűzoltóság Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 
Széchenyi utca 2-8 

1 

 kormányablak Kormányablak Szeghalom 
Nagy Miklós utca 4. 

1 

 Polgármesteri hivatal Szeghalom Város Önkormányzata, 
Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 
Szabadság tér 4-8 

1 

    

Közlekedési funkciók autóbusz megállók   

 vasútállomás Szeghalom Vasútállomás  1 

 benzinkút MOL Töltőállomás Szeghalom. 
Shell Kút Szeghalom 

3 

Gazdasági funkciók Ipartelep, Északi iparterület, 
Déli iparterület 

Sárréti Ipari Park, északi 
városrész, déli városrész 

3 

 piac 
termelői piac 

magánüzemeltetésben,  
önkormányzati üzemeltetés 

1 

 pénzügyi szolgáltatók és 
bankok 

OTP Bank, Takarékbank, K &H 
Bank 

3 

 volt TSZ irodaház Wekerle Kastély Töviskes  1 

 szálláshely Hídi Panzió, Vállalkozási központ, 
Hotel Szeghalom 

férő-
hely:4
5 fő 

 vendéglátó egységek Alma Mater Étterem, Ladányi 
Cukrászda Puszta Csárda, Vasúti 
Kisvendéglő, Riolit Étterem, 
Leonárdo Ételbár, Vidra tanya, 
Stone  Club pizzéria, Tutti 
gyorsbüfé 

9 

 

 

A város önkormányzata működteti közművelődési intézményként a Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központot, mely magába foglalja: A Művelődési Központot az Ambrus Mozgóval 
(egykori mozi), Városi Sportcsarnokot és Sporttelepet,  és a Várhelyi Ifjúsági tábort. A Művelődési 
Központ biztosítja a település értékeinek hagyományainak megismerését gazdagítását, a 
kisebbségi kultúra megismerését befogadását gondozását, támogatja a helyi kis közösségek 
tevékenységét. 

A település könyvtárral rendelkezik. A Sárréti Múzeum legfontosabb feladata Sárrét kultúrájának, 
hagyományainak történeti értékeinek kutatása, megőrzése, bemutatása. 

A Városi Sportcsarnok és Sporttelep nem csak a város oktatási intézményeit, illetve a sportolni 
vágyó lakosság igényeit elégíti ki, hanem táborok, sport és kulturális rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas. 

A városban 4 háziorvosi és két gyermekorvosi körzet üzemel. A rendelők az EU-s szabványok 
szerint felújítottak és a megfelelő szükséges eszközökkel ellátottak. A városban működő négy 
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fogorvosi rendelő nem csak a helyi lakosságot, hanem a környékbeli települések lakosságát is 
ellátja. A városban mentőállomás üzemel. A lakosságot két gyógyszertár látja el. 

A rendőrkapitányság mellett a városban polgárőrség is működik. Szeghalmon található a Sárréti 
Ipari Park, ahol a helyi vállalkozásokon kívül külföldi tulajdonú cégek központjai is jelen vannak. 
Az Ipari Parknak nagy szerepe van a helyi gazdaság fejlesztésében. 

1.13.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

A Város legjelentősebb barnamezős területei a Békés Megyei Állami Építőipari vállalat 0,58 
hektáros telephelye a Farkasfokban és a volt harisnyagyár telepe. A területek a vasútállomástól 
délre a 47. sz. főút közelében helyezkedik el, közúti megközelíthetőségükjó. A BÁÉV telek 
prosperáló iparterületen lévő telken komolyabb építmények nincsenek, környezetében új 
csarnokok épültek. A terület 100%-ban magántulajdon, víz és elektromosenergia-ellátása 
megoldott. Esetleges környezeti ártalmakról, kármentés szükségességéről nincs adat. 

Természetesen a „szocialista” ipar mesterségesen magas szinten tartott termelési volumenének 
kiszolgálására épült ipari telephelyek nem kis részére érvényes, hogy a termelés jelenlegi 
szintjéhez, a korszerű technológia igényeihez képest túlméretezettek, ezért alulhasznosítottak. 
Ugyanez mondható el a mezőgazdasági telephelyek egy hányadáról is.  

17. térkép Barnamezős területek elhelyezkedése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

1.13.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek) 

A püspökladányi vasútvonaltól nyugatra, a település fő tömbjéről leszakadva kiépült Újtelepen és 
a hozzá a vasút túloldalán keletről csatlakozó, szintén „számozott” utcákban élő lakosság több 
szempont alapján is hátrányokat mutat a teljes városi lakossághoz képest. Az egyik 
legjelentősebb és legfontosabb elmaradás az iskolázottság területén jelentkezik. A lakosság 
jelentős része nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel.  

A családi házas jelleggel beépült területen nagy arányban találhatók alacsony komfortfokozatú 
lakások. A lakóépületek mintegy 30%-a az 1930-40-es években épült ONCSA-ház, a lakások egy 
részére jellemző, hogy komfortosításuk csak részben történt meg. Az ONCSA házak, már a két 
világháború között is a legszegényebb réteg számára létesültek, tehát a terület rendkívül 
alacsony presztízse évtizedről-évtizedre, rendszerről-rendszerre öröklődik. 

A helyi alapfokú oktatási intézményrendszert jól jellemzi az a tény, hogy területen működő 
általános iskolát 2004-ben felszámolták.  
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Újtelep fent jellemzett részéhez hasonlóan viszonylag fejletlen, telepszerű képződmény található 
a Vásártér lakóterületen belül, a Vásártér utca 44-68. számú épületekkel körülhatárolt területen 
belül. Az Újtelepi városrészen “Szociális város rehabilitáció az Újtelepen” pályázati című TOP 
pályázat lett benyújtva. 

1.13.2 A telekstruktúra vizsgálata 

A halmazos szerkezetű településmagban a telkek eredetileg kerítetlenek voltak. Az egyes 
épületekhez tartozó, spontán kialakult használati zónák évszázadok alatt rögzültek, mint telkek. A 
fentieknek megfelelően, a szabálytalan utcahálózathoz igazodó, változatos formájú, amorf 
ingatlanok alakultak ki. Mivel a rendelkezésre álló terület a vízrendezésig meglehetősen 
behatárolt volt a népességnövekedés hatására a telkek osztódtak, a beépítés sűrűsödött. 

A telepített, már vélhetően mérnöki közreműködéssel kitűzött területeken a telekszerkezet is 
döntően az utcákhoz igazodó, geometrikus rend szerint alakult. A telkek formája legtöbb esetben 
szabályos, nyújtott téglalap, eredeti. Más méretű telkek későbbi telekosztások, telekegyesítések 
következtében, általában a rövidebbik oldal felezésével, duplázásával álltak elő.  

A szabályos formától való eltérés általában csak néhány meglévő úthálózati elemhez való 
kényszerű igazodás során jött létre, így pl. a vasútvonal mellett. Mind a későbbi telekosztások, 
mind a telekmegosztások, telekegyesítések során – ahol lehetett - igyekeztek megőrizni a 
szabályosságot.  

Az 1970-80-as évek lakótelepi és intézményfejlesztései szakítottak az addigi gyakorlattal. A 
lakótelepek természetesen tömbtelkes rendszerben épültek, a tömbtelkeken később ún. 
úszótelkeket alakítottak ki a Rendszerváltás után társasházzá alakult lakóközösségek számára. 
Az intézménytelkek esetében a korábbi telekstruktúrát felülíró rendszer azzal a következménnyel 
járt, hogy ma igen körülményes a területfelhasználás elhatárolása a közhasználatú, 
közterületként funkcionáló, de az egyes intézmények saját telkét alkotó területek esetében. 
Tömbtelkeknek tekinthetők továbbá a belterületi gazdasági, ipari telephelyek is.    

A földhivatal adatszolgáltatása alapján Szeghalom belterületén az átlagos telekméret: 1888 m2, 
amely közepes értéknek tekinthető. A járási átlag: 1816 m2 

1.13.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonkataszterrel rendelkezik. A tulajdonkataszter a 2022. 
06. 30-i állapotot tükrözi. A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő 
földrészletek, valamint az egyéb önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 
968 db névjegyzékbe vett tulajdona van, melyből 64 db földrészlet (szántó, legelő, erdő, rét, 
összesen 179,53 ha); 956 db pedig önálló egyéb ingatlan.  A rendelkezésre álló 2021 -es 
adatok szerint Szeghalom belterületén a helyi közúthálózat hossza 47.917 fm, ebből 
kiépített 41.907 fm és kiépítetlen 6.010 fm, ami 85%os kiépítettséget jelent. A 
település belterületi kerékpárútjainak a hossza 8.882 fm. A település járdáinak hossza 
70.236 fm. 

- 

A fentiekben tapasztaltak összefoglalásaként a következőkben összegezzük a városban 
tapasztalható közlekedési rendszer vonatkozású problémákat, hiányosságokat, előzetesen 
mutatkozó fejlesztési igényeket:  

• A részben városközponti funkciójú belterületet érinti a 47. sz. másodrendű főút. Az út 
műemléki környezeten is áthalad (Kossuth tér, a Református templom környezete), 
illetve a település legnagyobb forgalmú közútjaként komoly zajterhelést jelent az út 
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környezetében lévő ingatlantulajdonosoknak. A főúti elkerülő szakasz megépítése 
fontos érdeke a városnak, lehetőség szerint akár a hosszú távon tervezett 
M47 gyorsforgalmi út fenti térképen tervezett nyomvonalán. Tervezés alatt, nincs 
végleges nyomvonal 

• A Kandó Kálmán ipari út felújítása és fejlesztése. Megvalósult 

• A varjasi mezőgazdasági telephely út- és hídfelújítása, (ebben az Önkormányzat 
tulajdonát képező, a Berettyó folyón átívelő Temesvári híd, melynek teherbírása és 
műszaki állapota nem megfelelő) -megerősítése. Varjasi út felújítására támogatást 
nyertünk, közbeszerzés hamarosan kiírásra kerül, a híd problémája továbbra is 
fennáll 

• A város 3 irányból közelíthető meg regionális vasútvonalakon. A vonalak közül a vésztői 
illetve a gyomaendrődi irányok műszaki állapota rendkívül lesüllyedt az elmúlt 20 évben, 
emellett a két vasúti híd (Berettyó, Sebes-Körös) állapota is erősen leromlott. Vésztő-
Szeghalomközötti vasúti híd 2016-ban felújításra került, a többi híd állapota 
változatlan, felújításra szorul 

• Gyűjtőút hálózat egy részének felújítása. (Bajcsy u., Érmellék u., Szeleskert u., Bocskai 
u.) belterületi utak felújítására TOP-PLUSZ pályázat került benyújtásra, a projekt 
keretében 14 belterületi utca kapna új burkolatot 

• További parkolóhelyek létesítése a városközpontban. a városközpont parkolási 
gondjainak enyhítésére TOP-PLUSZ pályázat került benyújtásra, a Tildy utcán és a 
Fáy utcán kerülnének kialakításara új parkolóhelyek 

• A városon belüli (Dózsa György utca, Kossuth utca –Érmellék utca) és a regionális 
(Várhely-Vésztő-Mágor, valamint Csökmő) kerékpárút hálózat fejlesztése. A Dózsa 
utcai kerékpárút építésére 2016-ban TOP pályázati forrást nyertünk, a kerékpárút 
megépült. A Kossuth utca-Érmellék utca kerékpársáv-kerékpárút megépítésére 
TOP-PLUSZ pályázat került benyújtásra. A két külterületi kerékpárút építése nincs 
még tervezési fázisban sem. 

• A település belterületén lévő buszmegállók kiépítettsége, műszaki állapota nem 
megfelelő. Ezek közül 5 db buszmegálló pár mindenképp átépítésre, felújításra szorul.  

• Az országos közúthálózatba tartozó mindhárom mellékút (a 4212. j. Püspökladány – 
Füzesgyarmat – Szeghalom [ebbe beleértve a 4206. j. Karcag – Füzesgyarmat], a 
4234. j. Szeghalom – Vésztő – Gyula és a 4245. j. Kertészsziget – Szeghalom 
összekötő utak) műszaki állapota az utóbbi években leromlott, ezek mihamarabbi 
felújításra szorulnak. A főutak állapota leromlott, felújítás nem történt egyik 
szakaszon sem. 

• Egy új – a Petőfi Sándor utca vonalán induló – Szeghalmot Dévaványával összekötő út 
kiépítése is a város érdekét szolgálná, mivel az észak-békési rész 4. sz. elsőrendű 
főúthoz való kapcsolatát ez az út tudná a legrövidebb eljutási idővel biztosítani. Az út 
kiépítését Békés megye Területrendezési terve, valamint az országos közúthálózat 
fejlesztési program is tartalmazza, mint 3 számjegyű utat. Dévaványa-Szeghalom 
összekötőút terve nagyon régen elkészült, nincs tervben az út megépítése. 

• Meglévő járdák és kerékpárutak felújítása. Folyamatos, minden évben elkülönített 
keret van a járdaépítésre, a kerékpárút felújítás pedig a TOP-PLUSZ pályázat 
keretében benyújtásra került. 

1.13.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

A város épületállományát és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését 
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése 
településrendezési eszközök megalapozása során történik. 
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1.13.5 Az építmények vizsgálata 

1.13.5.1 Funkció, kapacitás 

Részletes funkció és kapacitásvizsgálat jelen munka keretében nem készült. 

1.13.5.2 Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

Hazánk mezőgazdasági háttérrel rendelkező településeinek legnagyobb részéhez hasonlóan 
Szeghalom esetében is alapvető az ún. „fésűs” beépítés. Az utcára merőleges hossztengelyű 
porták optimális, paraszti gazdálkodáshoz legjobban illeszkedő épületelrendezése ez.  Az 
általában kéttraktusos (helyiség + tornác), hosszúkás alaprajzi elrendezésű lakóház a 
kedvezőtlenebb tájolású telekhatárhoz simul, mai fogalmaink szerint oldalhatáros beépítéssel. A 
telek utcai frontjának kerítésében alakították ki a porta nagykapuját a fogatok számára. Általában 
a lakóház folytatásában épültek az istállók és gazdasági épületek. 

A polgári, mezővárosi építészet hatására jelentek meg a XIX. század végén az utcával 
párhuzamos hossztengelyű, mai szóhasználattal: zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésben álló 
épületek. A város XIX. század végi, XX. század eleji középületei mellett így épült néhány 
igényesebb lakóház is. Utóbbiakat a néprajzi szakirodalom, a fésűs beépítéshez képest 
merőlegesen elforgatott beépítés okán „fordított” házaknak nevezi. Az utcával párhuzamos 
tömegű épületek a településközpont környezetében találhatók,  mezővárosi hangulatot teremtve.  

Egy-egy utca beépítésének sűrűsége nemcsak az adott utca szerkezeti jelentőségével áll 
egyenes arányban, hanem utal annak korára is. Ez megnyilvánulhatott telekaprózásban, az 
épületek hézagos vagy szakaszosan összezáró elhelyezkedésében és a kiteresedések egyre 
tudatosabb építészeti megformálásban. Ugyanígy alakultak ki, főleg a telekaprózódás 
következtében, az egyre változatosabb szerkezeti elemek az idők során. A fentiek értelmében 
Szeghalom egyik legsűrűbben beépült területe a halmazos szerkezetű városmagban található, 
noha a kialakult viszonyokat a XX. század második felének építkezései erősen megbolygatták. 

A szocialista településfejlesztés új, a korábbinál korszerűbbnek gondolt beépítési módokat 
erőltetett a településszerkezetre. Az általában modernista hangvételű épületek szabadonálló, 
minden irányban körüljárható tömegükkel felborították az utcaképeket.  

Az utcavonalat negligáló intézmények mellett megjelentek a telepszerű beépítési módok 
iparosított technológiával épült lakóházaikkal, a hagyományos településszerkezet számára szinte 
megemészthetetlen zárványokat hozva létre. Úgy a lakóépületek blokkos és paneles 
technológiái, mint az intézmények vázas szerkezetei kevéssé voltak alkalmasak a környező 
beépítésekhez való alkalmazkodásra merev raszterrendszerük okán, így az alkalmazott 
technológiák műszaki velejárója volt a szoliter, szabadonálló beépítés. Természetesen a korszak 
ipari, gazdasági létesítményei is szabadonállóan épültek nagyméretű telkeiken. 

Fontos jellemzője a tradicionális telekhasználatnak, hogy a hagyományoktól idegen előkertes 
beépítés ismeretlen, a lakóházak a legtöbbször az utcafrontra épültek. Az előkertes beépítések a 
kertvárosi jellegű urbánus településkultúra képviselői, amelyek a polgári villaépítészet hatására 
jelentek meg az 1900-as évek körül, de általánossá nem váltak a településen.  

Az újabb beépítési módok közül a sorházakra van példa a belterület déli részén, a kórháztól 
észak-nyugatra.    

1.13.5.3 Magasság, szintszám, tetőidom 

A városra a történeti korszakokban túlnyomórészt a földszintes beépítés volt jellemző. A tetőidom 
a fésűs beépítések esetében utcára merőleges nyeregtető, melyhez aszimmetrikusan csatlakozik 
a tornác laposabb fedése. A közterültre legtöbbször deszkázott oromfal néz, a tető kontyolása 
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viszonylag ritka. A zártsorú házak tetőgerince az utcával párhuzamos, tűzfalas kialakítású, a 
hézagosan zártsorú épületek legtöbbször kontyolt nyeregtetővel fedettek. Bonyolult, túlformált 
tetőidomok nem voltak jellemzők. A XIX. század végével jelentek meg a nagyobb intézmények, 
amelyek újabb településképi hangsúlyokat képeztek. A korábban épült D’Orsay-kastély és a 
Kárász-kastély kiterjedt parkban állt, így jelentősebb tömegét a lombtömeg takarta. 

A két világháború közötti évek intézményei, bár már emeletesek és szabadonállók voltak, még 
többnyire illeszkedtek a településképbe magastetős tömegükkel. Az 1970-80-as évek 
településfejlesztése során épített intézmények, lakóházak zöme is többszintes. Az intézmények, 
egy, vagy kétemeletesek, a lakótelepek legmagasabb házai négyemeletesek. Esetükben 
tetőidomról általában nem beszélhetünk lévén legtöbbször lapostetősek. Csak a korszak végén 
igyekeztek hagyományos megoldásokat alkalmazni, ekkor kerülnek fel újra a magastetők az 
épületekre, bár sokszor kissé túlgondolt formában. 

Az ipari, mezőgazdasági épületek magasságát, szintszámát mindenkor a technológiai 
kötöttségek szabták meg elsősorban.  

  



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 130 

 

1.13.5.4 Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 

épülettípusok 

Szeghalom képét 1945. előtt a földszintes házak tömege és a településmag legfeljebb kétszintes 
intézményei fölött „katedrálisként” uralkodó templomok tömbjei és azok tornyai határozták meg. 
Az első nagyobb méretű emeletes intézmények a XIX. század végén, majd a két világháború 
közötti években épültek, így pl. iskolák, gimnázium, vagy a bíróság. Ezek, ha építészetileg nem is 
mindig kiemelkedő, de alapvetően a városképbe simuló építmények voltak, magastetős 
kialakítással, amelyek a településképet nem rombolták, inkább újabb hangsúlyokat teremtettek. 
Kevésbé mondható el ez az 1970-80-as évek örökségéről. A két-három emeletes lapostetős 
épületek szakítottak a korábbi hagyományokkal és minden áron egy újfajta városiasság 
szimbólumaként kívánták felülírni a régit. Sikerrel, ma a településsziluettet távolról többnyire ezek 
a létesítmények uralják. 

Az utcaképek jellege a szerkezet törvényszerűségeiből adódik. Az organikus fejlődésű 
városközpontban változatosabbak, míg a mérnöki rendszerű utcahálózattal rendelkező 
településrészeken rendezettebbek, ugyanakkor kevesebb váratlan meglepetést rejtegetők. 
Tovább differenciálja a képet a telek beépítésének módja, eltérő hangulatúak az utcával 
párhuzamos épületekből álló, zártsorú utcaszakaszok és a fésűs beépítésű területek. Az 
utóbbiakban inkább falusias, míg előzőkben mezővárosi miliő érezhető.  

Amit a fentiekben vázoltakhoz a „szocializmus építése” hozzátett az a Szeghalom adottságaira, 
kialakult értékeire alig figyelő erőltetett „városiasítás” volt a maga emeletes, lapos tetős 
blokkházaival, a városközpont településképét beláthatatlan időkre agresszívan uraló 
lakótelepeivel, középületeivel. Persze, ebben az időszakban aligha számított életképesnek az a 
település, amely nem mutatta fel a maga többszintes, iparszerű technológiával épülő lakóházait, 
intézményeit. Hogy ezek agyonnyomják környezetüket és szinte megoldhatatlan gépjármű-
elhelyezési problémákat indikálnak, már másik kérdés. 

A városközpont szabadonálló modern épületei nem kívánnak utcaképet létrehozni, esetükben a 
szoborszerű körüljárhatóság, az „áramló tér” a városépítészeti szándék. Nehezen gyógyítható 
sebek a településszerkezetben, amelyek építésénél valószínűleg fel sem merült a tudatos 
településformálás igénye, inkább a különféle urbanisztikai mutatószámoknak való megfelelés volt 
a telepítés fő motivációja.  

1.13.6 Az épített környezet értékei 

1.13.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Az utcahálózatot szemügyre véve erőteljesen megmutatkozó kettősséget észlelünk. Élesen 
elkülönül egymástól a szabálytalan és a szabályos, de legalább is szabályosságra törekvő 
utcavezetés rendszere. Ez a kettősség Szeghalom egyik legősibb építészeti öröksége. 
Kézenfekvő feltételezni, hogy a különböző rendszerek egészen más korszakok, gazdasági, 
gazdálkodási viszonyok emlékei. A térképre tekintve meglehetős pontossággal és 
következetességgel leolvashatók a település kialakulásának fázisai. Az eltérő jellegű szerkezeti 
rendszerek kialakulásának relatív kronológiája így könnyen meghatározható, amihez az írásos 
adatokat hozzárendelve abszolút időrendet állíthatunk fel. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a fennmaradt településszerkezet a város történetiségének egyedülálló illusztrációja. Alább 
kialakulásuk sorrendjében vizsgáljuk meg az egyes településrészeket, főként a történetileg vagy 
szerkezetileg jelentős területekre koncentrálva. Éppen ezért itt első sorban a halmazos jellegű 
településmaggal foglalkozunk, amely a Dél-alföldi tájon meglehetősen ritkán fordul elő, szemben 
Szeghalom többi részének szabályosabb beépítésével.  
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A településszerkezet (valamint a „tájszerkezet”) fejlődését elsősorban az egymást követő katonai 
felmérések térképszelvényei alapján kísérhetjük nyomon,amelyek a XVIII. század végétől (II. 
József kora) három időpontban, közel hasonló szemlélettel készültek az egész országban. 

Az I. katonai felmérés helyszíni munkái Szeghalom térségében 1783-ban zajlottak Gometz 
százados és Prohaska alhadnagy irányításával. A térképen kiválóan azonosítható a település 
halmazos szerkezetű, mai Baross – Bocskai - Arany János – Toldi – Kolozsvári – Árpád –Ady 
utcák vonalával körülírható, magjának legkorábbi rétege. A Körösladány és Füzesgyarmat felől 
érkező utak a Sebes-Körös átkelőjénél futottak össze nagyjából a mai közúti híd helyén.  A térkép 
jelkulcsa alapján ekkor a földeket, melyeket a Sebes-Körös vízrendszerének mocsarai tarkítottak, 
rétként, legelőként hasznosították, szántóföldi művelést az erek, vízállások közötti hátságokon 
folytattak. A térképészek több kunhalmot, halmot is feltüntetnek a környéken, többük nevét is 
lejegyezték. Jól látható az is, hogy a falutól keletre kezdődő Kis-Sárrét hatalmas lápvilága még a 
tájszerkezet meghatározója volt. 

18. térkép Az I. katonai felmérés (1783) kivágata 

 

 

Szeghalom területén a települési kontinuitás a XVI-XVII. század folyamán időről-időre 
megszakadt. A jelentősebb épületek, így pl. a templom romjai azonban fennmaradtak és 
tájékozódási, kiindulási pontokként szolgáltak a településszerkezet alakulásához. A 
természetföldrajzi környezet sem változott érdemben vélhetően a telkek egykori elrendezésére is 
utaltak nyomok. Feltételezhető ezért, hogy a településszerkezet legkorábbi rétegei még a 
későközépkor, koraújkor századaiból származnak. 

A II. József-kori I. katonai felmérés szelvényei már viszonylag pontos geodéziai adatok 
felvételével készültek, így az ábrázoltak jó része azonosítható a mai utcahálózat elemeivel. 
Házsorok láthatók az Ady, Árpád, Dózsa, Bocskai utca mindkét oldalán, megkezdődött a Tildy 
utca nyomvonalának rögzülése, egyelőre még beépítés nélkül. Az utcák enyhe ívvel követik a 
hátság vonalát, hegyesszögben találkozva a „sarkokon”. A szerkezetnek ez a levél erezetére 
emlékeztető szétbomlása, majd összefutása az alföldi halmazos eredetű településeken sokfelé 
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megtalálható. A korszakban megindult a hosszanti tengelyekre merőleges, ezeket összekapcsoló 
kisebb utcák kialakulása is. A templomot, vagy annak romjait nem ábrázolják, ugyanakkor a 
település névadó halma jól kivehető, ami talán a felmérés pontatlanságaira, vagy a rajz 
elnagyoltságára utal. A belsőségtől északra szárazmalmok sora állt, a folyó vízenergiáját viszont 
úgy tűnik nem hasznosították. 

19. térkép A II. katonai felmérés (1864) kivágata 

 

 

A Körös-völgy XIX. század közepén végrehajtott vízrendezéséig igen kevés beépítésre alkalmas 
terület volt, lényegében csak a halmazos szerkezetű magnak helyet adó hátság, amely a 
vizenyős területek fölé magasodott. A település terjeszkedése tehát igen behatárolt volt, ami a 
beépítés sűrűsödéséhez vezetett. Minden esetre egy bő fél évszázad alatt a partosabb részek 
teljesen beépültek úgy, ahogy azt ma is megfigyelhetjük, ha az organikus és mérnöki 
településszerkezet határát keressük.  

A II. katonai felmérés szelvényeit 1864-ben mérte be Fidler von Isarborn alezredes. Feltűnő a 
tájszerkezet megváltozása, megkezdődik a vízrendezés, noha a munkálatok még az elején 
tartanak, így továbbra is meghatározó a mocsárvilág a településtől keletre.  

A II. katonai felvétel már közel mai állapotában mutatja a városmagot, illetve a Kinizsi utcától 
keletre és a Kolozsvári utcától délre lévő, szemmel láthatóan szabályosságra törekvő 
utcahálózatú, telepített jellegű településrészt. A szabályosan települt lakótömbök kialakulását a 
XIX. század közepére tehetjük, míg a halmazos településmag kialakulása a XIX. század elejére 
már befejeződhetett, legalább is a struktúra főbb elemeinek vonatkozásában.  
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II. József kora óta a városmag a Toldi utcától keletre, északi irányban növekedett a halmazos 
szerkezet továbbvitelével. A halmazos település sziget-szerű jellegéből fakadó öntörvényű, befelé 
forduló szerkezeti fejlődés eredményezte az utcahálózatot. Kialakulásának időszakában a porták 
kerítetlenek lehettek a szabálytalanul álló házak közötti csapások, ösvények helyén rögzültek 
idővel a mai utcák. Az I. katonai felmérés rajzolói nem is ábrázolják a telkeket, noha pl. a Nyugat-
dunántúli települések esetében igen, s ez nem tekinthető puszta véletlennek, illetve 
pontatlanságnak. A kerített telek tehát a későbbi idők fejleménye, amikor is a XIX. század 
folyamán az államigazgatás kezdeményezte a tulajdonviszonyok pontos elhatárolását, a 
telekrendezést.  

A városmag utcahálózatának primer alkotói (Árpád, Bocskai és Dózsa utca) a hátság peremén és 
tengelyében futnak, követve annak természetes ívelését. A később kialakult nagyobb utcák is 
igazodtak a már meglévőkhöz, ez adta a településszerkezet jellegzetes hajlását. A hálózat 
természetesen az idők során tovább gazdagodott, az egymást követő felmérések 
összehasonlításával látható, ahogy a telekaprózódás előrehaladtának megfelelően újabb és 
újabb zsákutcák indulnak a lakótömbök belsejébe, mígnem egyesek át is törik azt. A belső terek 
kialakulásának folyamata is kiválóan szemléltethető az Arany János utca esetében. A szabad 
terület egyre zsugorodik, végül csak az egykori szárazmalom körüli kis térség marad üresen és 
rögzül, mint közterület a telekhatárok rendezésekor. A mai Berettyó medréhez kis lejárók 
vezetnek, ami a víz és a vízi gazdálkodásnak a település életében játszott jelentős szerepére 
utal. A városmag belső tömbjeiben meglehetősen kis telkek alakultak ki, s ez arra mutat, hogy az 
állattartás itt nem lehetett jelentős. A nagyarányú telekosztódás, illetve a népesség ütemes 
növekedés tette szükségessé a centrumtól keletre fekvő területek beépítését. Az új beépítések 
szerkezete már szabályos, jobban mondva szabályosságra törekvő, de az organikus jellegű 
településfejlődés törvényszerűségei még működnek, továbbra is zsákutcák, sarokutcák, belső 
terek alakulnak ki, igaz már nagyjából derékszögű rendszerben. 

Az organikus jellegű fejlődést tehát a XIX. század közepén váltja fel a mérnöki tervezésű 
geometrikus utcahálózat, amelyet az uradalom, vagy a vármegye földmérői tűzhettek ki. A 
Hunyadi és Kolozsvári utcák közötti terület még átmenetnek tekinthető, ahol működnek a korábbi 
településfejlődési reflexek, de szemmel láthatóan törekszik a rendezett telek- és utcaszerkezet 
kialakítására 

A III. katonai felvétel 1884-85-ben készült szelvényein kisebb változások fedezhetők fel a 
korábbiakhoz képest. A beépített terület némileg nőtt, a házak sokkal egyenletesebb és sűrűbb 
szövetet alkotnak, ami a népesség növekedésére utal. Újabb tömbök jelennek meg az Arany 
János – Kinizsi – Petőfi utcák és a vasút határolta területen, valamint az Ady utcától délre, a mai 
Kórháztól nyugatra. Az egyfelől hatalmas lehetőségeket magában hordozó vasút, másfelől már 
ekkor a településfejlődés korlátjaként jelenik meg. A vasútállomás messze a településközponttól 
épül fel, helyének kijelölésénél inkább arra törekedtek, hogy az országutak csomópontjához közel 
legyen. 

A külterületen szaporodnak a birtokosok majorságai, többjük központjában parkkal övezett 
kúriával. A birtokközpontokat fasorokkal kísért dűlőutak kötik össze a közép- és nagybirtok 
összességében rendezett képet sugall. 

A XIX. század végére a centrumban felépülnek a legfontosabb helyi és állami középületek, 
hivatalok, markánsabbá válik Szeghalom központi funkciója.  
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20. térkép: A III. katonai felmérés kivágata 

 

 

A népesség ugrásszerű növekedésével elkerülhetetlenné vált újabb lakóterületek kijelölése. Amíg 
erre hely volt, a vasút vonaláig terjeszkedett a település, majd az Újteleppel nyugati irányban 
átlépte a vaspályát. Ezzel együtt aránytalanságok alakultak ki, az újabb beépítések mindinkább 
távolodnak a központtól és a településszerkezet egyensúlya felborul.  

A XX. század második felének városfejlesztése már egészen új körülmények között ment végbe. 
Míg ezt megelőzően Szeghalom elsősorban „saját erejéből”, mindig a meglévő szerkezetet 
továbbfejlesztve növekedett, immár a „felülről diktált” erőltetett városiasítás korszaka következett. 
Kétségtelen, hogy addig korábban nem tapasztalt fejlődés vette kezdetét, ez azonban néha 
kevés tekintettel volt a kialakult állapotokra. Az új intézményekkel, lakóterületekkel idegen, 
tömbtelkes beépítési formák jelentek meg a városközpontban, melynek hatására az utca és 
térfalak több helyen feloldódtak, miközben a régi és új határvonalán keletkező roncsolt felületek 
kezelése elmaradt. Különösen fájó a halmazos településmagot ért drasztikus beavatkozás, amely 
egyes pontokon az ősi településszerkezet feloldódásához vezetett. 

A városiasodás természetesen az ipar megjelenését is magával hozta, az üzemek elsősorban a 
közutak és a vasút közelségét keresve, addig jobbára beépítetlen területeket foglaltak el.   
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1.13.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A folyókat, mocsarakat kísérő partosabb hátságok az írott és íratlan történelem során mindig 
vonzották a megtelepedőket, a régészeti lelőhelyek is az egykori szárazulatokon csoportosulnak. 
Szeghalom környéke már az újkőkortól igazolhatóan lakott, régészeti múltja viszonylag jól feltárt 
és dokumentált, hiszen a Magyarország Régészeti Topográfiája kézikönyv sorozatban az elsők 
között jelent meg a szeghalmi járásról szóló kötet. Az igazgatási területen nagyszámú,  régészeti 
lelőhelyet ábrázol a Településrendezési Terv.  A régészeti lelőhelyek védelméről az országos 
jogszabályok mellett a Helyi Építési Szabályzat 45. §-a intézkedik, 5. sz. függeléke pedig 
megadja az egyes lelőhelyek által érintett földrészletek listáját.  
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) értelmében, 
a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

 Kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város területén a Kovács-halom. A lelőhelyek között 
több tucat halom (kurgán) és két földvár, valamint a Csörsz-árok (Körös menti sáncok) egyes 
szakaszai találhatók 

A vonatkozó jogszabályok értelmében, valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg 
és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható 
vagy feltételezhető régészeti értékű területnek minősül. Az azonosított régészeti lelőhelyek 
mellett, a város közigazgatási területén azonosítatlan lelőhelyek is ismertek. Szeghalom 
határában kevés szakszerű régészeti feltárásra került sor; ennek megfelelően, a szakemberek 
munkája legtöbbször terepbejárásra korlátozódott. 

1.13.6.3 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

A település igazgatási területén nem találunk a XVIII. századnál korábban létesült épületet, noha 
a református templom esetében felmerül a középkorból való eredeztetés lehetősége. A régészeti 
lelőhelyek között azonban akad néhány telepnyom, ahol a talajon a középkori települések 
templomainak helyére utaló tégla és cseréptörmelékes rétegek megfigyelhetők. Máig a föld alatt 
rejtőznek a tordai monostor romjai, bár a kutatók egy része ennek Szeghalom igazgatási 
területére (tordai halom) történő lokalizálását vitatja. Ősi templomok helyét azonosította a 
szakirodalom a Kettős-halom, Balkán-halom tetején és a Koplaló-kertben. 

Ha nem is nevezhetők épületnek, de mindenképp a tudatos emberi környezetalakító tevékenység 
legelső, máig fennmaradt emlékei a tájon a bronzkor elejéről származó kunhalmok, kurgánok. A 
földpiramisok általában egy-egy törzs, nemzetség kiemelkedő személyiségének sírja fölött 
emelkedtek, de voltak közöttük sírokat nem tartalmazók is, valószínűleg egyéb kultikus 
funkcióval. A sokszor meglehetősen nagyméretű halmok létrehozása, a kor technikai 
színvonalán, csak a teljes közösség összefogásával volt megoldható, így megbecsülendő 
emlékei távoli őseink, hitük „hívószavára” tett erőfeszítéseinek. Napjainkra több kurgán 
jelentősebb maradványai ismertek, így a Dió-halom, Templom-halom, Bálint-halom, Korhány-
halom, Bene-halom, Balkány-halom, stb., az igazgatási területen régészetileg azonosíthatók 
száma összesen 45 db (!). A kurgánok, laponyagok a későbbiekben más funkciót is betölthettek, 
leggyakrabban határhalmokként „hasznosították” őket, vagy a települések templomai épültek fel 
rajtuk. 

Történelem előtti földvárak nyomait azonosították Várhelyen, Sárga-Mágoron és a Cigány-éri 
dűlőben. Sáncaik, árokrendszerük ma már jobbára csak szakértő szemmel fedezhetők fel, ahogy 
az Ördögárok, ismertebb nevén Csörsz-árok vonala is. Utóbbi több száz kilométeren át húzódó 
erődrendszerének funkciója vitatott, annyi bizonyos, hogy a szarmaták építették a Római 
Birodalom hathatós támogatásával.  
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A település - legalább helyrajzilag - középkori előzményekkel rendelkező épülete a Református 
templom. Erre utal a szentély keletelése és záródásának poligonális volta. A nyolc-, illetve 
hatszögzáródású szentélyek tipikusan a gótika korára utalnak, a barokk korban viszonylag ritkák, 
bár nem ismeretlenek. Az épületet később kereszthajókkal bővítették és új nyugati torony is épült, 
de az egykori szentély tömegformája lényegében változatlan maradt. 

A Harruckern család magvaszakadtával a Weinckheimek, majd beházasodás révén a horgosi 
Kárász, tolnai Festetics, később a D’Orsay família lett Szeghalom egyes részeinek birtokosa. A 
Wenckheim birtok intézőjének egykori lakásából és egy különálló épületből alakították ki 1801 
körül a D’Orsay-kastély elődjét. A portikuszos klasszicizáló kialakítás már 1826-os bővítéskor 
készült, amikor a Festetics-Wenckheim házaspár az épületbe költözött. Az épületet később 
községházaként használták, parkját megcsonkították.  

A Kárász család emeletes kastélya Fényes Elek leírása szerint 1851-ben már állt, erre utal az 
épület klasszicista stílusa is. Mai, sajnálatosan megcsonkított formájában is értékes része 
Szeghalom építészeti örökségének. A kastélyt 1944-ben kifosztották, majd a II. világháború során 
megsérült szárnyát és klasszicista portikuszát elbontották. A szocializmus idején megcsonkított 
kastélyparkban áll a hangulatos kertilak. A park jellegzetes, bástyákkal tagolt kőkerítését az 
1970-es években bontották el több melléképülettel együtt. 

Jellemző, hogy a központ fontosabb épületei általában az utcavonallal párhuzamosan épültek, 
hiszen telkük utcafrontja jóval szélesebb volt, mint a jobbágyportáké. Ez utóbbiak döntően 
utcavonalra merőleges, „fésűs” beépítésben álltak, ma ezeket oldalhatárosnak neveznénk, de ez 
a terminológia a telekrendezések időpontját megelőzően kevéssé értelmezhető, tekintettel a 
telekhatárok, tulajdonviszonyok képlékenységére. A jobbágyi sorban élő lakosság túlnyomó része 
hagyományos, egytraktusos szoba-konyha-kamra elrendezésű, háromosztatú parasztházakban 
élt. Ezek szinte kivétel nélkül földfalazatúak voltak. Elképzelhető, hogy több ilyen – a 
jobbágyfelszabadítás korát megelőző – ház található még, de ezek azonosítása tipológiai alapon 
igen nehéz, tekintve, hogy a típus az 1950-es évekig általános volt. A főhomlokzatot legtöbbször 
két ablak tagolta, az oromzat kialakítása változó volt, de kontyolt tetővel alig fordul elő, gyakoribb 
a csonkakonty. Szeghalmon vannak emlékei a környéken nem túl gyakori toldott tornácos 
megoldásnak is, de sokkal általánosabb a lopott tornác. A klasszicizmus hatása mutatkozik meg 
egyes házak erőteljes falazott tornácoszlopain. A telek utcai frontjának kerítésében alakították ki 
a porta nagykapuját a fogatok számára. A lakóház folytatásában épültek az istállók és gazdasági 
épületek. Egyes esetekben ezek a lakóépülettől külön egységben is állhattak. 

A földesúri befolyás megszűntével az 1850-es évektől minőségi változás történt a széles 
néprétegek lakáskultúrájában. A kibontakozó falusi kisipar korszerűbb szerkezeteket honosított 
meg, kialakult a helyi építőipar, természetesen szintén kisipari keretek között. Noha nyilvánvaló, 
hogy egyes, „ügyeskezű” ezermesterek már korábban is szakosodtak kőműves- és általában 
építőipari munkákra, de alapvetően másodlagos tevékenységként segítettek be egy-egy házépítő 
kalákába, a kivitelezés döntően házilagos volt, megfelelően a háztartások önellátó jellegének. Az 
1800-as évek utolsó felének paraszti mesterei már főtevékenységként, szakmaszerűen 
foglalkoztak az építkezésekkel, még akkor is, ha emellett földet műveltek. Hatványozottan igaz ez 
a szakirányú tanulmányokat is folytatott pallérokra, építőmesterekre. Mindez a lakóházak, az 
alkalmazott szerkezetek korszerűsödését hozta magával, annak ellenére, hogy az épülettípusok 
jó része alapvetően változatlan maradt, túlnyomórészt a háromosztatú parasztházak változatai 
épültek. A polgári építészet hatására a XIX. század utolsó harmadában kezdtek elterjedni a 
módosabb gazdák körében a földszintes cívisházak, amelyek néha tekintélyes szárazkapuval 
épültek. Ezek a magyar mezővárosi építészet legjellegzetesebb háztípusába tartoznak. Az 
életmódbeli differenciálódásnak megfelelően több változata is kialakult. Általában utcai szárnyuk 
két, vagy háromtraktusos, udvarra beforduló részük egy, tornác meglétekor kéttraktusos.  
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A porta utcafrontjánál rövidebb, hézagosan zártsorú beépítések esetén sokszor kerülhetett a 
saját telek felé néző bütüfal elé a bejárást védő tornác.  

A téglaépítészet megjelenésével, illetve a polgári, városi épületek hatásával magyarázható a 
homlokzatképzések gazdagabbá válása a múlt század második felében.  

A házak homlokzatának megjelenését két tényező befolyásolja általában: a beépítés módja és a 
homlokzatképzés anyaga. Attól függően, hogy utcára merőleges, vagy azzal párhuzamos az 
épület fő tömege vertikális, illetve horizontális jelleg dominál. 

A vertikális jellegű, utcára oromzatával forduló házak homlokzatánál az építőknek meg kellett 
oldaniuk az oromzat megfelelő kiképzését is, míg ez a horizontális jellegű homlokzatokról 
értelemszerűen nem vetődik fel. Az oromzatok épülhettek deszkázattal és falazva, díszük 
elsősorban a padlásszellőzők kiképzése, illetve a deszkázat.  

Utcával párhuzamos zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéseknél az ablaktengelyek 
ritmikus kiosztása határozza meg elsősorban az épület arányait. 

A legkorábbi épülettípusokra a népi (divatosabb kifejezéssel: vernakuláris) építészet rendkívül 
kiérlelt arányrendszere jellemző. Díszítésük mértéktartó, főleg a nyíláskeretezésekre és az 
oromzat deszkázatának és a faszerkezeteknek fűrészelt díszítésére korlátozódik. A legtöbb 
esetben azonban a szerkezet és funkció tökéletes összhangja adja az esztétikai hatás döntő 
részét, nem véletlen, hogy sokszor a gazdasági épületek is komoly esztétikai értéket képviselnek. 
A polgári, városi épületek hatásával magyarázható a homlokzatképzések gazdagabbá válása a 
XIX. század második felében. A klasszicizmus és romantika korának díszítményei egyedibbek, 
míg a historizáló-eklektikus és szecessziós stíluskorszakból származó házak, az azokon 
alkalmazott vakolatdíszek, részletek hasonlóak az ország más településein található egykorú 
alkotásokhoz. Ezek a múlt században közkézen forgó mintakönyvek alapján készültek. 

Létezik a lakóházaknak egy markánsan kirajzolódó, bár mára erősen megfogyatkozott csoportja 
Szeghalmon, ahol feltűnő az épületasztalos munkák bőkezű és rendkívül fantáziadús 
alkalmazása. Valószínűleg néhány helybéli mester munkásságához köthetők ezek az épületek és 
közel egy időben épültek. A legegyedibb megoldások közé a fa tornácoszlopok lombfűrészelt 
„ágascifrás” díszítése tartozik. A másik jellegzetes csoport a fésűs beépítésű, lombfűrészelt 
„svájcias” díszítésekkel épített oromzatú, tornácú épületeké. A „svájci” stílus a XIX. század 
végének polgári villaépítészetében terjedt el és ilyen tömegű alkalmazása „klasszikus” 
parasztházakon igen ritka. Jól példázza a folyamatot, ahogyan a városi stílusirányzatok 
megihletik a mezővárosi építészetet és bizonyos formai, stiláris elemek alkalmazására ösztönzik, 
anélkül, hogy az épületek struktúrájában jelentősebb változásokat indikálnának. 

A lakóházakon kívül egyes középületek is fontos formálói a környezetnek, még akkor is, ha 
építészetileg nem kiemelkedő alkotások. Elválaszthatatlanul hozzátartoznak viszont a 
városképhez, nélkülük elveszne a település megszokott karaktere. Legfontosabbak ezek közül a 
templomok. A református templomról már volt szó, a katolikus templomot korábbi magtárból 
alakították ki a XIX. század második felében, mellé, a tájon szokatlan módon, faszerkezetű 
harangláb épült.  

A XIX. század végén, XX. század elején emelt legfontosabb középületek a városmagban 
találhatók. Jellemzően a kisvárosi eklektika stílusjegyeit hordozó, a lakóterületek döntően fésűs 
beépítésű lakóházaival ellentétben utcával párhuzamos tetőidomú zártsorú, illetve hézagosan 
zártsorú beépítésben álló építmények. Legjelentősebbek közülük az iskolák, oktatási 
intézmények. 

A két világháború közötti intézményfejlesztések épületei különféle stílust képviselnek. Az egykori 
Adóhivatal a Horthy-korszak hivatalos stílusirányzatában, neobarokk modorban született, a 
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Bíróság talán a magyaros-szecesszióhoz áll legközelebb, míg a Posta hangulatos, a korai 
modern elemeit felhasználó épület.  

A XIX. század utolsó harmadában a nagybirtokok mellett egy-kétszáz holdas középbirtokok jöttek 
létre a határban. A jómódú birtokosok gyakran nem költöztek be a már kialakult, viszonylag 
összetartozó társadalommal bíró településbe, ehelyett majorságaik központjában emelt 
kúriákban, kisebb kastélyokban éltek elkülönülten. Kisebb kúriákat emeltek tiszttartóik részére a 
külterületen a városban kastéllyal rendelkező Kárász család tagjai is. Más településeken is 
tucatjával álltak a határban az úrilakok egészen 1945-ig, ezután számuk drasztikusan lecsökkent, 
jórészüket elbontották, a felismerhetetlenségig átalakították őket. Szeghalom külterületén a 
karolinmajori, nagyhalastanyai, tordapusztai, kerekszigeti kúriákat többnyire a II. világháború után 
bontották le. Manapság csak a historizáló-eklektikus töviskesi Wekerle-kúria áll, amely 1884 után 
épülhetett. 

1.13.6.4 Világörökség és világörökségi várományos terület 

A településen nincs világörökségi és világörökségi várományos terület.  

1.13.6.5 Műemlék, műemléki együttes 

A városban jelenleg 16 országosan védett műemléket tartanak nyilván. Ezek közül a Kárász-
kastély és kertilakja épületegyüttesnek tekinthető. Műemlékegyüttes a református templom és a 
református egyház környező épületei, valamint a katolikus templom és harangláb is, ezek 
épületeit azonban külön egyedi védelemben részesítették. A 16 műemlék, ha országos 
viszonylatban nem is igazán számottevő mennyiség, a régió településeihez mérten azonban a 
műemlékekben relatíve gazdag települések közé emeli Szeghalom városát. A 
Településrendezési Terv szerkezeti és szabályozási tervlapjai jelölik a műemlékeket. A 
műemlékvédelem ellentmondásos helyzetét jól mutatja, hogy míg egyes emlékek gyönyörűen 
felújítva ékei a városnak, mások műszakilag igen rossz állapotban várják sorsuk jobbra 
fordulását. Elszomorító ugyanakkor az is, hogy a nyilvántartás két tétele (dőlt betűvel) ma már 
nem található meg, azokat időközben elbontották. Az Ady utcai gazdaház, épp a település keleti 
kapujában, ismert kereskedelmi lánc építkezésének esett áldozatul, ma már csak „lebutított” 
kulisszája emlékeztet a műemlékre a helyszínen. A nyilvántartott műemlékek az alábbiak: 

1. Kossuth utca 2. Iskola   hrsz.: 418 műeml. törzsszám: 843 
2. Ady u. 5. Kárász-kastély  hrsz.: 498 műeml. törzsszám: 9451 
3. Kossuth tér 6. Lakóház   hrsz.: 511 műeml. törzsszám: 9069 
4. Kossuth u. 16. Magtár   hrsz.: 391 műeml. törzsszám: 844 
5. Ady u. 8. Nagygazdaház  hrsz.: 508 műeml. törzsszám: 9452 
6. Tordapuszta Péter A. sírkápolna hrsz.: 0794 műeml. törzsszám: 9453 
7. Kossuth tér 7. Ref. iskola  hrsz.: 975 műeml. törzsszám: 10830 
8. Kossuth tér 3. Ref. kántorlak   hrsz.: 516 műeml. törzsszám: 841 
9. Kossuth tér 5. Ref. lelkészlak   hrsz.: 514 műeml. törzsszám: 9454 
10. Kossuth tér 4. Magtár, presbitérium  hrsz.: 514 műeml. törzsszám: 842 
11. Kossuth tér Ref. templom  hrsz.: 512 műeml. törzsszám: 839 
12. Szabadság tér 2. Rk. harangláb  hrsz.: 1017 műeml. törzsszám: 9456 
13. Tildy u. 28. Rk. plébánia  hrsz.: 462 műeml. törzsszám: 838 
14. Szabadság tér 1. Rk. templom  hrsz.: 1016 műeml. törzsszám: 9455 
15. Tildy u. 14. Simay kisdedóvó   hrsz.: 484 műeml. törzsszám: 837 
16. Nagy M. út 2. D’Orsay-kastély   hrsz.: 1023 műeml. törzsszám: 845 
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Szeghalmon nincsen országosan védett történeti kert. A két kastély történeti parkja ma már olyan 
mértékben csonkított, hogy eredeti jellegük alig felismerhető. Péter András tordapusztai 
sírkápolnája sem temetkezési emlékhelyként, hanem műemlék mivoltában részesül országos 
védelemben. 

Szeghalom területén kijelölt műemléki környezetként nyilvántartott a református templom 
környezete. A református templom műemléki környezetén túl „ex lege” műemléki környezetnek 
minősülnek a műemléki védetté nyilvánított objektumokkal közvetlenül határos ingatlanok, 
közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok. 

1.13.6.6 Nemzeti emlékhely 

Az igazgatási területen nincs nemzeti emlékhely.  

1.13.6.7 Helyi védelem 

A település hatályos Településrendezési Terve  az Örökségvédelmi Hatástanulmány alapján 
kijelöli a helyi védelemben részesített objektumokat. A 31 tétel a település kül- és belterületén 
található, melyek védelméről a Helyi Építési Szabályzat 44. §-a intézkedik.  A helyi védett 
objektumok listája az alábbi: 
 

1. Hunyadi u. 54.  hrsz. 1939.   építészeti együttes 
2. Kossuth u. 3.  hrsz. 1996.   bölcsőde 
3. Nagy M. u. 2/1.  hrsz. 1014.   posta 
4. Nagy M. u. 4.  hrsz. 1015.   földhivatal (irodaház) 
5. Szabadság tér 2/1.  hrsz. 434.   lakóház 
6. Szabadság tér 2/2.  hrsz. 436.   lakóház 
7. Szabadság tér 5.  hrsz. 1018/1.   bíróság 
8. Szabadság tér 5/1. hrsz. 1018/2.   lakóház 
9. Szabadság tér 9.  hrsz. 1895.   lakóház 
10. Tildy Zoltán u. 2.  hrsz. 493.   volt szülőotthon 
11. Tildy Zoltán u. 3. hrsz. 974.   lakóház 
12. Tildy Zoltán u. 5.  hrsz. 981.   lakóház 
13. Tildy Zoltán u. 10.  hrsz. 491.   gyógyszertár 
14. Tildy Zoltán u. 11.  hrsz. .989.   ÁFÉSZ iroda főépület 
15. Tildy Zoltán u. 12.  hrsz. 486.   üzlet 
16. Tildy Zoltán u. 15-17.  hrsz. 992.   általános iskola (régi szárnya) 
17. Tildy Zoltán u. 26.  hrsz. 464.   lakóház 
18. Tildy Zoltán u. 30-32.  hrsz. 460/4.   mozi 
19. Tildy Zoltán u. 31/1.  hrsz. 1001/2.   Schillinger ház 
20. Kinizsi u. 2. sz.     Vasúti vendéglő, 
21. Kinizsi u. 17.  hrsz. 1720.   malom 
22. Szabolcs Vezér u. 9.  hrsz. 529/1.   kórház főépület 
23. Ady Endre u. 6.  hrsz. 509.   tüdőgondozó 
24. Vésztői út,   hrsz. 0120/1.   Vidra-tanya épülete 
25. Kernye  hrsz. 018/7.   gépház, gátőrház (1897) 
26. Töviskes  hrsz. 11160/27.   Wekerle kastély  
27. Dózsa György u. 2.  hrsz.: 239/5  Péter András Gimnázium 

28. Kossuth tér   hrsz.: 510  kollégium 
29. Nagy Miklós u. 1.  hrsz.: 1010  üzlet, lakóház 
30. Hunyadi u. 64.  hrsz.: 2300  népi lakóház 

31. Petőfi u. 43.   hrsz.: 1237  népi lakóház 
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Az egyedi védelem mellett a Településrendezési Terv helyi utcaképi védelemben részesíti a 
Táncsics utca 11-19., Árpád utca 21-27. és Árpád utca 46-54. sz. épületek közötti utcaszakaszt, 
ami lényegében 14 további tétellel emeli a helyi védelemben részesülő objektumok számát a 
függelékben foglaltakon túl. 

A halmazos településszerkezet védelméről nem gondoskodik a terv, holott ez indokolt lenne, 
tekintve, hogy Szeghalom legősibb településépítészeti örökségéről van szó. A szerkezeti terv 
ugyan jelöli a történeti települési terület határát, ehhez azonban szabályozási értékvédelmi 
előírásokat nem rendel. 

Sajnálatos, hogy a védelem alá helyezés nem tudta megállítani az építészeti örökség, különösen 
Szeghalom jellegzetes népi építészete emlékeinek gyors eltűnését (holott pl. ezeket ismertette az 
Alföldi Kék Túrát bemutató Kerekek és lépések c. legendás útifilm sárréti epizódja). A 
Településszerkezeti Tervben és a HÉSz-ben is védett Árpád utcai jellegzetes utcaképek például 
jórészt eltűntek a Terv készítése (2010.) óta eltelt több, mint egy évtized alatt. Különösen a 
magántulajdonú lakóingatlanok veszélyeztetettek az örökségvédelem hazai feltételrendszerének 
kedvezőtlen vonásai miatt (ld. 3.1.1 fejezet) 

1.13.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Szeghalom településképének jellege az 1970-80-as évek erőltetett városfejlesztésének 
következményeként változott meg drasztikus módon. A várossziluettet addig lényegében a 
földszintes, zömében fésűs beépítésű lakóépületek tömege és a városközpont felettük uralkodó, 
általában egy szinttel magasabb középületei, illetve az ezeket mintegy megkoronázó 
templomtornyok határozták meg. A jellegzetesen alföldi, centrum felé sűrűsödve emelkedő 
látványt csak itt-ott színesítette egy-egy nagyobb tömegű építmény, mint pl. az állomás, a malom 
vagy a kórház.   

A „minden áron várost akarás” olyan épületek, beépítések sorát eredményezte, amelyek 
szakítottak a hagyományokkal, úgy építészeti, mint településszerkezeti szempontból. Építészeti 
formálásuk, „stílusuk”, beépítési módjuk és szintszámuk mind éles törést jelentenek a 
településszövetben, a település és utcaképekben. Különösen fájó, hogy az új beépítések 
súlyosan roncsolták a halmazos szerkezetű történeti településmagot. 

A legnehezebben gyógyítható sebeket a település méretével, jellegével, szerepkörével nehezen 
indokolható téglablokkos technológiával épült telepszerű lakóterületi fejlesztések okozták. Ezek a 
mai napig furcsa zárványokat képeznek a településszerkezetben, a hagyományos és telepszerű 
beépítés határai rendkívül élesek maradtak, tompítások nehéz feladat, amelyet ennek ellenére 
mindenképp meg kell kísérelnie a jövő városfejlesztésének.    

Természetesen, a Rendszerváltás előtti évtizedek átlagépítészetének gyermek-betegségei is jól 
tanulmányozhatók a város utcáin, de ez nem tekinthető helyi jellegzetességnek, az ország szinte 
minden településére igaz. Gondolunk itt a sátortetős kockaházakra, a később megjelenő 
emeletes „villákra”, a kereskedelmi-vendéglátó létesítmények igénytelen épületeire, vagy az 
üzemi funkciókat szolgáló telepek „szokásos” rendezetlenségére.  
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Napjainkban egészen más, de nem kevésbé kártékony veszélyek leselkednek az épített 
örökségre. A korunk városaira, falvaira jellemző rendkívül kedvezőtlen építészeti és esztétikai 
tendenciák erőteljesen és sok esetben visszafordíthatatlanul nyomják rá bélyegüket a 
településképre. Míg korábban a történeti értékű lakóterületek lepusztulása volt jellemző, ma teljes 
átépítésük dominál. Ez utóbbi tendencia viszont legtöbbször az emlékek teljes pusztulását jelenti, 
hiszen a korábban tapasztalható általános állagromlás, elvben nem – vagy jóval lassabban 
fenyegetett az emlékek teljes megsemmisülésével, mint a bontás és átépítés. A védelemre még 
érdemes történeti épületek emlékek száma tehát rendkívüli módon fogyatkozik. Ebben persze a 
legnagyobb baj, hogy a kortárs tömegépítészet nem képes a századokkal ezelőttihez hasonló 
megbízható színvonalat produkálni és pótolni az elveszett értékeket. Szaporodnak a mind 
építészeti világában, minőségében és méreteiben igen heterogén épületek, és – az előbbiek 
folyományaként – a diszharmonikus utcaképek. Sajnos, jellemzőek a magyar környezeti kultúra 
és építészet hagyományaitól mind formálásukban, mind színvilágukban, arányrendszerükben, 
anyaghasználatukban elrugaszkodott, a valós igényekhez képest rendkívül túlméretezett 
lakóházak is. Míg a 60-80-as években a sátortetős kocka-, majd később az „integetőerkélyes” 
tekintélyházaktól kellett városainkat, falvainkat félteni, mára a kis Hollywoodok és Disneylandek 
kialakulásának igencsak reális veszélye fenyeget. A Rendszerváltás előtt szokásban lévő 
„egyenházak” és sematikus, de legalább egyöntetű, utcaképek után tehát itt is megjelentek a 
gazda anyagi lehetőségeit minden áron tükrözni hivatott épületek, a hazai építészeti 
hagyományoktól teljesen idegen, terpeszkedő, vagy alacsony hajlású tetővel fedett ún. „amerikai 
típusú” lakóházak, vagy a német és osztrák folyóiratok kissé steril és környezetidegen 
megoldásai. A környék építési hagyományait felvállaló és alkotó módon továbbfejlesztő újabb 
épület kevés található. Azt is el kell mondani, hogy ez nem csak Szeghalom, hanem a hazai 
települések döntő hányadának súlyos problémája.  

 Külön fel kell hívni a figyelmet az alumínium és bádog kerítéskapuk felettébb káros divatjára és a 
magyar történeti épületállomány „rákfenéjére”: a homlokzatok hőszigetelésére és a rákerülő 
nemesvakolatra. Számtalan, rosszul színezett, a nemesvakolat generálszószával nyakon 
löttyintett értékes, régi épület található még, amelyek a homlokzati felületképzés finomítása után 
a falu- és utcakép értékes elemeivé válhatnak. Nem kevesebb kárt okoznak a tulajdonosok a 
nyílászárók cseréjével. Nagyon ritka az épületek jellegéhez igazodó asztalosszerkezet, a mind 
megjelenésében, mind szerkezeti tulajdonságait tekintve kifogásolható műanyag termékek 
dominálnak. Az említett káros folyamatokat felerősítik a klímacélok elérése érdekében hozott, 
egyébként méltányolandó rendelkezések, melyek a történeti homlokzatok egy jelentős részének 
hőszigeteléssel való tönkretételét, míves nyílászárók sivár műanyag szerkezetekre cserélését, a 
tetősíkokat uraló napelemek sorát eredményezik. 

Az elmúlt éveknek atelepüléskép negatív megváltozását eredményező folyamataiban nemcsak a 
„magánerő” vett részt, de, ha lehet még fontosabb szerepet vállaltak a „közületi” építtetők, és 
mint az országban mindenütt, kiemelt jelentőséggel a közművek üzemeltetői,akik 
oszloptranszformátorokkal, a gombamód szaporodó hírközlési létesítményekkel stb., 
„gazdagították” a település- és tájképet. 

Egyes közelmúltban megtelepedett kereskedelmi létesítmények tovább zilálták a városközpont 
már ezer sebből vérző településképét. A sivár parkolókkal övezett épületek alig jelentenek 
előrelépést településépítészeti nézőpontból a lakótelep jellegű beépítésekhez képest, mitöbb 
zöldfelületi mutatóik még kedvezőtlenebbek is. 
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1.14 Közlekedés 

1.14.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Szeghalomkisvárosa a – Békés megyén belül átlagos területűnek és kisebb népességűnek 
számító – Szeghalmi járás központja, a Sárrét „fővárosa”. A Berettyó jobb partján fekszik, a 
megye északi területén, a megyeszékhelytől, Békéscsabától mintegy50 km-re északra található. 

Mivel 2011 óta nem került sor népszámlálásra, így a korábbi népszámlálás adatai kerültek 
elemzésre. Az alábbi táblázat – a 2001-es és 2011-es népszámlálások eredményei alapján – 
bemutatja, hogy melyek a település főbb ingázási cél és induló kapcsolatai. Látható, hogy 
Szeghalom inkább céltelepülés, mivel az bejárók száma közel kétszerese az eljárókénál (1.646 fő 
a 889hez képest). A legtöbben Füzesgyarmatról és Vésztőről érkeznek. Az eljárás szempontjából 
a főbb célpontok Füzesgyarmat, Békéscsaba és Körösladány. Szeghalomnak induló- és 
céltelepülésként Füzesgyarmattal van a legmeghatározóbb kapcsolata.- Rendszeresek a 
kapcsolatok ezeken felül a megyei alközpont Gyulával is. 

28. táblázat Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk (fő/nap) 

Megnevezés 

Összesen Összesen 
Személy- 

gépkocsival 
Tömeg- 

közlekedéssel 
Kerékpárral 

(gyalog) 

2001* 2011 

Helyi közlekedő 2 957 4 187 827 305 2 327 

Bejáró 943 1 646 492 1 143 11 

Füzesgyarmat .. 417 69 344 4 

Vésztő .. 274 59 215 0 

Csökmő .. 225 79 146 0 

Körösladány .. 185 70 108 7 

Dévaványa .. 114 34 80 0 

Eljáró 549 889 266 613 7 

Füzesgyarmat .. 211 75 129 7 

Békéscsaba .. 182 32 150 0 

Körösladány .. 101 41 60 0 

Dévaványa .. 63 22 41 0 

Gyula .. 45 8 37 0 

* 2001-ben csak foglalkoztatott. 
Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH. 

A következő diagramon jól látható, hogy a helyi forgalomban jelentős szerepe van az aktív 
közlekedési módoknak (gyaloglás 18% és kerékpározás 56%). A személygépkocsi mindhárom 
esetben (helyi 20%, eljáró 32% és bejáró 34%) esetben érdemi szerepet kap. Mind a bejárók, 
mind az eljárók a távolsági buszt részesítik előnyben (hozzávetőlegesen kétszer annyian, mint a 
személygépkocsit). A vasút szerepe a legalacsonyabb. 

 

Település 
közlekedési szerepe 

Ingázás 
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31. ábra Az ingázók irány és mód szerinti megoszlása 

 

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH. 

 

A város déli részén nyugat-keleti irányban halad keresztül a megye második legfontosabb főútja, 
a – Debrecent Szegeddel összekötő – 47. sz. másodrendű főút. 

A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen. 

21. térkép Szeghalom környezetének országos jelentőségű főútjai 

 

Forrás: Országos Közúti Adatbank, 2012. évi alaptérkép (szerzői aktualizálás és szerkesztés) 

  

Külső kapcsolatok, 
országos hálózat 
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Közúti kapcsolatok tekintetében legközelebbi gyorsforgalmi útként az M4 autópályára – annak 
berettyóújfalui csomópontjánál – nem egészen 50 km távolságban lehet felhajtani Illetve az M44 
autóút kevesebb, mint 50 km távolságon belül elérhető. A főváros közúton 210 km autózással 
érhető el. A Romániába vezető ártándi illetve gyulai nemzetközi közúti határátkelők, főúton 
közlekedve 60-70 km távolságban találhatóak. 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik 
a közúthálózattal, fizikailag minden környező település elérhető, így a város e szempontból is 
regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok Békéscsaba és Szeged irányába 
rendelkeznek közvetlen járatokkal. A vasútállomás autóbusszal elérhető. A város közigazgatási 
területen belül 24 helyközi megálló található. 

Szeghalom a 127-es számú, Gyoma – Körösnagyharsány és a 128-as számú, Kötegyán - 
Püspökladány vasútvonalak metszéspontjában fekszik. Mindkettő mellékvonali paraméterekkel 
rendelkező, egyvágányú, dízel vontatással kiszolgált regionális vasúti pálya. A személyforgalom 
közel ütemes menetrend alapján veheti igénybe a vasúti szolgáltatást. 

Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 190 km távolságban 
érhető el, míg az Airport Debrecen 80 Kme-s távolságban van. 

1.14.2 Közúti közlekedés 

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül a közúthálózati szempontból alközponti szerepű 
város a környező településekkel északnyugati (Arany János utca) irányban a 4245. j. 
Kertészsziget - Szeghalom, északkeleti (Kinizsi Pál utca) irányban a 4212. j. Püspökladány - 
Szeghalom, déli (Epreskerti temető) irányban a 4234. j. Szeghalom – Vésztő - Gyula összekötő 
utakon áll még kapcsolatban (ez utóbbi a kötegyáni vasútvonal keresztezése alatt pár kilométer 
hosszban felújításra került az elmúlt években). 

Városkörnyéki 
közúthálózat 

Városi közúthálózat 
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22. térkép Szeghalom városi közúthálózata 

Forrás: Országos Közúti Adatbank, 2012. évi alaptérkép (szerzői aktualizálás és szerkesztés) 
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Szeghalom belterületén a jelentősebb forgalmú országos közutak (a 47. sz. főút valamint a 
4212. j. összekötő út), a település délnyugati részén (a Széchenyi utca és a Kinizsi utca sarkán), 
nem sűrűn lakott pontban találkoznak. 

A rendelkezésre álló 2013-as -adatok szerint Szeghalom belterületén a helyi közúthálózat hossza 
47.487 m, ebből kiépített 41,5 km és kiépítetlen 6 km, ami 87%os- kiépítettséget jelent, minimális 
mértékben nőtt az elmúlt években. A közel 12 km hosszúságú gyűjtőutak 280 m hossz hiányában 
nincsenek csak kiépítve, míg a kiszolgáló és lakóutak 20%-a kiépítetlen még.----A déli városrész 
tengelye az állami kezelésben lévő 47. sz. főút (Ady Endre utca és Széchenyi utca), melynek 
79+52882+467 kmszek közötti, közel 3 km-es szakasza esik belterületre. Az északi és a déli 
városrész közötti legfontosabb kapcsolatot az állami kezelésben lévő 4212. j. összekötő út 
(Kinizsi Pál utca) adja, melynek 33+99436+148 kmszek közötti, valamivel több, mint 2 km-es 
szakasza esik belterületre. Az északi városrész fontos – a településen kívüli kapcsolatot is adó – 
állami kezelésben lévő útja a 4245. j. összekötő út (Arany János utca), melynek 
18+31019+665 kmszek közötti, kevesebb, mint 1,5 km-es szakasza esik belterületre. 

A város saját kezelésű belső úthálózatán a gyűjtőutakat az alábbi térkép mutatja. 

32. ábra: Helyi közúthálózat 

 

Forrás: Szeghalom város 
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Szeghalom közúthálózata alapvetően hálós jellegű, melyet a tengelyeket alkotó országos közutak 
között, illetve mellett a helyi gyűjtőutak egyenletes geometriai eloszlásúvá szerveznek. Ebben a 
struktúrában a városközpont érdemben nem szenvedi el a történelmi városközpontok általában 
jellemző centrálisan túlterhelt jellegét. A lakóutcák alapvetően nyugodt, forgalmi szempontból 
érdemi zavarással nem terhelt alaphálózatot jelentenek. 

A városban 8 db belterületi szintbeni közúti-vasúti átjáró található. Közúti jelzőlámpával 
szabályozott, illetve körforgalmi csomópont nincsen. 

A városban 30 km/h-ás forgalomcsillapított zónát jelent a Fáy András utcai lakótelep és a Tildy 
Zoltán utca területe. 

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. A 
település déli részét átszelő 47. sz. főút forgalma és ezáltal környezetében a zajhatása is magas. 

33. ábra: Szeghalom főbb útjainak forgalmi terhelése 

 

Forrás: „Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma”c. kiadvány adataiból szerkesztve (2014.07. MK NZrt.) 

 

Az országos közúthálózaton kívüli városi gyűjtőutakon 2011. évi mért forgalmi adat még: 

• az északi városrészt a városközponttal összekötő – menetrendszerinti autóbuszforgalom 
által is terhelt – Petőfi Sándor utcára közel 5.000 Ejm/nap érték; 

• a városközpontot keleti irányból tehermentesítő Bajcsy Zsilinszky utca - Érmellék utca 
vonalra (aktualizáltan) közel 2.500 Ejm/nap érték; 

• a déli iparterületen a Kandó Kálmán utcára (aktualizáltan) közel 1.350 Ejm/nap érték; 

• a déli lakóterületen a Szeleskert utcára (aktualizáltan) mintegy 550 Ejm/nap érték. 

Az alábbi ábra a város közúti közlekedésbiztonsági helyzetét szemlélteti az utóbbi évek személyi 
sérüléses balesetei alapján. Látható, hogy a súlyosabb balesetek a főutakon történtek. 
Közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebbnek az Ady Endre utca és Széchenyi utca 
vonala – mint legmagasabb forgalmú útszakasz – mutatkozik. A halálos kimenetelű közlekedési 
balesetek helyszínei nem mutatnak szignifikáns összefüggést a balesetileg amúgy sűrűbbnek 
jelzett útszakaszokkal. 

  

Forgalmi jellemzők 

Közlekedésbiztonság 
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34. ábra: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 

 

Forrás: KKK 

Az alábbi diagram a KSH adatai alapján mutatja a település motorizációjának alakulását. Látható, 
hogy Szeghalomban az 1.000 főre eső személygépjárművek száma az utóbbi évtizedben 
tendenciájában lekövette mind az országos, mind a regionális, mind pedig a megyei trendeket. 
Ezek – az előbb felsorolt sorrendben – egyre alacsonyabb értéken jelentek meg, oly módon, hogy 
a város e jellemzője a legalacsonyabb az összehasonlításba vont területi lehatárolás 
tekintetében. Az elmúlt évek növekedési trendje eredményeként Szeghalom motorizációs szintje 
– az országostól jelentősen elmaradó – Békés megyei átlagot gyakorlatilag utolérte.  

35. ábra: Motorizáció alakulása 

 

Forrás: KSH 

  

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db)

Motorizáció 
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Problémák, hiányosságok: 

• A belterületi földes utak szilárd burkolattal való hiánytalan ellátása. 

• Érmelléki városrészben a közúthálózat fejlesztése. 

• Kandó Kálmán úti ipari park útjának korszerűsítése, felújítása. 

• Gyűjtőút hálózat egy részének felújítása. 

• Varjasi mezőgazdasági központ útjának felújítása, ill. az ehhez kapcsolódó Berettyó híd 
teherbírásának növelése, felújítása. 

1.14.3 Parkolás 

A városközpontban a szükségeshez képest időnként kevésnek bizonyul a parkolóhelyek száma. 
A városban a parkolásért nem kell fizetni. Az új építésű szolgáltató létesítmények környezetében 
megépültek a parkolók. A központtól távolabb lévő parkolók kihasználtsága alacsony. 

Problémaként, hiányosságként megfogalmazható, hogy további parkolóhelyek létesítése 
mutatkozik szükségesnek a városközpontban. 

1.14.4 Áruszállítás 

A város és térsége teherszállítási jellemzőiről kevés adat áll rendelkezésre. A vasúti áruszállítási 
tevékenység döntő részben a város gazdasági életétől független. A helyi termelő, feldolgozó 
üzemek (a déli iparterületen a Kandó Kálmán utcán koncentrálódnak, az északi városrészben 
pedig az Érmelléki területen jellemzőek) és kereskedelmi egységek túlnyomórészt közúti 
teherszállítással oldják meg beszerzési és árutovábbítási feladataikat. 

A településen olyan mértékű ipari vagy kereskedelmi tevékenység nem található, hogy a városon 
belül keletkező áruszállítási igények problémát jelentenének, ebből fakadóan nem mutatkozik 
kiugróan nagy, koncentrált teherfogalom a város érintett területein. A korábban említettek miatt az 
áthaladó teherforgalom jelentősége emelendő ki. 

A teherforgalom számára korlátozott övezet jelzőtáblákkal van szabályozva. Ez a 
városközpontban a Dózsa György utcát, a Fáy András utcai lakótelepet, a Tildy Zoltán utcát, a 
Bocskai utca egy részét, a Nagy Miklós utcát, a Szabadság teret, valamint a Petőfi Sándor utca 
centrumbeli egy részét jelenti. 

  

Értékelés 
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1.14.5 Közösségi közlekedés 

36. ábra: Közösségi közlekedési megállóhelyek 

 

Forrás: NKS országos modell, bemenő adatok: 2011/2012. évi autóbusz és vasúti menetrendek 

1.14.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés 

A városban autóbusz pályaudvar nem található. A megállóhelyi infrastruktúra jobbára egységes, 
fiatalnak mondható esőbeállókból, azokban padokból és hagyományos járda(sziget) felületekből 
áll. A megállók egy kisebb része – leginkább az északi városrészben –kívánnivalókat hagy maga 
után és átépítésre, felújításra szorulna. 

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Volánbusz Zrt. látja el, a 
közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a 
megyeszékhely Békéscsaba (napi 20 induló közvetlen járat, menetidő 01:10 – 01:26 között), 
mind a regionális központ Szeged (napi 3 induló járat, menetidő 03:18 – 03:20 között) és 
Debrecen (napi 13 induló járat, menetidő 1:20-1:40 között)felé. Budapestre nem közlekedik 
közvetlen járat.  

Szeghalom és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány 
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település 
elérhető.A kisebb településeken jellemzően 1 -2, a nagyobbakon ennél több megállóhely 
található. Szeghalmon a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 47. sz. főút valamint a 4212. j. 
és a 4245. j. összekötő utak belterületi szakaszán helyezkedik el.Szeghalom közigazgatási 
területén 24 helyközi megálló található. A település központja, valamint az oktatási és 
közintézmények is közvetlenül elérhetők a környező településekről, amelyekkel a kapcsolat jó. 

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a 
legforgalmasabb helyeken (pl. Vasútállomás, Dózsa György út) kb. 70-90 járat áll meg egy 
munkanapon, a kisebb megállókban is 15-20 db. Szeghalmon nincsen külön autóbusz állomás, a 
legforgalmasabb megállóhely a Kossuth tér, amelyet egy átlagos munkanapon kb. 115 járat érint. 

Autóbuszos 
infrastruktúra 

Helyközi és távolsági 
autóbusz közlekedés 
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Szeghalmon nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatot a helyközi járatok 
biztosítják. A város iskolabusszal, falubusszal nem rendelkezik. 

1.14.5.2 Vasúti közlekedés 

Szeghalom várost az azonos nevű vasútállomás érinti, mely a 127-es számú, Gyoma – 
Szeghalom/Vésztő – Körösnagyharsány, illetve a 128-as számú, Kötegyán – Vésztő – 
Szeghalom – Püspökladány vasútvonalak metszéspontjában fekszik.  

A MÁV Zrt. 127-es számú vonal 83,8 km hosszú, az Alföld keleti részén, Békés megyében, 
hozzávetőleg kelet-nyugati irányba vezetve tár fel néhány nagyobb települést. A vonal Gyoma – 
Szeghalom szakasza regionális vasúti pálya, a Vésztő – Körösnagyharsány szakasz egyéb 
vasúti pálya besorolású. A Szeghalom – Vésztő szakasz a 128-as számú vasútvonal része. A 
vonal mellékvonali paraméterekkel rendelkezik, egyvágányú, dízel vontatású, Gyoma – 
Szeghalom között 200 kN, Vésztő – Komádi között 175 kN, Komádi – Körösnagyharsány között 
120 kN tengelyterhelésű, 60/50/40 km/h engedélyezett sebességű. 

A szintén MÁV Zrt. üzemeltetésű, 128-as számú, 87,1 km hosszú vasútvonal az ország keleti 
felében, Békés és Hajdú-Bihar megyékben, nagyjából észak-déli irányban haladva tárja fel a két 
megyében érintett településeket. A vonal regionális vasúti pálya besorolású, egyvágányú, dízel 
vontatású, Kötegyán – Vésztő szakasza 160 kN tengelyterhelésű, 60 km/h engedélyezett 
sebességű, Vésztő – Szeghalom szakasza 120 kN tengelyterhelésű, 40 km/h engedélyezett 
sebességű, Szeghalom – Püspökladány szakasza 210 kN tengelyterhelésű, 60 km/h 
engedélyezett sebességű. 

A 127es vonalon Gyoma – Szeghalom és Vésztő között közelítőleg kétórás ütemben naponta 
7 pár, minden állomáson és megállóhelyen megálló személyvonat közlekedik. A menetidő 
Gyoma és Dévaványa között 20 perc, Gyoma és Szeghalom között 49-50 perc, Gyoma és 
Vésztő között 76-89 perc. 

A 128as számú vasútvonalon Szeghalom és Püspökladány között közelítőleg kétórás ütemben 
naponta 18 regionális személyvonat közlekedik, mely minden állomáson és megállóhelyen 
megáll. A menetidő Szeghalom és Püspökladány között 58-70 perc. 

Az összesen négy fővágánnyal és három mellékvágánnyal rendelkező állomás periférikus 
elhelyezkedésű, a város délnyugati szélén, a városközponttól messze, több, mint 2 km-re 
található. Megközelíteni a 47. sz. főúton lehet. 

A szolgálati hely Gyomától 41 km-re, Vésztőtől 13,2 km-re, Püspökladánytól 46,1 km-re található. 

A helyi áruforgalom részére egy rakodó és egy rakodó-csonkavágány, mellettük pedig burkolt 
rakterület, oldalrakodó és vasúti járműmérleg van. 

Az személyvonati vágányok között összesen 3 db, 120 m hosszú, sk+15 cm magas alacsony és 
keskenyperon található, melyet a felvételi épület felől szintben lehet megközelíteni, az 
akadálymentesítés nem biztosított. 

A közepes felvételi épült az állomás déli szélén található. 

A felvételi épület város felé történő kapcsolata rendezett, de az előtér burkolata rossz minőségű. 
Az előtéren ki nem jelölt parkolók, kerékpártárolók és buszmegálló található. 

A mellékvonal szükségességét vizsgálni kell, megmaradás esetén jelentős fejlesztésére van 
szükség. 

Helyi autóbusz 
közlekedés 
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hálózati kapcsolatok 

Vasúti szolgáltatás 
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1.14.6 Kerékpáros közlekedés 

A településen részben a kerékpározás már közepes szintűre fejlesztett infrastrukturális és 
forgalomtechnikai adottságaiból, részben az alföldi helyi kerékpáros közlekedési 
„hagyományokból”, továbbá mint az anyagi ráfordítását is tekintve leggyorsabb eljutási 
lehetőségből is következően a KSH 2011--es népszámlálási adatai szerint a kerékpározás 
részaránya 56% körüli. 

A településen a belterületi kerékpárutak hossza 8,9 km, emellett közel 1 km-en 
kerékpársáv/kerékpáros nyom is kijelölésre került.A városon belül összefüggő hálózatukat a 
következő térkép szemlélteti. A kerékpárutak burkolatállapota jónak minősíthető. 

A kerékpárutak jellemzően egyoldaliak (ebből adódóan két forgalmi irányúak), rövidebb 
szakaszokon a gyalogos forgalommal közösen, hosszabb szakaszokon előnyösen attól külön 
vezetett nyomvonalon futnak. A várost körbeölelő hálózat az Ady Endre utca és Széchenyi utca 
vonalában gyakorlatilag a város a 47. sz. főúti határáig, a Kinizsi utcában a várost a 4212. j. 
összekötő úton Püspökladány irányában elhagyva, valamint a Petőfi Sándor utca - Szabadság tér 
- Tildy Zoltán utca vonalon záródik. Ezt egészíti még ki az Arany János utcában (a 4245. j. 
összekötő úton) a városhatárig terjedő szakasz is. A város központi területein több egyirányú 
utca is megnyitásra került kerékpárosok számára kétirányú közlekedés céljából. A városnak 
szomszéd településsel való közvetlen kerékpáros összeköttetése mind Füzesgyarmat, mind 
pedig Körösladány viszonylatában kiépült. 

Az ismertetett hálózat alapvetően a város közúti gépjármű forgalom által leginkább terhelt 
útvonalait fedi le, a város többi részén kerékpározni a közút felületén lehet. 

A kerékpárok tárolása az ismertetett hálózat mentén az oktatási, az egészségügyi, a kulturális, az 
önkormányzati, valamint a kereskedelmi létesítményeknél – még, ha esetenként 
kapacitáshiányosan, de – megoldott. E kerékpárparkolókban alapvetően az első kereket rögzítő 
megoldások az elterjedtek a korszerűbb, a vázat rögzítő megoldásokkal szemben. 

Szeghalom városi kerékpározási helyzetét értékelve látható, hogy a meglévő létesítmények 
alapvetően kiszolgálják a természetes lakossági igényeket, a település preferálja a 
kerékpárosbarát megoldásokat. A meglévő hálózat időszakos felújítására és további 
fejlesztésekre természetesen mindemellett igény van. Ez utóbbi elsősorban a környező 
településekkel történő térségi kerékpárút hálózat – Várhely – Mágor-Vésztő, Csökmő,  továbbá a 
belterületi Dózsa György utcai kerékpárút, valamint Kossuth utca –Érmelléki utca kiépítését 
jelenti. 

  

Jelenlegi helyzet 
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37. ábra: Városi kerékpárforgalmi hálózat 

 

Forrás: Szeghalom város Kerékpárforgalmi hálózati terve 

1.14.7 Gyalogos közlekedés 

A településen összességében 70.642 méternyi járda, illetve gyalogút van kiépítve, ami a 
statisztikai adatszolgáltatás tekintetében 98,5%-os kiépítettséget jelent. A városközpont utcáin 
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kétoldali járda található, ami a város területének nagy részére is – mindössze néhány utca 
kivételével – jellemző. 

A város parkosított területeinek, tereinek gyalogos felületei elegánsabb megoldásúak, más 
területeken a gyalogos létesítmények inkább funkcionálisak. Kijelölt gyalogátkelőhelyek 
tekintetében a városközpont jobban ellátott, mint az alacsonyabb gyalogos és járműforgalom 
sűrűségű területek. A gyalogosok tájékozódását 8 db térképes információs tábla, továbbá 10 db 
tájékoztató jellegű tábla segíti. A város teljes belterületén – egy korábbi pályázati forrás 
eredményeképpen – minden utca rendelkezik utcanévtáblával. 

A városban leginkább használt főbb gyalogos útvonalak: Dózsa György utca, József Attila utca., 
Szabadság tér, Tildy Zoltán utca, Nagy Miklós utca, Fáy András utca, Ady Endre utca, Kossuth 
tér, valamint a Bocskai utca, a Petőfi Sándor utca, a Széchenyi utca és a Szabolcs Vezér utca 
centrumhoz közelebbi részei. 

Lokálisan probléma a járdák leromlott állapota, így a meglévő járdák időszakos felújítására és 
további fejlesztésekre természetesen igény van. 

1.14.8 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos megállapítások 

A problémák és javaslatok összefoglalását megelőzően még bemutatjuk az Országos 
Területrendezési Tervben Szeghalomra vonatkozó, az alábbi ábrán látható közlekedésfejlesztési 
javaslatokat is. 

38. ábra: A tervezett M47 gyorsforgalmi út nyomvonala 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv, 2. sz. melléklet, Szerkezeti Terv 

 

A tervezett M47 gyorsforgalmi út nem része a TENT hálózatnak. Szeghalom környéki 
nyomvonala a környező Natura 2000 területek miatt erősen determinált. A város keleti oldalán 
tervezett M47 első ütemű – főúti jellemzőkkel való – megvalósításához egy SebesKörös és 
egyBerettyóhíd megépítésére is szükség van. Mivel ez a fejlesztés 2020ig nem szerepel a 
kormány fejlesztési programjában, tervezési előkészületei sem biztosítottak még. Az Alföld 
délkeleti részét érintően alapvetően az M3M35M4 forgalmi folyosó országhatárig történő 
kiépítése szerepel 2020ig a tervekben. E térség tranzit-teher szempontból ezt követően 
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számíthatóan – még, ha nem is döntő mértékben – tehermentesülni fog. Az országhatár 
túloldalán fontos városi lánc van, ahol Románia gyorsforgalmi út megépítését tervezi, a hazai 
régiós fejlesztéseket még ez is befolyásolhatja. 

A fentiekben tapasztaltak összefoglalásaként a következőkben összegezzük a városban 
tapasztalható közlekedési rendszer vonatkozású problémákat, hiányosságokat, előzetesen 
mutatkozó fejlesztési igényeket: 

• A részben városközponti funkciójú belterületet érinti a 47. sz.másodrendű főút. Az út 
műemléki környezeten is áthalad (Kossuth tér, a Református templom környezete), illetve a 
település legnagyobb forgalmú közútjaként komoly zajterhelést jelent az út környezetében 
lévő ingatlantulajdonosoknak. A főúti elkerülőszakasz megépítése fontos érdeke a városnak, 
lehetőség szerint akár a hosszú távon tervezett M47 gyorsforgalmi út fenti térképen tervezett 
nyomvonalán. 

• A Kandó Kálmán ipari út felújítása és fejlesztése. 

• A varjasi mezőgazdasági telephely út- és hídfelújítása, (ebben az Önkormányzat tulajdonát 
képező, a Berettyó folyón átívelő Temesvári híd, melynek teherbírása és műszaki állapota 
nem megfelelő)-megerősítése. 

• A város 3 irányból közelíthető meg regionális vasútvonalakon. Avonalak közül a vésztői 
illetve a gyomaendrődi irányok műszaki állapota rendkívül lesüllyedt az elmúlt 20 évben, 
emellett a két vasúti híd (Berettyó, Sebes-Körös) állapota is erősen leromlott. 

• Gyűjtőút hálózat egy részének felújítása. (Bajcsy u., Érmellék u., Szeleskert u., Bocskai u.) 

• További parkolóhelyek létesítése a városközpontban. 

• A városon belüli (Dózsa György utca, Kossuth utca –Érmellék utca) és a regionális (Várhely-
Vésztő-Mágor, valamint Csökmő) kerékpárút hálózat fejlesztése. 

• A település belterületén lévő buszmegállók kiépítettsége, műszaki állapota nem megfelelő. 
Ezek közül 5 db buszmegálló pár mindenképp átépítésre, felújításra szorul. 

• Az országos közúthálózatba tartozó mindhárom mellékút (a 4212. j. Püspökladány – 
Füzesgyarmat – Szeghalom [ebbe beleértve a 4206. j. Karcag – Füzesgyarmat], a 4234. j. 
Szeghalom – Vésztő – Gyula és a 4245. j. Kertészsziget – Szeghalom összekötő utak) 
műszaki állapota az utóbbi években leromlott, ezek mihamarabbi felújításra szorulnak. 

• Egy új – a Petőfi Sándor utca vonalán induló – Szeghalmot Dévaványával összekötő út 
kiépítése is a város érdekét szolgálná, mivel az észak-békési rész 4. sz. elsőrendű főúthoz 
való kapcsolatát ez az út tudná a legrövidebb eljutási idővel biztosítani. Az út kiépítését 
Békés megye Területrendezési terve, valamint az országos közúthálózat fejlesztési program 
is tartalmazza, mint 3 számjegyű utat. 

• Meglévő járdák és kerékpárutak felújítása. 
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1.15 Közművek állapota és energiahatékonyság 

1.15.1 Víziközművek 

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az 
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak 
rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított 
elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is 
figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra, 
díjrendszer kialakulása.  

Szeghalom város területén az Alföldvíz Zrt. végzi a vízellátási és szennyvízkezelési feladatokat. 

1.15.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz 

hasznosítás) 

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok 
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. 
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.  

Szeghalom város vízellátását az Alföldvíz Ztrt által üzemelteti, a vízellátás a Békés Megye 
Ivóvízminőség javító program keretein belül biztosított. Az ivóvíz minősége az orosházi és a 
közép-békési vízellátó rendszerek irányításának összekapcsolásával javult, az ivóvíz ammónium-
, fluorid- és nitrittartalma is a meghatározott érték fölé került, ezáltal a lakosság egészségesebb 
ivóvízhez jutott.  

A település részt vesz a „Közép-Békési-Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulásban, melynek célja a szolgáltatott ivóvíz minőség jogszabályokban előírt biztosítása a 
„Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” keretein belül, a megvalósítás folyamatos, európai 
uniós pályázatból finanszírozott (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009). 

A város ivóvíz hálózatának kiépítettsége 98 %-os. Ivóvízhálózat hossza: 56,7 km. Jellemzően 
körvezetékes, elosztóhálózat, magas tárolóval biztosítva a szükséges hálózati nyomást. A 
vízellátás alapadatai a következők: 

• Napi átlagos vízigény: 1110 m3/d 

• Bekötéssel ellátott lakóingatlanok száma: 3953 db 

• Bekötéssel ellátott üdülők száma: 0 

• Elosztóhálózat hossz bekötővezetékekkel együtt: 112 km 

• Szolgáltatott (értékesített) víz mennyisége (a 2021. évben): 355. 064 m3, ebből lakosság: 
297.233 m3   gazdálkodók: 48.091 m3   önkormányzat: 9. 750 m3 

• Az egy km-re vetített meghibásodások száma: 1,8 db/km 

  

Ivóvíz, vízbázis  

Ivóvízellátás 
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39. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 

Forrás: KSH 

 

Az elmúlt időszakban a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma jelentősen nem 
változott, hiszen a rákötések aránya közel 100%-os, 2015-ben 96 %-át kapcsolták be az 
ivóvízvezeték-hálózatba, míg 2016-ban már 98%-a volt a lakásoknak az ivóvízhálózatra 
rákapcsolódva. 

Termálvíz hasznosításra vonatkozóan nincs adat Szeghalom város területén.  

1.15.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

Szeghalom városban az Alföldvíz Zrt. végzi a szennyvíz csatornázási közszolgáltatást.  

A település szennyvízhálózatának kiépítése 1969-70-ben kezdődött, mely a 100 %-os 
kiépítettséget elérte. 1995-től kiemelt beruházásként elindult a csatornahálózat teljes kiépítése. 
Jelenleg kiépített gravitációs csatornahálózat hossza: 50,338 fkm, a gravitációs bekötővezeték 
hossza 30,451 fkm. Ráköthető lakások száma: 3520db. 

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik 2001 év óta. A 
város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 37 %-át, 2005-ben 90%-át, 2013-ban 
pedig 94%-át bekapcsolták. 

  

Termálvízhasználat 

Szennyvízgyűjtő 
hálózat 
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40. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások aránya 

 

Forrás: KSH 

A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep kapacitása 2570 m3/nap, 19983 LE, a tisztított 
szennyvíz mennyisége 950-1050 m3/nap. Az alkalmazott tisztítási technológia eleveniszapos 
tisztítás, kémiai foszformentesítés. A tisztított szennyvíz befogadója: Berettyó folyó. A 
szennyvíztelep más település szennyvizeit nem fogadja. 

A kommunális szennyvizek kibocsátása a Szeghalmi Szennyvíztisztító Telepen történt tisztítást 
követően a Berettyóba történik, melyre a kibocsátott víznek a hatása elhanyagolhatóként lett 
jelölve a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben. 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az 
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az 
önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

Szeghalom belterülete 3 vízgyűjtő területre tagozódik, a csapadékvíz csatornahálózat befogadója 
a Berettyó folyó. Belsőségi csapadékvíz elvezető csatornák hossza 84,6 km, melyből 6,2 km zárt, 
1,6 km mederburkolt és 76,8 km földmedrű. A csapadékvíz átemelését 2 db 1,5 m3/sec 
teljesítményű szivattyútelep biztosítja. Fejlesztési cél a teljes csapadékvíz hálózat 
rekonstrukciója, ezen belül a központi belterületen zárt csapadékvíz rendszer még hiányzó 
szakaszának kiépítése és a főgyűjtő ágakrekonsrtukciója. A külterületi csapadékvíz-elvezető 
árkok állapota csak részben megfelelő, a nagy intenzitású csapadékesemények 
terheléscsökkentése nem elégséges. A Szeleskerti-főgyűjtőcsatorna rekonstrukciójának II. 
üteme, valamint az Árpád utcai főgyűjtő csatorna rekonstrukciója tervezett. 

1.15.2 Energia 

1.15.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Szeghalom város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározó 
szerepet. A lakossági és közületi energiaellátás két módon történik: 

•  Földgáz: A földgáz NA 200 méretű távvezetéken jut el a város belterületi határáig, ahol a 
városi fogadóállomástól középnyomáson kerül be a belterületi elosztóhálózatra. 

Szennyvíztelep  

Szennyvízkibocsátás 

Csapadékelvezetés 
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• Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról és földkábel hálózatról 
történik a lecsatlakozás. 

A gázár emelkedése miatt egyre több lakos állt vissza a fatüzeléssel történő fűtésre, így a 
tervezettel szemben növekvő mennyiségben kerül az égetésből származó füstgáz a levegőbe. 

A település közműves gázellátását a NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. végzi. Villamos 
energiaellátás szempontjából Szeghalom város az E.ON Tiszántúli Áramhálózat Zrt. területére 
esik.  
Szeghalom, illetve a térség villamos energia ellátását 120/20 kV-os alállomás biztosítja. Az 
állomáson 2 db 25 MW transzformátor üzemel 60 %-os leterheltséggel. A kisfeszültségű 
elektromos hálózat kiépítettsége 100 %-os, a közvilágítást 1326 darab lámpatest biztosítja. 
 
1993-94-ben épült ki a városi gázhálózat. A gázellátás a Dévaványa irányából az országos 
hálózatról biztosított nagy középnyomású hálózaton keresztül A hálózatkiépítettsége 99 %-os. 
Bekapcsolt lakások száma 2.742 db. A városi gázhálózat hossza bekötő vezetékekkel együtt 
meghaladja a 80 kilométert. Az utóbbi években (2007-2014 között) az alábbi fejlesztések 
valósultak meg: 

• 42 db utólagos leágazás kiépítése 

• 2010-ben a várost ellátó nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója 

• 2012-ben a város gázelosztó vezeték rendszerébe 17 db szakaszoló elzáró 
szerelvény került beépítésre, amellyel a város gázelosztó vezeték hálózata 6 
körzetre osztható 

• 2012-2013 között megépült 15,3 km hosszúságú Szeghalom és Füzesgyarmat 
gázellátása Dévaványa irányából megnevezéssel indított nagy középnyomású 
gázelosztó vezeték. A vezeték építés célja az volt, hogy a füzesgyarmati MOL 
Nyrt. telepről szigetüzemben ellátott két település csatlakozhasson az országos 
földgázellátó rendszerhez 

A közeljövőben a szolgáltató további fejlesztéseket nem tervez.  

1.15.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

Szeghalom városban jelenleg a Várhelyi Táborban a Polgármesteri Hivatalban és a 
Sportcsarnokban napelemet, Petőfi úti Óvodában és Fáy úti Óvodában, a Bölcsődében, a 
Sporttelep szociális blokkjában és az Idősek Otthonában napkollektort alkalmaznak megújuló 
energiaforrásként. Tervezett fejlesztések: TOP-PLUSZ pályázat keretében további 8 
önkormányzati épületre kerülne fel napelem. (3 óvoda, bölcsőde, konyha, alapellátás, gyerekjóléti 
szolgálat, múzeum-könyvtár) 

A településen szélenergia hasznosítása nem történik. 

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet 
következtében beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet 
számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 
W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent. Szeghalom esetén is 
igen kedvezőek a napenergia hasznosítás lehetőségei, a napsütötte órák száma meghaladja 
2000 órát. Egyelőre csak egy közintézményben található napelem, és napkollektor, a napenergia 
hasznosítása alacsony szintű a településen. 

A településen vízenergia hasznosítása nem történik. 

Szélenergia 

Szoláris energia 

Vízenergia 
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A településen jelenleg biomassza hasznosítása nem történik, de tervezik a biomassza 
hasznosítását a déli iparterületen. 

A településen geotermikus energia hasznosítása nem történik. 

1.15.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézményekben felhasznált energia mennyisége gáz tekintetében csökkenést 
mutat, villamos energia tekintetében az elmúlt öt év viszonylatában viszont növekedés 
tapasztalható. 

 

29. táblázat Önkormányzati intézmények energiafelhasználása 

Önkormányzati intézmények energiafelhasználása 

 2017 2018 2019 2020 2021 

gázenergia 
felhasználás 

(m3) 

107 879 103 385 98 040 95 050 94 827 

villamos 
energia 

felhasználás 
(kWh) 

125 116 126 834 116 207 119 444 107 608 

 
Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának legjobb mutatója az önkormányzati 
felelősségi körbe tartozó intézmények, és a közvilágítás energia hatékonysága. Az épületek 
energiahatékonyságát lehet növelni szigeteléssel, nyílászáró cserével, és megújuló energia 
hasznosításán alapuló rendszerek beépítésével. Elmúlt években felújításra került intézményeknél 
(az óvodák, Sárréti Múzeum, D’Orsay kastély, egészségügyi alapellátás, Sportpálya régi épülete, 
Szeghalmi Polgármesteri Hivatal nyílászárócsere) hőszigetelések, nyílászárók felújítása 
megtörtént, fűtésük részben korszerűsítésre került, melegvíz ellátás részben megújuló energiával 
van biztosítva. Számos önkormányzati intézményben történt energiahatékonysággal és 
fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos beruházás, ám több épület esetében még jelentős 
energiahatékonysági beruházásra van szükség. 

1.15.3 Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető 
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, 
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt 
létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus 
hírközlés szolgáltatása alanyi jogú. 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

• távközlési ellátás 

• műsorszórás, kábel tv ellátás 

A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, 2001-
2008 között csökkenés, azóta pedig folyamatos növekedés tapasztalható. A bekötött lakások 
száma 1773 db környékén mozog, ami a teljes lakásállományhoz viszonyítva a 45 % os arányt 
jelent. 

  

Biomassza 

Geotermikus energia 

Kábeltelevíziós 
hálózat 
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41. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 

Forrás: KSH 

A kábeltelevízió hálózat kiépítése 1990-ben vette kezdetét. Jelenleg a lakások mintegy 55%-a 
kapcsolódik a hálózathoz. 2019-ben a kábeltelevízió hálózatba 2261 lakás volt bekapcsolva. A 
település kábeltelevízió szolgáltatást nyújtó szervezetek: Vodafone, Digi, Invitel, Telekom, Kit-Net 
Kft. 

Internet-előfizetés 

A település Internet szolgáltatást nyújtó szervezetek:Kit-Net Kft., Telekom, Digi, Invitel, Vodafone. 

1997. évben belterületen a telefonhálózat 100 %-ban kiépült. A település három nagy mobil 
szolgáltató hálózata által jól lefedett. A mobiltelefon használat terjedésével, a vezetékes telefon 
jelentősége fokozatosan csökken, mára már teljesen elhanyagolható 

1.16 Térségi és települési környezetvédelem 

1.16.1 Talaj 

A táj a Hajdúság folytatása, mélyfekvésű, jelenleg is süllyedő terület. A síkvidék nagyobb része, a 
folyók hordalékkúpjaként értelmezhető. A felszínt 20-50 m vastag folyóvízi üledék takarja, A 
földtörténeti fejlődésből következően talajadottságai gyengék, többsége öntés réti talaj, de 
számos helyen szikes foltok is kialakultak.  

Valamennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött a kistájon, a réti csernozjom kivételével, de ez 
csak 15%-ot tesz kis a kistáj területéből. Vályogos, agyagos vályogos talajok, kémhatásuk 
enyhén savanyú. A szikes talajok kiterjedtek, a mezőgazdaságra alkalmatlan réti szolonyecek, 
szikes sztyeppesedő réti szolonyecek jellemzőek. Emellett réti öntéstalajok és lápos rétitalajok 
vannak. Mezőgazdasági jelentőségük gyenge. 

A területen jelentős arányban találhatók sérülékeny talajok, melyeket elsősorban a talaj-
degradáció és az elszennyeződés fenyegeti. A talajdegradációnak a térségben észlelhető formái 
igen sokrétűek, úgymint a talajerózió, az elsavanyodás, a szikesedés, a fizikai és a biológiai 
degradáció, a talaj tápanyagforgalmának romlása és a talaj elszennyeződése. Ezért a talajkészlet 

Telefonhasználat 
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minőségének megőrzése, javítása, valamint a talajok ésszerű hasznosítása a fenntartható 
agrárfejlődés kialakításának nélkülözhetetlen feltétele. 

A talajokat érintő fizikai és kémiai romlás azonban, bár eltérő mértékben, de megfigyelhető. A 
talajvíz szintje kedvezőtlenül magas a terület nagyobbik részén. Így legnagyobb gond a belvizes 
időszakokban megemelkedő talajvíz, amikor nem csak a talajszerkezet romlása következik be, 
de a sók felszín közeli szintbe emelkedése u.n. másodlagos szikesedést eredményez. Ez a 
terület legsúlyosabb, hosszútávon is ható problémája. Ezért mélyben sós réti és szolonyeces réti 
talajokon meg kell oldani a belvízrendezést, kerülni kell a sós vizek öntözésre való 
felhasználását.     

 

42. ábra: A település és környékének talajtérképe 

 

Forrás: Agrotopo 

1.16.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

1.16.2.1 Felszíni vizek 

A Szeghalom és környékének területe a Berettyó és a Sebes-Körös vízfolyások vízgyűjtőjéhez 
tartozik. A város a Berettyó jobb partján fekszik, innen már csak pár kilométer, ahol a gyönyörű 
ártéri erdők kíséretében a Sebes-Körös és a Berettyó összefolyik. Meghatározó felszíni csatornák 
továbbá a Szeghalmi-Főcsatorna, ami az É-i területek vízgyűjtője, és a Berettyóba torkollik, 
valamint a belterületi vízgyűjtő Szeleskerti-Főcsatorna.   

A város belterületén az Arany J. utcában található egy egykori bányató. Eredetileg két 
bányagödör, amely rendezetlen, elhanyagolt, záportározó funkciója van.  

  

Vízfolyások, tavak 
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Holtágak: 

• Farkasfoki Holt-Berettyó: a torkolat közeli holtág a 19. században alakult ki, a 
Berettyó jobb parti ármentesített területén helyezkedik el. A helybéliek Hidlaposi 
holtágnak is nevezik. Nincs kapcsolata élővízfolyással vagy más vízrendszerekkel, 
csak kis kiterjedésű öblözet belvizeiből és szivárgó vizekből töltődik, leürítése 
megoldatlan. Vízpótlása a Berettyóból a Hatházi-csatornán át megoldható. 
Funkciói: belvíz tározás. Beépített területek és zártkertek veszik körül, jelentős 
antropogén terhelés éri, de ennek ellenére is rendelkezik tájformáló és természeti 
értékekkel. 

Ezen kívül említést érdemel néhány, egykor állandó vízborítással rendelkező vizes élőhely, 
melyek kiszáradása előrehaladott, vízutánpótlásuk nem megoldott: 

• Tikos-ér: nagy ökológiai potenciállal rendelkezik. Sajnos a nyári szárazságok 
idején az ér szinte mindig kiszárad. Ennek vonzataként az élőhelyek beszűkülnek, 
néhány élőlény számára teljesen lehetetlenné válik a megélhetés és ezek az 
élőlények, eltűnnek az élőközösségből.  

• Kék-tó: országos természetvédelmi terület, valaha jelentős természeti értéket 
képviselt, mára vizét vesztette, ágya épp úgy begyepesedett, mint környékén a 
puszta.  

• Bakac-ér: A Tikos-érhez hasonló kialakulású vizes élőhely. Probléma, hogy ez is 
kiszárad a nyári időszakban.  

Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 
60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai 
tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. Szeghalom belvízzel 
közepesen veszélyeztetett térségek közé tartozik: 

• A belvízzel közepesen veszélyeztetett térség az erősen veszélyeztetett területek környékére 
terjed ki, összesen 11 800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide 
sorolható térségek az Alföldön: mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-
Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy 
melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza 
völgye, valamint a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj 
tartozik ide, míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén. 

A Szeghalom területe az 56. sz. Szeghalmi belvízrendszer (12.02. sz. belvízvédelmi szakasz) 
része. A rendszer a Berettyó jobbparti árterületén Szeghalom és Füzesgyarmat között 
helyezkedik el. A település a Szeghalmi belvízrendszeren belül, a szeghalmi öblözet területén 
fekszik. Az öblözet a Berettyó folyó egyrészének árterületét foglalja magába. Határai a torkolati 
részen a Berettyó folyó jobboldali védtöltés /0+630 – 17+000 fm. szelvényéig/ Északi és Déli 
részen a Vargazugi öblözet, majd Északon az Ó-Berettyó 5+200 – 14+390 fm. szelvénye, a 
Füzesgyarmat-Bucsai műút és az Alsó Ó-Berettyó csatorna közötti vízválasztó, Nyugatra a 
Felsőréhelyi és a Folyáséri öblözet. Közigazgatásilag Békés megyéhez tartozik, Füzesgyarmat és 
Szeghalom községek belterülete is az öblözetben van. 

A belvízrendszer nagyobb része a KÖR-KÖVIZIG területén helyezkedik el. A TI-KÖVIZIG-hez 
tartozó vízgyűjtő egy része átnyúlik a Keleti-főcsatornától keletre eső területekre is. A csatornák 
átlagos esése 10-20 cm/km és fő iránya észak-déli. A vízgyűjtő mértékadó helyzetben 
szivattyúsan mentesíthető, a Kálló, illetve a Berettyó felé. 

  

Belvíz 

Érintett 
belvízrendszer 
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1.16.2.2 Felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Szeghalom érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

A talajvíz érdekes módon meglehetősen mélyen található, 2-6 méter körül található. Mennyisége 
jelentéktelen. Kémiai jellege Ny-on nátriumos, illetve K-en kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos. Szulfáttartalma viszonylag magas 60 – 300 mg/l közötti, de a település közelében a 
600 mg/l koncentrációt is meghaladja.  

 

43. ábra: A település és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m) 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a 
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések 
összefoglalását. Szeghalom területe a sp.2.12.2, és pt.2.3felszín alatti víztesten található és az 
erre a víztestre vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.  

Szeghalom területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi 
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények 
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a 
vonatkozó területhasználati korlátozásokat. 

1.16.3 Levegőtisztaság és védelme 

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari 
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző 
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A 
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron 
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke 
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével 
zónákba kell sorolni.  

Felszín alatti vizek 
érzékenysége 

Talajvíz 

VGT  

Felszín alatti 
vízbázis 
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A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 
7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes 
zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a 
talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Szeghalom az F légszennyezettségi zónába tartozik/nem 
szerepel a kiemelt települések között. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen, illetve annak környezetében 
sem manuális, sem automata mintavevő helye nincsen. 

Szeghalom légszennyezettségi indexe (becsült adatok alapján): 

NO2 SO2 PM10 (szálló por) Összesített 

elfogadható természetes tűrhető Tűrhető 

 

Forrás: http://www.legszennyezes.hu/szeghalom/A település környezetében elhanyagolható 
légszennyező forrásként a környék közútjai, elsősorban a települést érintő 47.sz. főút tekinthetők. 
Ezen kívül a vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a mezőgazdasági 
területekről származó por-terhelés jelentkezhet, elsősorban a szélvédő erdősávok hiányosságai 
miatt. Általános probléma a szezonális pollenterhelés, bár az allergén gyomok irtását törvény 
szabályozza. Az állattartás jelentősen visszaesett, ezért az állattartó telepek szag- és bűzhatása 
sem okoz jelentős problémát. A gázár emelkedése miatt egyre több lakos állt vissza a 
fatüzeléssel történő fűtésre, így a tervezettel szemben növekvő mennyiségben kerül az égetésből 
származó CO2 és korom a levegőbe. 

1.16.4 Zaj, és rezgésterhelés 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. 

A településen jelentős zajvédelmi problémáról, határértéket meghaladó zajkibocsátású üzemi 
létesítményről nincs tudomás. A zajhelyzetet leginkább meghatározó tényező a település 
belterületét kettészelő 47.sz. főút, mely jelentős forgalmat bonyolít le. A főút mentén, a sűrűn 
beépített belterületi településrészeken számos közintézmény is található, ezeket valószínűleg 
határérték feletti zajterhelés éri a legforgalmasabb időszakokban. 

1.16.5 Sugárzás védelem 

Településen nagyfeszültségű távvezeték lakóterületet nem érint. Mobiltelefon torony két helyen 
található, Vodafone (0693/23 hrsz), Antenna Hungaria (0881/1 hrsz)   melyek közül az előbbi 
külterületen, szántókkal övezett területen, az utóbbi belterületen található. Szeghalom Paks, 
Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások 
Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik. 
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44. ábra: SÓZ és ÉÓZ határok hazánkban és a környező országokban 

 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos 
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból 
álló hálózat. Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. 

Szeghalom területén sugárzásmérő pont nem található. 

1.16.6 Hulladékkezelés 

Szeghalom város és a Dél-Alföldi régió 88 települése 2006-ban önkormányzati társulást hozott 
létre a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer (DAREH) Létrehozását célzó 
Önkormányzati Társulás néven. A társulás célja, hogy együttes erővel biztosítsa a tervezett 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos, így a rekultivációs munkálatok megvalósíthatóságát is az 
előkészületekkel, a projekt menedzselésével, megvalósításával és ellenőrzésével együtt. A 
feladat megvalósítása során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, 
hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint 
elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A DAREH a környezet védelmének 
érdekében, valamint a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására 
és a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező települési szilárdhulladék-lerakók által 
okozott környezetterhelés minimalizálásának, vagy megszüntetésének érdekében a nem 
megfelelő műszaki védelemmel rendelkező bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-
lerakóinak a rekultivációját hajtja végre a KEOP-7.2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladék-
lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció 
keretében. 

A település bezárt hulladéklerakóinak (régi települési szilárdhulladék lerakó hrsz. 0790, új 
települési szilárdhulladék lerakó, hrsz. 052/1) rekultivációja is ezen projekt keretein belül került 
megvalósításra.  

A településen hulladékkezelési engedéllyel és telephellyel rendelkező szakcég(ek) végzik a 
hulladék gyűjtését és szállítását. Szeghalom Városban a kommunális szilárd hulladékgyűjtési 
közszolgáltatást a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt (Békéscsaba Kinizsi utca 4-
6.) végzi. A településen a hulladékszolgáltatást a  Global Refuse Nonprofit Kft. végzi.Az 

Hulladékgazdálkodá
si Társulás 

Közszolgáltató 



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 167 

 

elhelyezési (ártalmatlanítási) tevékenység a szeghalmi és békéscsabai  hulladéklerakóban 
történik. 

A városban a szelektív hulladékgyűjtés folyik, havonta egyszer szállítják el a szelektív 
hulladékot,, hulladékudvar  a város külterületén található. 

A kommunális hulladékot hetente szállítják körzetenként különböző napokon, a szelektív hulladék 
(papír, fém, műanyag) szállítás havonta történik, meghatározott időpontokban 
zöldhulladékszállítás van, (általában havi 1-2), és évente 2 alkalommal van lomtalanítás. E-
hulladék gyűjtést az önkormányzat szervez évente 1 alkalommal. Szeghalmon van a hulladék-
átrakó udvar, és ez egyben hulladék gyűjtő udvarként is működik. Nem veszélyes, és veszélyes 
hulladékokat fogad a lakosoktól. Műanyag komposztáló került kiosztásra a közszolgáltató 
részéről a lakosság számára. 

Szeghalom Város Önkormányzata tagja a DAREH társulásnak, mely egységes 
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére pályázatot nyújtott be, mely keretén belül Szeghalom 
külterület 052/20 hrsz-ú bezárt kommunális hulladéklerakó területén egy hulladékgyűjtő udvar 
került kiépítésre. A településen keletkező zöld hulladék a dévaványai komposztálóra kerülne. 

A közterületen elhullott állati tetemeket, és a lakosságnál keletkező állati eredetű veszélyes 
hulladékokat a 052/20 hrsz-ú területen kialakított ideiglenes dögkútra szállítják ki. Az állati hullák 
összegyűjtése 5 m³ – es konténerekben történik, melyet az ATEV Zrt. szállít el eseti 
megrendelésre.  

Szeghalom város területén a csatornahálózattal nem rendelkező település részekről, a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére Varga Sándor vésztői 
vállalkozó közszolgáltató jogosult. A szippantott folyékony hulladékot a helyi szennyvíztisztító 
telepre kerül beszállításra, ahol totáloxidációs eleveniszapos technológiával tisztítják. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Berettyó. 

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza. 

A helyi szennyvíztisztító telepen a folyékony hulladékok és szennyvizek tisztítása során keletkező 
szennyvíziszapokat szikkasztás után a telep melletti mezőgazdasági területen hasznosítják.  

A folyamat során keletkező rácsszemetet fertőtlenítés után a Gyomaendrődi Regionális 
Hulladékkezelő Mű telepére szállítják. 

1.16.7 Vizuális környezetterhelés 

A Sárréti Ipari Park a 47.sz. bevezető szakasza mentén található, É-i irányban. A település északi 
részén helyezkedik el továbbá az a 2911/3 hrsz-ú 189.655 m2nagyságú terület, amely tartalék 
iparterület célját szolgálja.A Szeghalom-Vésztő összekötő közúttól keletre, a 47. sz. fõút és 
Szeghalom-Vésztő vasútvonal közötti sávban elhelyezkedő 01036/2 és 01036/7-01036/11 hrsz-ú 
telkek iparterület (Gip-2) célját szolgálják. 

Felhagyott, hasznosításra váró ipari területek a volt Harisnyagyár (Kinizsi. u.), és volt AÉV 
telephelye (Farkasfok). Felhagyott, és rekultivációra váró tájsebek, a belterületen található két 
bányagödör (Arany János u., Petőfi u.). 

Illegális hulladék lerakás időszakonként a Töviskes major és 4245-s é 47-es állami utak melletti, 

a 4212-es, valamint a 4234-es állami utak melletti erdősávokban fordul elő. Elhanyagolt, romos 

állapotú épületekből a belvárosban több is található, melyek megszűntetése, felújítása a 

városkép javításához elengedhetetlen. 

Szelektív 
hulladékgyűjtés 

Állati eredetű 
hulladékok 

Folyékony hulladék 
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1.16.8 Árvízvédelem 

Szeghalom város közigazgatási területe nagyobbrészt a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
kisebb része a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén fekszik, a belterület a KÖVIZIG-hez 
tartozik, a városban működik a KÖVIZIG szeghalmi szakaszmérnöksége. A várost elsőrendű 
árvízvédelmi fővédvonalak védik a Sebes-Körös, és a Berettyó mentén, ezen kívül az árvízi 
biztonságot szolgálja a Halaspusztai tározó, illetve a Kutasi tározó is.  

30. táblázat A Sebes-Körös jellemző adatai a mértékadó árvízszintekről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM 
rendelet alapján Szeghalomnál 

Mérce megnevezése Helye LNV MÁSZ 

Berettyó torkolat 14,55 kmsz - 89,81 m 

Szeghalom-vésztői 
vasúti híd 

21,96 kmsz - 90,43 m 

 

31. táblázat A Berettyó jellemző adatai a mértékadó árvízszintekről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM 
rendelet alapján Szeghalomnál 

Mérce megnevezése Helye LNV MÁSZ 

Szeghalom 6,5 kmsz 678 89,86 m 

1.16.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak: 

• Vizes élőhelyek (Tikos-ér, Kék-tó, Bakac-ér) kiszáradása, vízutánpótlásuknak 
megoldatlansága 

• Felszíni vizeket érő szennyezések 

• Kunhalmok leromlott állapota 

• Kék-tó rehabilitációját meg kell valósítani 

• Alacsony erdősültség, mezővédő, szélvédő fasorok hiánya 

• Szelektív hulladékgyűjtés nem teljes, a gyűjthető frakciók körét bővíteni szükséges (pl. fém, 
lakossági veszélyes hulladékok) nincs hulladékgyűjtő udvar. A zöld hulladékok szervezett 
begyűjtése és hasznosítása (komposztálás) nem megoldott települési szinten. Az állati 
eredetű hulladékok gyűjtése hosszú távon nem megfelelő. 

• Hulladéklerakók rekultivációja még nem fejeződött be 

• A településen keresztülhaladó 47. főút zaj, -és levegőszennyezéssel terheli a belterületet 

• A település közintézményeinek energiakorszerűsítése csak részben történt meg 

• Közvilágítás korszerűsítése, az energiahatékonyság jegyében szükséges 

• Alacsony szintű a megújuló energia hasznosítása a településen 

• A csapadékvízelvezető-hálózat további fejlesztéseket igényel kül-és belterületen egyaránt 

• A település területének nagy része belvízveszélyes 

• A földhasználat nem minden esetben van összhangban a talajadottságokkal 
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• Illegális hulladéklerakások felszámolása 

• Felhagyott ipari létesítmények hasznosítása 

• Tájsebek (bányagödrök) rekultivációja 

1.17 Katasztrófavédelem 

1.17.1 Építésföldtani korlátok 

1.17.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Szeghalom területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.  

1.17.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és 
süllyedésveszélyes terület nincs. 

1.17.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem 
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már 
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente 
keletkezhet. 

23. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus 
rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják 

 

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

Békés megye területére i.sz. 465 és 1984 közt 14 kis intenzitású mélyföldrengés epicentrum esik. 
A rengések a Kettős-Körös Fehér-Körös völgy irányában rendeződnek elsősorban. A Békés és 
Gyula városok vonalától D-re eső 5db 2–4 magnitudójú rengés nem a Körös-völgyhöz hanem egy 
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É–D irányú tektonikai zónához kapcsolódik, az övben az események intenzitása, gyakorisága D-i 
irányban főleg már az országhatáron túl növekszik.  

Az utóbbi években is számos kisebb rengést mértek: 2011-ben Gyula, illetve Elek környékén 
(M2L=2,5, illetve 2,1 Richter-féle lokális magnitúdójú rengés) volt földrengés. 2010-ben 5 kisebb 
földrengés pattant ki a Békési-medencében (ML=2,0–2,6). 2009-ben Gyulán (ML=2,7), illetve 
Eleken (ML=2,5), Szeghalmon (ML=2,0), Dévaványán (ML=1,9) észleltek rengéseket. A 2008-as 
év legjelentősebb földrengése Békés megyében volt (ML=3,7), a legnagyobb megrázottságot (4–
5 EMS3 intenzitás) Kondoros településről (a területünktől kb. 40 km-re Ny-ra) jelentették, de 
többek között Sarkadon, Tarhoson, Dobozon is észlelték a rengéseket. 2000-ben Újíráz 
(területünktől É-ra kb. 15-km-re, ML=1,9), Füzesgyarmat (a területtől kb. 25 km-re É-ra, ML=2,7) 
környékén voltak rengések. 1999-ben Békésen (ML=3,4, IMS=3,0), Kondoroson (ML=2,3), 
Sarkadon (ML=1,9), Tarhoson (ML=2,0), 1996-ban Füzesgyarmat környékén (ML=2,1–3,2 7 
esemény) észleltek földrengéseket.  

Békés városa környékén 1978. június 22-én észlelt, a Richter-skála szerint 4,5 erősségű 
földrengés volt ezen a vidéken az eddigi legnagyobb földrengés, melyet számos utórezgés 
(legerősebb 3,8) követett még heteken, hónapokon át. 

Az elmúlt években Szeghalom földrengést nem észleltek. 

1.17.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

Békés Megye Területrendezési Terve Szeghalom területének nagy részét rendszeresen 
belvízjárta, valamint a Sebes-Körös, és a Berettyó menti területeket nagyvízi mederövezetbe 
sorolja. 

 

24. térkép: Vízrajzi veszélyeztetettség 
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Forrás: Békés Megye Területrendezési Terve 

1.17.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Szeghalom B-közepesen veszélyeztetett 
település. 
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1.17.2.2 Belvízveszélyes területek 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Szeghalom B-közepesen veszélyeztetett 
település. 

25. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-
INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu(1. belvízzeI nem, vagy alig veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI 
mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett 
terület) 

Az utóbbi időben a település területének 30 %-át (1200 ha) tartották belvízveszélyesnek, amit a 
terület árvízszint alatti fekvése, a talajvízszint megemelkedése, a kedvezőtlen talajadottságok, 
valamint az emberi beavatkozásnak köszönhetően a talajszerkezet leromlás, a talaj tömörödés 
és a tervszerű vízgazdálkodás elmaradás is okoz. Szintén a belvíz-árvízhatást növeli a talajok 
rossz vízbefogadási képessége és erősen víztartó tulajdonságuk.  

1.17.2.3 Mély fekvésű területek 

Mély fekvésű területek, ahol a belvíz állandó probléma a Vörösmarty u.-Kazinczy u. által határolt 

telkek egy része, Vésztői vasút és 47-es főközlekedési út által határolt terület, Újtelep II., III., IV 

utcák egy része külterület egy része. 

1.17.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Kiemelt fontosságú a meglévő védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadék-elvezető 
hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a települést 
érintően, az alábbi projektek kerültek megvalósításra, illetve vannak folyamatban: 

• állami (TIVIZIG) 

• Berettyó folyó töltés erősítés 

http://www.belvizinfo.hu/
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• önkormányzati projektek: 

•   Szeleskert főgyűjtő csatorna rekonstrukciója I-II. ütem 

• Árpád u. főgyűjtő csatorna rekonstrukciója,  

A belvíz az utóbbi években jelentős gondot okozott a 2014 és 2015 évek elején. Árvízzel 
kapcsolatos vis maior események nem volt az elmúlt években.  

1.17.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.17.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Szeghalom területén nincs. 

1.17.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő 

korlátozások 

Szeghalom területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások 
nincsenek. 

1.17.3.3 Ipari veszélyforrások 

Szeghalom területén veszélyes ipari üzem(ek) nincs. 

1.18 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Szeghalom területén az alábbi bányatelkeket tartja nyilván a Bányafelügyelet: 

• Szeghalom I. – szénhidrogén bányatelek 

• Dévaványa I. – szénhidrogén bányatelek 

• Dévaványa III. – szénhidrogén bányatelek 

• Füzesgyarmat II. – szénhidrogén bányatelek 

• Füzesgyarmat III. – szénhidrogén bányatelek 

A Szeghalom I. szénhidrogén védnevű bánya, a bányavállalkozó MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyrt. A szénhidrogén kitermelés jelenleg szünetel. 

1.19 Városi klíma 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza. 

A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején 
különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely 
eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetettbeépítési 
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási 
viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberitevékenység általi (közlekedés, 
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.). 

Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a 
szabadtérszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például 

• a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget), 
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• a megváltozott átszellőzési viszonyok, 

• a levegőminőségi problémák. 

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési 
tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb 
hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok.7 

Szeghalom városklímáját befolyásoló tényezők: 

• Erdősültség alacsony foka 

• Száraz, meleg klimatikus viszonyok 

• Felszíni vizekben gazdag 

• Alacsony iparosodottság 

• Jelentős átmenő forgalom, és ebből eredő légszennyezés 

• A több emeletes beépítés csak a településközponti részekre jellemző, illetve a 
lakótelepekre, de ezek aránya a keretes házas övezetekhez képest elenyésző. A 
közterületi, és magánkertek zöldfelületei kedvező hatásúak, és csökkentik a 
hősziget mértékét. 

• Sebes-Körös, Berettyó fontos átszellőzési folyosókként működhet, felette a 
városon kívüli területek tisztább, hűvösebb levegője elérheti a város belső 
területeit. A vízfelszínek párolgása növeli a külterületekhez képest általában 
szárazabb városi légtér nedvességtartamát. A folyó talajvízszint emelő hatása is 
pozitívumként értékelhető, hiszen a vízzáró városi felszín alatt általában 
talajnedvesség és talajvízszint csökkenés figyelhető meg. A vízfelület és a 
beépített területek közötti légkörzés szintén pozitív hatás, amely nappal frissítheti a 
város levegőjét 

• A várost körülvevő zöldgyűrű hiánya 

Nagyon fontos a várost körülvevő „zöldgyűrű” kialakítása. Ehhez a legfontosabb a város körül 
már most is létező erdősávok, fasorok, extenzív gyümölcsösök megőrzése, s természetesen, 
ahol szükséges további átgondolt telepítések elvégzése. A „zöldgyűrű” kialakításának várható 
kedvező hatásai elsősorban a nagy zöldfelület oxigén és páratartalom növelő, porfogó hatásában 
fog megmutatkozni. Másrészt a szélhatás csökkentésén, az árnyékoláson keresztül hőmérséklet-
kiegyenlítő szerepük is lesz. 

Szeghalom településszerkezete főként kertvárosias jellegű, kevés a sűrűn beépített terület, 
emeletes házak aránya alacsony, jelentős ipari tevékenység nem folyik a településen, a városi 
hősziget mértéke nem jelentős, a külterület-belterület közötti hőmérséklet különbségek valószínű 
nem haladják meg a 2-3 C°.  

A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.  

 
7 Városklíma kalauz, 2011 
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése 

Szeghalom az országos városhálózat ún. külső városgyűrűjét összekötő tengely délkeleti 
szárnyán, városhiányos térségben fekszik. A Békéscsaba és Debrecen közötti tengely 
városláncolata erőtlen. Szeghalom egyes központi funkciói azonban kétségtelenek, a város 
vonzáskörzetének első szintje a közvetlenül szomszédos települések felé markánsan jelentkezik, 
azoktól távolodva exponenciálisan csökken. A településen Békéscsaba vonzása jelentős, 
Debrecen szerepe – elsősorban kulturális téren – a múltban erősebb volt, de jelenleg is 
kimutatható. 

Szeghalom lakónépessége az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkent. A település 
népességének változása szempontjából kiemelt helyen áll a természetes szaporodás, fogyás 
folyamata. A természetes népmozgalmi adatokazt mutatják, hogy az élveszületések és 
halálozások különbözete valamennyi vizsgált évben negatív volt a városban. 

A vizsgált időszakban a város vándorlási egyenlege negatív volt. A megyei járásközpontok 
együttesen kedvezőbb vándorlási mutatóval rendelkeznek a településnél. Az elvándorlás főleg a 
fiatalabb, képzett népességet érinti. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy Szeghalom város népességének korösszetétele a két 
népszámlálás időszaka alatt az idősebb korosztályok irányába mozdult el, tehát a település 
népessége öregszik. 

2001 és 2011 között Szeghalom népességének képzettségi szintje jelentősen emelkedett, 
ugyanakkor a város népességének iskolázottsága valamennyi mutató vonatkozásában elmarad a 
megyei és országos szinttől. 

• A fiatal, képzettebb – képezhetőbb – és motiváltabb munkaerő létszámának csökkenése a 
helyi munkaerőbázist számolja föl, ami a betelepülő beruházások számára az egyik fő 
szempont, de a már helyben működők döntéseit, fejlesztéseit, jövedelmezőségét is erősen 
meghatározza. 

• Az intézményrendszer – szociális ellátás (pl. bölcsőde), oktatás, kultúra, sport, rekreáció stb. 
jelentős „haszonélvezője” a fiatalabb generáció. Folyamatos létszámcsökkenésük lassan 
fölösleges kapacitásokhoz, ezáltal a fajlagos költségek növekedéséhez vezet. Másrészt az 
intézményekben dolgozó létszám pótlásának alapjai is megkérdőjeleződnek általa. Az 
elöregedés révén a szociális rendszer másik oldalán és az egészségügyben is fokozódni fog 
az ellátásra, gyógyításra szoruló idős népesség száma. 

Az inaktív lakosság csoportjának bővülése a foglalkoztatottság alakulásának kedvezőtlen 
folyamata. A város gazdasága tercierizált, egyértelmű a szolgáltató szektor vezető pozíciója, ahol 
a foglalkoztatottak több mint fele dolgozik. Második helyen az ipari foglalkoztatottak, míg a nagy 
múltú térségi mezőgazdaságban alkalmazottaké a legalacsonyabb számú csoport.  

2011-ben 11,8, 2013-ban 8,86% volt a nyilvántartott álláskeresők aránya a szeghalmi 
munkaképes korú népesség százalékában. (Ez mind országos, mind megyei viszonylatban 
magas.) 

Településhálózati 
szerepkör 

Demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák 

Foglalkoztatottság, 
munkaügy 
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A városban jellemző jövedelmi szint jelentősen elmarad az országos mértéktől: az egy lakosra 
jutó nettó belföldi jövedelem a válság kitörése óta az országos és régiós átlagnál alacsonyabb 
szinten, 560 és 600.000 Ft között váltakozik. Országos szinten ez a mutató meghaladta a 680 
ezer forintot. 

A városban a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a kultúra, művelődés, sport és rekreáció 
területén. Szeghalom Város Önkormányzata elismeri és támogatja a város életében fontos 
szerepet betöltő civilszervezetek, egyházak tevékenységét, lehetőségeihez képest igyekszik 
támogatni munkájukat. A város fejlődésében az elmúlt századokban mindenkor nagy szerepet 
játszottak alapítványaikkal a civil lokálpatrióták. A szeghalmiak jellemzően kötődnek gazdag 
kultúrájú, történelmi tradíciójú városukhoz. Ez a kötődés igen fontos közösségi, 
településfejlesztési erő, ám sok esetben kevés a helyben elhelyezkedni nem képes, vagy a helyi 
bérszinttel elégedetlen fiatalok számára ahhoz, hogy a településen tartsa őket. 

Az erős helyi közösség és a civil aktivitás pozitív hatással van a demográfiai viszonyok 
alakulására, az intézményrendszerre, a gazdasági szerkezetre. 

• Jelentős azon fiatalok száma is, akiket a városhoz, a közösséghez, a családhoz, az 
otthonhoz való kötődés akkor is a városban tart, ha a megélhetés itt nehezebb, mint 
külföldön. Ők azok, akik még javíthatják a demográfiai mutatókat, családot alapítanak, így a 
természetes szaporulatot növelik, a vándorlási egyenleg negatív rátáját nem rontják tovább.  

• Az intézményrendszer optimális kihasználtsága és a későbbi munkaerő utánpótlása 
szempontjából is igen jelentős az a népesség, akit a közösségi kohézió tart (is) a városban. 

• A gazdaság szempontjából a képzett munkaerőbázis megléte alapvető fontosságú. Azon 
népesség, amelyet a közösség kohéziója tart a városban, ezen bázist erősíti. A gazdaság és 
helyi közösség kapcsolata kölcsönös: míg a helyi erőforrások a vállalkozásokat erősítik, a 
sikeres vállalkozások képesek munkát, piacképes jövedelmet, perspektívát nyújtani a 
munkavállalóknak.  

Több intézmény infrastrukturális fejlesztésre szorul, részben a működtetés megfelelő biztosítása, 
részben pedig az önkormányzati és intézményi gazdálkodás optimalizálása érdekében, 
elsősorban energiahatékonyság növelése révén. A települési intézményhálózat egyik jelentős 
hiányossága, hogy nincs a városban fedett tanuszoda.  

Az egy háziorvosra/házi gyermekorvosra eső betegek száma 1542, ami az országos és megyei 
átlaghoz hasonló. Égető probléma, hogy több rendszeres szakrendelésre (pl. bőrgyógyászat) 
hetente csak egyszer nyílik lehetőség. Szintén súlyos gond, hogy a város és térségének betegei 
a 45-50 perc alatt megközelíthető gyulai megyei kórházhoz tartoznak. A város és térsége 
orvoshiánnyal küzd, amelynek mielőbbi megoldása kulcsfontosságú a helyi egészségügy 
fenntartható és hatékony működtetése végett. 

• A közszolgáltatások intézményrendszere – pl. a bölcsődei ellátás – fontos tényező a 
gyermekvállalási kedv szempontjából. Az egészségügyi ellátás pedig a munkaképes kor 
felső határát képes feljebb tolni. A jól működő intézményrendszer biztonságérzetet ad, 
hozzájárul az elvándorlás mérsékléséhez. 

• Az intézményrendszer működteti a kulturális intézményeket, szervezi, menedzseli és 
finanszírozza a programok, rendezvények egy részét, biztosít helyszín a kulturális 
eseményeknek és a civil szerveződéseknek is. Ezért közösségszervező ereje nagy, 
hatásában képes ezen területen jelentős eredményeket elérni. 

  

Települési kohézió, 
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Intézményrendszer 
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• A munkaerőpiac szempontjából alapvető a munkaképes korú népesség képzettsége, az 
utánpótlás nevelése, a piac által igényelt rugalmas helyi képzési rendszer, de ugyanilyen 
fontos ezen népesség egészségi állapota is – mindez a helyi intézményrendszer állapotától, 
szervezésétől, finanszírozásától függ. 

A város egyértelműen térségi és megyei munkaerő-piaci központ, ipari vállalkozásai 
munkaerőhiánnyal küzdenek.  

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma az országos érték 65%. A megye esetében 
48,6 működő vállalkozás jut 1000 lakosra, Szeghalom város értéke is ugyanennyi. A város e 
tekintetben átlagos helyzetben van a megye egészéhez képest, azonban kedvezőtlen az 
országos arányhoz viszonyítva. 

A mezőgazdaság ágazatban működik a helyi vállalkozások 8,7%-a, szerepe azonban 
folyamatosan csökken a térség gazdasági szerkezetében. A város mezőgazdaságát zömmel a 
szántóföldi kultúrák jellemzik. Erőteljes birtokkoncentrálódás zajlik, amely a termelékenység 
javulását, a hatékonyság növelését eredményezheti. Az állattenyésztés szintén fontos szerepet 
játszik, jelenleg a sertésállomány növekedése mutatja a legfőbb tendenciát.  

A városban rendelkezésre áll megfelelő tárolókapacitás, valamint egyéb raktárbázis, azonban a 
helyi feldolgozóipar erősségén, diverzitásán még javítani kell. Agrárvertikumok kevésbé alakultak 
ki, a mezőgazdasági termények, termékek helyi feldolgozása egyelőre alacsony fokú. 

Az ipari szektorban működő vállalkozások aránya 23,7%. A helyi gazdaság mezőgazdasági 
nyersanyag feldolgozáson és az élőmunka igényes ipari tevékenységeken (pl. fémmegmunkálás, 
műanyaggyártás, gépjavítás, ruhagyártás, stb.) alapul. A magyar tulajdonú vállalkozások mellett 
kis számban a külföldi tulajdon is megjelent a településen. 

• A helyi gazdaság biztosítja a munkahelyeket és a hosszú távú életperspektívát: alapvető a 
szerepe a munkaképes korú népesség helyben tartásában. Ezáltal a vándorlási egyenleg 
mindkét oldalát erősítheti: megfelelő működése, és a bérek piacképessége (amihez fejlett, 
magas hozzáadott értékű gazdaságra és fejlett szolgáltatásokra van szükség) esetén 
csökken az elvándorlás, nő a bevándorlás, javul az egyenleg. Jelenleg sajnos ezzel 
ellentétes előjelű folyamatok dominálnak. 

• A helyi vállalkozások iparűzési, idegenforgalmi és építményadójukon keresztül járulnak 
hozzá a város költségvetéséhez, a prosperáló, fejlődő gazdaság egyre növekvő mértékben, 
ami a költségvetésen keresztül a város működtetését és fejlesztési lehetőségeit is 
meghatározza. 

A turizmus jelenleg nem meghatározó gazdasági szegmens a településen. A város szálláshelyein 
elsősorban belföldi turisták foglaltak szobákat. A városban és környékén ugyanakkor számos 
nevezetesség, és látnivaló várja az ide érkezőket. 

• A turizmus nemcsak fontos kiegészítő ágazata a város gazdaságának, de olyan 
fejlesztéseket generál, amelyek kiemelkedő fontosságúak a települési kohézió 
szempontjából (épített örökség megóvása, természeti értékek védelme, kulturális örökség 
bemutatása, városmarketing). 

• Az idegenforgalom erősödését szolgáló fejlesztések legtöbbje a helyiek számára is 
lényeges, Szeghalom lakosságának szabadidős, rekreációs és sportolási lehetőségeit bővíti. 

A város gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, hitelállománya nincs, kötvénykibocsátásra nem 
került sor. Az elmúlt években 6,5 milliárd forintot tudott fejlesztésekre fordítani. Fejlesztési 
önerőket az önkormányzat általában tudja biztosítani, ez látható a megyében kiemelkedő számú 
nyertes pályázatokban. Szeghalom esetében nem került sor adósságkonszolidációra.  

Gazdaságszerkezet 

Turizmus 

Az Önkormányzat 
működése 
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Az Önkormányzat gazdálkodásából adódó lehetőségek minden területet érintenek, ahol a 
működés vagy a fejlesztés, esetleg a támogatások részben vagy egészében önkormányzati 
forrásból származnak. 

• Hatással van a demográfiai viszonyokra, azáltal, hogy mennyire tudja ösztönözni a 
gyermekvállalási kedvet, visszafogni a fiatalok elvándorlását (munkahelyteremtés, 
lakáspolitika, a város vonzóvá tétele). Természetesen ez a hatás eléggé közvetett és sok 
erősebb tényező is befolyásolja, pl. cégek, beruházók munkahely teremtési döntései 
(adózás, világpiaci trendek stb), helyi lakáspiac árai stb. 

• Jelentős a hatása a települési közösségekre a kultúra, rendezvények, programok 
megrendezése, kezdeményezése, finanszírozás, illetve a civil szervezetek finanszírozása 
révén. Ez közvetlen hatás, mivel az ide sorolható tevékenységek egy része teljes egészében 
függ az önkormányzati forrásoktól. 

• Az intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés működésére: az 
önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésűekre teljes egészében hatással van, azonban 
léteznek az önkormányzattól teljesen független intézmények is, az átszervezett 
közoktatásban pedig jellemzően csak a tulajdonos az önkormányzat. 

• Gazdaság szerkezet és dinamika: a helyi gazdasági környezet befektető és vállalkozó 
baráttá tételével, az ipari park és a költségvetést is érintő támogatások és kedvezmények 
rendszerével közvetlen hatással van a tématerületre a költségvetés, de annak 
nagyságrendje miatt csak egy eleme a vállalati döntéseknek. 

• Az épített környezetre való hatás a költségvetésben a városrehabilitációs, örökségvédelmi 
tevékenységek pályázati önerejének előteremtésében jelenik meg közvetlenül. 

• A közlekedési hálózat és minősége (belső és külső), a közművek és elektronikus hírközlés 
és a környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság területek az előbbihez 
hasonlóan fejlesztési-pályázati oldalról befolyásoltak a költségvetés részéről. 

Szeghalom a Kis- és Nagy-Sárrétet elválasztó, ármentes hátságon települt. A hátság területének 
behatároltsága korlátozta terjeszkedését, ami sűrűn beépült, szövevényes utcahálózatú 
halmazos településmag kialakulásához vezetett. A vasútvonalakon túlilakóterületek –Újtelep - 
elszakadtak a településtesttől, ami közrejátszott társadalmi presztízsük erős romlásában. Az 
ipartelepek dél-nyugatra, a vasútvonalak és a 47-es út közelébe (Déli Iparterület), illetve északra 
a füzesgyarmati út mellé települtek a lakóterületektől elkülönülten, viszonylag jó közlekedési 
kapcsolatokkal rendelkező, közel monofunkciós ipari zónákként (Északi Iparterület). Az 1970-80-
as évekre jellemző erőltetett városiasítás nagy kiterjedésű, sokszor telepszerű lakóterületei máig 
idegen testként viselkednek a településszövetben.  

 A beépítésre szánt területek nagymértékű növelése, a lakóterületek bővítése szükségtelen, a 
rendezési tervben már kijelölt területeken lévő beépítetlen telkek fedezik a szükségleteket, de 
kevésbé mondható el ez a gazdasági területekről. Az ipari területek bővítése iránti igény 
folyamatosan érzékelhető a betelepülni szándékozó vállalkozások részéről. 

A város épített örökségi értékekben dél-alföldi viszonylatban gazdag, az emlékek műszaki 
állapota azonban igen szélsőséges skálán mozog, szép számmal akadnak felújított és pusztuló 
objektumok is. 
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Szeghalom igazgatási területén jelentős természeti értékek vannak, elsősorban az élő- és holt 
folyóágak, a régi Sárrét maradványai, valamint nagyszámú kunhalom.  

A zöldfelületek a Déli városrészben, a település központjának térségében koncentrálódnak, míg a 
külső területek egy része ellátatlan. A centrum zöldfelületei javarészt már megújultak, ugyanakkor 
a közparkok egy jelentős hányada még felújításra szorul. A zöldfelületi rendszer jelentős 
problémája az egységes utcafásítás hiánya.  

• A településszerkezeti adottságok determinálják a fejlődési lehetőségeket. A 
gazdaságfejlesztés kulcskérdése a bővítésre igénybe vehető területek rendelkezésre állása, 
azok megfelelő szerkezeti kapcsolatai.  

• A kedvezőtlen településszerkezeti adottságok jelentős mértékben fokozzák a szegregáció 
veszélyét. 

• Az épített környezet állapota jelentős hatással van a település népességmegtartó erejére, 
élhetőségére. A vonzó városi és természeti, táji környezet csökkenti az elvándorlási 
hajlandóságot, ugyanakkor motiválja a beköltözést.  

• Az idegenforgalom fejlesztése elválaszthatatlan a települési környezet fejlesztésétől. Az 
épített örökségi emlékek megóvása fontos része a környezet alakításának és turisztikai 
attrakciót is jelentenek egyben. 

• Az épített környezet milyensége, az ősöktől hagyományozott települési örökség védelme 
alapvető hatással van a helyi identitás alakulására, a közösségek kohéziójára. 

Szeghalom alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókból. Az országos közúthálózati 
kapcsolatot Békés megye második legfontosabb főútja, a 47. sz. másodrendű főút biztosítja. A 
városban találkozó két regionális vasútvonal (127-es és 128-as) műszaki állapota erősen 
leromlott, részben emiatt is inkább a közúti térszerkezeti potenciál a meghatározó. A várost a 
környező településekhez 3 további mellékúti kategóriájú országos közút kapcsolja még. 
Szeghalom kétszer annyi bejáró dolgozót vonz, mint amennyi az innen eljárók száma. A helyben 
közlekedők több mint fele kerékpározik, ötödük gyalogol, és ötödük személygépkocsit használ. A 
helyközi közlekedésben az autóbuszos közösségi közlekedés mintegy kétharmadot, a 
személygépkocsis egyéni közlekedés egyharmadot képvisel, a vasút szerepe elenyésző. 
Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik 
az országos közúthálózatéval, fizikailag minden környező település elérhető. Szeghalmon az 
1.000 főre eső személygépjárművek száma az utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind 
az országos, mind a regionális, mind pedig a megyei trendeket, ugyanakkor mindezekkel 
összevetve jelenleg a legalacsonyabb mértékű e területi összehasonlításban 
(245 szgk/1.000 lakos). 

Közúthálózata alapvetően hálós jellegű, melyet a tengelyeket alkotó országos közutak között, 
illetve mellett a helyi gyűjtőutak egyenletes geometriai eloszlásúvá szerveznek. A belterületi 
közúthálózat hossza 47.487 m, ebből kiépített 41,5 km és kiépítetlen 6 km, ami 87%os 
kiépítettséget jelent, minimális mértékben nőtt az elmúlt években,-- ezen belül a lakóutak ötöde 
kiépítetlen. A településen több mint 8 km kerékpárút hálózat van, főképpen a jelentősebb 
forgalmú utak mentén. Csillapított zóna kialakítására egy helyen került sor, a belváros délnyugati 
részén. A városban a parkolás és az áruszállítás komoly gondot nem okoz. A tranzitforgalom 
nem meghatározó. A nyilvántartás szerint minden járda kiépített, ezek hossza több mint 70 km. 
---- A 2011--2013. évi baleseti statisztikai adatok alapján baleseti sűrűsödési zónák vannak a 
városban, közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebbnek az Ady Endre utca és 
Széchenyi utca vonala – mint legmagasabb forgalmú útszakasz – mutatkozik. A fejlesztési 
elképzelésekben – Békés megye Területrendezési terve, országos közúthálózat fejlesztési 
program – szerepel a Szeghalmot Dévaványával összekötő út kiépítése, mivel az észak-békési 

Táj és természeti 
adottságok 

Közlekedéshálózat 
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rész 4. sz. elsőrendű főúthoz való kapcsolatát ez az út tudná a legrövidebb eljutási idővel 
biztosítani. 

• A városra jellemző utazási szokások megfelelő alapot jelentenek arra, hogy a fejlesztés és 
üzemeltetés a fenntartható közlekedés elveivel összhangban folyjon. Különös figyelmet kell 
fordítani a helyi gyalogos és kerékpáros, valamint az ingázók közösségi közlekedés 
igényeinek kiszolgálásra. 

• A város elérhetősége annak ellenére nem kielégítő, hogy áthalad rajta a 47-es út. A 
kedvezőtlen úthálózati helyzet alapvető gátja a város gazdasági fejlődésének, annak minden 
szektorát tekintve. Kedvezőtlen hatással van ezáltal a népességi folyamatokra és az ezek 
által meghatározott többi részterületre. 

• A jelentős átmenő forgalom kedvezőtlenül befolyásolja a városi környezet állapotát, 
nehézségeket okoz Szeghalom életében, ugyanakkor városélénkítő hatása (elsősorban 
kereskedelem, vendéglátás és szolgáltatások terén) tagadhatatlan. Éppen ezért 
megfontolandó elkerülő út építésének létjogosultsága. 
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   Vizsgált tényezők ("hatott")  

Ható 
tényezők  

  
demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák  

települési 
közösség 
(kohézió, 
kultúra, 

hagyomá-
nyok, civilek)  

intézmény-
rendszer 

(közszolgáltatá
sok) és város- 
üzemeltetés  

 gazdaság 
szerkezet és 

dinamika  

 
önkormány-
zat vagyoni 
helyzete és 
gazdálko-

dási 
egyensúlya 

táji és 
természeti 
adottságok 

zöld-
felületek 

épített 
környezet 

(épített 
örökség is)  

közlekedési 
hálózat és 
minősége 
(belső és 

külső)   

közművek 
és 

elektroni-
kus 

hírközlés 

környezet- 
védelem – 

klíma-
tudatosság
/ energia-
hatékony-

ság  

demográfiai viszonyok és 
tendenciák  

  -  -  -  

 
-  +/- 0  -  -   - +/-  

települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, civilek )  

++    +  +  

 
+  ++ ++   ++ +   0  ++ 

intézmény-rendszer 
(közszolgáltatások) és 
városüzemeltetés  

++  ++     ++ 
 

++  +/-  ++  + +  +  +  

gazdaság szerkezet és 
dinamika 

 +++  +  +   
 

++ 
 +/- +/-  +/-   + +  +/-  

önkormányzat vagyoni 
helyzete és gazdálkodási 
egyensúlya 

+ + ++ + 
 

+ ++ + + + + 

tágabb táji és természeti 
adottságok 

 0  ++  0  + 
 
0    ++ +  +/-  0   0 

zöldfelületek +  ++   + +  
 

+/- 
 +   ++   +/-  +/-  +++ 

épített környezet (épített 
örökség is) 

+   +++  +/- +/-  
 

+/- 
++  +     0  +/- +  

közlekedési hálózat és 
minősége (belső és külső)   

++   + ++  +++  
 

+  +/- +/-  +/-     + +/-  

közművek és elektronikus 
hírközlés 

 +  +  +  ++ 
 

+  - -  -   +    +/- 

környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság  

+  ++  +  +/-  
 

+  +++ +++  +/-   +/- 
+/- 
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

A népesség korszerkezetének változása visszatükröződik a helyi intézményrendszer 
kihasználtságának változásaiban is. Az általános iskola és a középiskolák tanulói létszáma 
jelentősen csökkent a vizsgált időszakban. Az intézmények alacsony kihasználtsága hosszabb 
távon egyéb kedvezőtlen hatásokat is elindíthat (pl. tanárok, pedagógusok elvándorlása, az 
intézmények népszerűségének csökkenése, stb.). Az óvodák kihasználtsága ezzel szemben 
állandónak mondható, míg a bölcsődei kapacitások hiányát az önkormányzat az elmúlt években 
több megvalósult bővítéssel igyekezett orvosolni. 

A 2011-es, utolsó népszámlálás adatai alapján22% a városbólnapi szinten más településre 
ingázó foglalkoztatottak aránya, ami a helyi munkaerőpiac lehetőségeinek szűkülését, valamint 
képzettségének kedvezőtlen struktúráját jelzi.Az elingázók számánál lényegesen nagyobb a 
beingázóké, akik a foglalkoztatottak mintegy negyedét teszik ki. A szeghalmi foglalkoztatók 
jelentős része tehát nem talál megfelelő munkaerőt helyben. A munkanélküliség mindezek 
ellenére tartósan magas az országos szinthez képest. A helyi gazdaság jelentős problémájaként 
azonosítható a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya. 

A térség közlekedésföldrajzi adottságai nem kedveznek a befektetők idevonzásának, 
letelepítésének. A közlekedés fejlesztése a feltételezések szerint jelentős hatással lehet a helyi 
gazdaság dinamizálására – elmaradása pedig hosszú távon nehezen visszafordíthatóvá teszi 
leszakadását az ország potensebb területeitől. A városban megtelepedett vállalkozások a gondok 
ellenére alapvetően megtalálták számításukat,az elmúlt időszakban fejlesztések is valósultak 
meg. A további fejlesztések megvalósítására a kijelölt gazdasági területek rendelkezésre állnak, 
azonban ezek infrastruktúrája még egyes pontokon hiányos. A földrajzi és képzettségbeli 
hátrányokat elsősorban a már meglévő (1970-80-as évekből származó) termelési hagyományok 
és a Város befektetésbarát környezete ellensúlyozza. 

A civil szervezetek közül több folyamatosan együttműködik az önkormányzattal, támogatja annak 
fejlesztési, értékmegőrző tevékenységét. A civil szervezetek működését nagyban befolyásolja az 
önkormányzat gazdasági ereje, támogató képessége. 

A városban működő intézményrendszer (humán és gazdasági) működését, a tervezett 
fejlesztések megvalósítását a forráshiány, illetve, adott esetben a települési szintű funkciók 
további átszervezése akadályozhatja, befolyásolhatja, egyes országosan kedvezőtlen tendenciák 
mellett (pl. vidéki orvosi praxisok betöltésének nehézségei). Kedvező folyamatokat indíthat el 
ugyanakkor az energiahatékony beruházások lebonyolítása. Ezáltal hosszú távon egyértelműen 
javulhat az önkormányzat pénzügyi helyzete. 

Az önkormányzat vagyoni helyzetére egyértelmű hatással van a megfelelő hatékonysággal 
működő intézményrendszer, így a jövőbeni fejlesztések előkészítése során ezt a szempontot 
mindenképpen mérlegelni szükséges. Ugyancsak erős korreláció mutatható ki a helyi gazdaság 
fejlődése (munkahelyteremtés, helyi adó bevételek stb.) és az önkormányzat vagyoni 
helyzetének alakulása között. Ezen a ponton ismét a gazdaság fejlődése a kulcspont: ezáltal a 
város és az önkormányzat gazdasági ereje, pénzügyi stabilitása is erősödik. 

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásához is nagymértékben járulhat hozzá a jövőben az 
intézmények energiahatékonyságának fejlesztése, a költséghatékony működtetés biztosítása. 
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Szeghalom térségében jelentős természeti értékek találhatóak, ezek turisztikai célú kiaknázása jó 
lehetőség, mely során ugyanakkor a környezeti szempontokat is mérlegelni szükséges, 
mindenképpen a környezeti értékekre alapozó, az autentikus helyi tradíciókra épülő 
idegenforgalom kvadrál Szeghalom adottságaival.  

Az önkormányzat közműfejlesztési elképzelései összhangban állnak a helyi gazdaságfejlesztés 
főbb stratégiai irányaival. A település újabb ipari területek fejlesztését tervezi az Érmellékben a 
vállalkozások fogadására alkalmas infrastrukturális háttérrel, valamint a tervezett fejlesztések a 
Varjasi mezőgazdasági jelentőségű út (és Berettyó-híd) felújítása, déli iparterület 
közműfejlesztése. 

A klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében az egyik legfontosabb feladat a 
csapadékvizek, illetve a belvíz által okozott károk minimalizálásához és a lehulló csapadék 
visszatartásához, későbbi hasznosításához szükséges kék infrastruktúra fejlesztések 
megvalósítása. 

A megújuló energia hasznosítását célzó települési infrastruktúra-fejlesztés eredményeképpen 
jelentős energiaköltség-megtakarítás érhető el, ami az intézményi átalakításokkal a helyi 
önkormányzatnál jelentkezhet, illetve több megvalósított fejlesztés eredményeként már ma is 
jelentkezik. Mindezek hozzájárulhatnak a természeti értékek megőrzéséhez és az energia 
hatékony üzemeltetés együttes megvalósulásához. 

Komoly veszélyként azonosítható be ugyanakkor, hogy saját forrás hiánya miatt elmarad az 
innováció igényes környezetvédelmi technológiák elterjedése, fajsúlyukat tekintve háttérbe 
szorulnak a környezetvédelmi fejlesztések. Mindezek hosszabb távon kedvezőtlen folyamatokat 
indíthatnak el, amennyiben folytatódik a meglévő infrastruktúra további állagromlása, 
működtetése pedig jelentős költségeket emészt fel. 

Úgy a turisztikai lehetőségek, mint a helyi identitástudat és településimázs oldaláról kiemelkedő 
jelentőségű az épített örökség megőrzése, örökség alatt nemcsak a védett emlékeket értve. A 
lakosság identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település. Ebben a 
szellemi közegben alapvető fontosságú a helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy-
egy település épületekben megőrződött múltja, a felhalmozódott környezeti értékek mind-mind 
ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt korok 
értékeinek megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az egyik 
leghatásosabb eszköz egy település arculatának – divatos, mai szóval: imázsának – 
kialakítására. A múlt alkotásai időhöz és helyhez kötik a ma építészeti produktumait is. A genius 
loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték megy veszendőbe, melynek pótlása semmilyen 
archaizálással, hamisítással nem lehetséges, egészen addig, míg az "új"-ból "régi" nem lesz. 
Különösen éles megvilágítást kap a fenti kérdés napjainkban, amikor a minőségi turizmus a 
támogatásoknak is preferált területe éppen azért, mert fontos szerepet játszhat a „fenntartható 
fejlődés” eszméjének a gyakorlatba történő átültetésében. Márpedig az idegenforgalom nehezen 
elválasztható a kulturális örökség védelmétől, annak állapotától és egyáltalán a települési, táji és 
természeti környezet minőségétől. Az a közösség tehát, amelyik nem gondol saját örökségének 
védelmével, maga alatt vágja a fát és saját pozícióit rontja a „vendégek” kegyeiért folytatott 
kiélezett versenyben.  A város egy-két évtizede még jellegzetes sárréti népi épületeiről volt 
nevezetes, ezek közül ma alig néhány áll fenn, a meglévők megmentése kiemelkedő fontosságú. 
A megőrzésre méltó tradicionális épületállomány Szeghalmon és az országban is ijesztő 
gyorsasággal fogy, különösen nagy veszélyben a lakóingatlanok vannak, holott tömegükkel ezek 
határozzák meg a városarculatot elsősorban. Azokok sokrétűek: 

Az utóbbi évek lakástámogatási, hitelezési, finanszírozási rendszere éppen nem kedvez az 
örökségvédelemnek. Amíg sokkal jobban megéri új épületet emelni a régi felújítása, 
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korszerűsítése helyett, a helyi – országosan nem védett – épített örökség napjai meg vannak 
számlálva.  

A tulajdonosok sem ismerik fel az értékeket. Ez különösen az Alföldön jelentős probléma, ahol 
erősen tartja magát az a vélekedés, hogy a táj értékes örökségi elemekben szegény, holott pl. a 
magyar mezővárosi kultúra emlékei, amellyel a magyarság szinte egyedüliként járult hozzá az 
urbanisztika egyetemes történetéhez, mind az alföldi területeken találhatók. 

A fenti kérdéssel összefüggő probléma, hogy a még fennmaradt, nem átalakított emlékek 
tulajdonosai, használói legtöbbször idősek, illetve a leginkább tradicionális életmódot élők, akik 
öreg házaikban a szegénység, elmaradottság jelképeit látják, és ha lehet, az első adandó 
alkalommal megszabadulnak attól. 

Fontos és el nem tagadható objektív körülmény, hogy a történeti értékű épületállomány jelentős 
része könnyen pusztuló építőanyagból, sokszor földfalazattal épült, amelynek rekonstrukciója 
általában körülményes. Nem szólva arról, hogy egyes építőanyagok (pl. jó minőségű nád) 
beszerzése lehetetlen, vagy megfizethetetlen és hiányzik a tradicionális szakmai tudással 
rendelkező munkaerő is. 

Az értékes történeti épületállomány átépülését, értékvesztését rendkívüli módon felgyorsították 
az utóbbi évek során a klímacélok elérése érdekében hozott rendelkezése. 

Szeghalom jelentős része erősen átépült az elmúlt évtizedekben, s az építési, fejlesztési 
folyamatok sok esetben kedvezőtlenül érintették/érintik a településképet. Mindennek ellenére 
maradtak védelemre méltó építészeti, környezeti emlékek, amelyek megőrzése nemcsak 
önmagában cél, sokkal inkább azért, hogy előremutató példaként álljanak a jelen és a jövő 
számára. 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés 

Belső tényezők (SW – erősségek és gyengeségek) vonatkozási területe: a város és szűkebb 
térsége, a város által is befolyásolható tényezők.  

Külső tényezők (OT – lehetőségek, veszélyek) vonatkozási területe – minden, ami ezen kívül van 
egészen a globális szintig, a város által általában nem befolyásolható tényezők.  

A helyzetfeltáró fejezetek főleg a belső tényezőkre koncentráltak kivéve a térségi terveket, 
közlekedési hálózatot, tágabb természeti környezetet érintő fejezeteket.  

Erősségek Gyengeségek 

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

• Nagyszámú szabad (aktív korú) munkaerő  

• Békés megyei átlagnál magasabb 
foglalkoztatottság  

• Megyeinél alacsonyabb volumenű ingázás 
(helyi foglalkoztatóknak köszönhetően) 

• Középfokú szakképző intézmény helyi 
vállalkozások szakemberállományának egy 
részét biztosítják  

 

• Erősödő szegregáció, Magas HH(H)-s és SNI 
gyermeklétszám 

• Megye legalacsonyabb születéskor várható 
élettartama a lakosság rossz egészségi 
állapotának köszönhetően 

• Elöregedő népesség (megyei folyamatokhoz 
képest erőteljesebben) 

• Jelentős elvándorlás 

• Alacsony gazdasági aktivitási szint  

• Munkaerő-piaci központok (pl. Békéscsaba, 
Gyula, Mezőtúr), nagy foglalkoztatók távoli 
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Erősségek Gyengeségek 

elhelyezkedése 

• Hosszú ingázási idő 

Munkanélküliek magas száma, tartós 
munkanélküliség, fiatalok, képzetlenek 
munkanélkülisége 

 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

• Aktív civil szervezetek 

• Lakosság sportszeretete, remek 
sporteredmények (pl. tenisz, kézilabda), 
látványos sporttal kapcsolatos fejlesztések 

• Népszerű fesztiválok, programsorozatok 

• Épített örökség (műemlékek, műemlék 
jellegű épületek, helyi védettség alatt álló 
épületek) 

• Közművelődés, közösségi élet színterei 
rendelkezésre állnak (könyvtár, múzeum, 
művelődési központ) 

 

• Lokálpatriotizmus alacsony szintje 

• Deviáns magatartásformák 

• Lakókörnyezet degradálódása, egyházi 
tulajdonban lévő örökségvédelmi épületek 
pusztulása 

• Szórakozási lehetőségek és aktív 
kikapcsolódási lehetőségeinek hiányosságai. 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

• Erős térségi, járásszékhelyi szerepkör 
(oktatási intézmények, városi bíróság, 
ügyészség, munkaügyi központ, rendőrség, 
posta, katasztrófavédelmi kirendeltség, 
szociális és gyermekjóléti intézmény, NAV 
ügyfélszolgálat, Békés m. Agrárkamara, 
földhivatal)  

• Széleskörű oktatási profil (szakképzés, 
technikumi képzés, művészeti oktatás)  
 

• Járóbeteg-szakrendelés és kórházi krónikus 
osztály jelenléte fontos térségi szerepkörrel 
rendelkezik 

 

• Kapacitáshiány egyes közszolgáltatásoknál 
(pl. bölcsőde, szociális intézmény) 

• Központi kórház távoli elhelyezkedése 
(Gyula, Békéscsaba)  

• Középületek akadálymentesítettsége néhol 
hiányos 

• Fedett tanuszoda hiánya 

• Energiahatékonysági fejlesztésekre szoruló 
épületállomány 

4. gazdaság szerkezet és dinamika 

• Sárrét Ipari park (szabad gazd. területek 
rendelkezésre állnak)  

• Helyi ipari létesítmények térben egymáshoz 
közel helyezkednek el 

• Általános műszaki infrastrukturális fejlettsége 
(csatornázottság 90%<, burkolt utak aránya: 
90%<, csap. víz elvezetés megoldott) 

• Nagy hagyománnyal rendelkező szántóföldi 
termesztés és állattartás  

• Hátrányos helyzetű járás 

• Innovatív, K+F-ben élenjáró iparágak hiánya  

• Helyi ipari létesítményekben előállított 
termékek hozzáadott értéke alacsony 

• Mikro- és kisvállalkozások nem elég 
tőkeerősek, számuk erőteljesen fluktuál 

• Természetföldrajzi adottságok (élővizek, 
Natura 2000 területek) miatt terjeszkedés 
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Erősségek Gyengeségek 

• Öntözésre alkalmas folyóvizek (Berettyó, 
Sebes-Körös, övcsatornák) 

• Térségközpont szerepkör  

problémás 

• Mezőgazdasági profilú vállalkozások száma 
a megyében az egyik legalacsonyabb 

• Város körüli földek néhány tulajdonos 
kezében koncentrálódnak 

• Jelenleg még nem elterjedt a lakosság 
körében a környezettudatos gazdálkodás  

• Fizetőképes vásárlóerő aránya alacsony  

• A kereskedelmi és egyéb szolgáltatások 
háttér-infrastruktúrája néha elégtelen 
színvonalú 

• Hiányos infrastruktúra akadályozza az 
iparterületek fejlődését 

 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

• Kiegyensúlyozott, stabil működés 

• Nincs hitelállomány, nem volt 
kötvénykibocsátás 

• Nincs adóssága az önkormányzatnak 

• Fejlesztésekhez önrészt tudják biztosítani 

• lakosságarányos iparűzési adóbevétel 
elmarad az országos átlagtól 

• idegenforgalmi adóbevétel elhanyagolható 

6. táji és természeti adottságok 

• a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet 
részleteiben fennmaradt  

• Vizek, folyók jelenléte. 

• Egyedi jellegű védett értékek, jelentős 
madárvilág. 

• Kunhalmok nagy száma. 

• Vízi turizmus fejleszthetőségének meglévő 
adottságai. 

• a külterületeken az illegális fakivágás és 
szemétlerakás jelentősen környezetromboló 
hatású 

• a mesterséges csatornarendszer rossz 
állapota sem természetvédelmi, sem 
mezőgazdasági szempontból nem teszi 
lehetővé a hatékony működést 

• tájidegen, az alföldi tájba nem illeszkedő 
fajok zöldfelületi alkalmazása a belterületen, 
a tűlevelű örökzöldek túlsúlya a magán- és 
közterületeken is. 

7.zöldfelületek 

• a településközpont az átfogó fejlesztésekből 
következően megfelelő arculattal és 
zöldfelületi minőséggel rendelkezik 

• a szabályozásban és a szerkezeti tervben a 
belterületi zöldfelületek aránya hangsúlyos, 
koncepciót követő fejlesztések történnek, és 
egységet képeznek a külterületek mozaikos 
tájkarakterével 

• a belterületi fasorok, vonalas zöldfelületi 
létesítmények állapota megfelelő, a 
külterületi folyómenti élőhelyekkel 
összefüggő, szerves egységet alkot 

• a zöldfelületi ellátottság és a zöldfelületek 
minősége a településközponttól távolodva 
erősen romlik 

• a településfejlesztés erősen függ a 
pályázatok sikerességétől 

• a közparkok funkciói sokfelé hiányosak 
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Erősségek Gyengeségek 

• a zöldfelület-fenntartás a csatornák mentén, 
a sportpályákon és részben az intézményi 
zöldfelületeknél is megfelelő 

8. településhálózat, településszerkezet, épített környezet (épített örökség is) 

• A város fontos településhálózati tengely 
része. 

• Központi funkciók 16-20 közötti száma, azok 
múltban gyökerező hagyománya, a „Sárrét 
fővárosa”. 

• Foglalkoztatási centrum. 

• Közúti csomópont, a városon áthaladó két 
jelentős úttal. Átmenő forgalom városélénkítő 
hatása. 

• Folyóparti elhelyezkedés. 

• Kialakult intézményközpont a centrumban. 

• Lakóterületi, iparterületi bővítések 
lehetősége adott már meglévő, működő 
területekhez kapcsolódóan. 

• Értékes, ősi halmazos településmag. 

• Tradicionális mezővárosi, kisvárosi hangulat. 

• Értékes, jó állapotú épített örökségi emlékek 
viszonylag nagy számban. 

• Önkormányzat elkötelezett az 
örökségvédelem felé. 

• Urbanizációs vákuum a településhálózatban. 

• Vonzása csak a közvetlenül szomszédos 
településeken jelentős. 

• Átmenő forgalom kedvezőtlen környezeti, 
városszerkezeti hatása, túl erős szerkezeti 
cezúrák a struktúrában. 

• Belterületi struktúra kapcsolatának hiánya a 
folyóval. 

• Lakó- és iparterület bővítések zöldfelületet 
csökkentik, káros környezeti hatásokat 
növelik.  

• Településszerkezetileg és társadalmilag 
leszakadt lakóterületek. 

• Településszerkezet fejlődése keleti, déli és 
nyugati irányban korlátozott. 

• A lakó- és iparterületi bővítésre kijelölt 
területek jelentős része üres. 

• Halmazos településmag nincs védve, nagy 
területeken sérült az 1970-80-as években, 
diszharmonikus város- és utcaképek. 

• Egységes, jó színvonalú építészeti kultúra 
hiánya a magánerős építkezéseknél. 

• Örökségi emlékek egy részének rossz 
állapota.  

• Kunhalmok területének mezőgazdasági 
művelése. 

• Örökségvédelem negatív megítélése a 
tulajdonosok, építtetők részéről. 

• Energetikai korszerűsítések negatív hatása 
településképre. 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

• Meglévő helyi/városi közúti, kerékpáros és 
gyalogos közlekedési infrastruktúra 
kiépítettsége és színvonala; 

• Országos közúthálózaton másodrendű 
főúthálózati kapcsolat 

• Vasúthálózati szempontból relatíve előnyös 
helyzet 

• Földrajzi elhelyezkedés: a fő közlekedési 
áramlatokból való kiesés 

• Még kiépítetlen belterületi utak állapota 

• A várost érintő vasútvonalak általános 
műszaki állapota nagyon rossz 

• A vasútállomás, és az utasforgalmi 
létesítmények műszaki állapota 
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Erősségek Gyengeségek 

• A településen az áruszállítás kérdésköre 
nem jelent komoly forgalmi problémát 

• Bizonyos autóbuszmegállókban az utasvárók 
hiánya vagy a megálló előírásoktól eltérő 
elhelyezése, nem korszerű jellege 

• A város területén a helyközi és távolsági 
autóbuszjáratok néhány helyen szegély 
mellett kialakított megállóban várakoznak, 
esetenként lassítva ezzel a közúti forgalmat. 

• Gyalogos és kerékpáros közlekedést jobban 
segítő műtárgyak hiánya 

10. közművek és elektronikus hírközlés 

• Belterület közműellátottsága közel 100%-os. 

• Közművek kapacitásában vannak tartalékok. 

• Csapadékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukcióra szorul. 

• Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója 
szükséges. 

• Külterületi lakórészeken hiányos 
közműellátottság 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság 

• összességében alacsony légszennyezés 

• összességében alacsony zajártalmak 

• megújuló energia potenciál (napenergia, 
geotermikus energia, biomassza) 
 

• megújuló energia (napenergia) potenciál 
alacsony kihasználtsága 

• önkormányzati épületek egy része nem 
energia hatékony, felújításra szorul 

• allergén gyomok terjedése 

• mezőgazdasági területek felőli porterhelés 

• felszíni vízfolyások, vízfrissítése, víz 
utánpótlása nem megoldott  

• talajok sérülékenysége 

 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

• Aktív népesség helyben maradása/tartása 

• 2021-2027 között az EU gazdaságfejlesztési 
és foglalkoztatást elősegítő támogatások 
lehívása 

• Javuló városi foglalkoztatási környezet 

• Technikum és szakképző intézmény képzési 
struktúrájának helyi gazdasági igényekhez 
adaptálása 

• Támogatott képzési lehetőségek 

• Országosan és megyei szinten is csökkenő 
munkanélküliség 

 

• Gyermeklétszám drasztikus csökkenése, 
elvándorlás 

• Képzett fiatalok az ország fejlett 
centrumtérségeiben, ill. Nyugat-Európában 
találnak munkát (agyelszívás)  

• Szegregáció mértékének növekedése  

• Magas szinten stagnál a szociális 
ellátásokat igénybe vevők köre 

• Térség további leszakadásának veszélye  

• A helyi foglalkoztatás lehetőségeinek 
korlátozottsága 

• Felsőoktatási intézmény hiánya, távoli 
elhelyezkedése  



Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 190 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

• (Tartós) munkanélküliség fennmarad 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

• Fokozódó civil szervezeti aktivitás 

• Sporttal kapcsolatos támogatási intenzitás 
növekedése 

 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

• Uniós pályázati lehetőségek a 
közszolgáltatások, közösségépítés területén 

• Megújuló energiák használatának növekvő 
volumene (hatékonyabb (olcsóbb) intézményi 
működtetést eredményez)  

 

• A lakosság változó korösszetétele 
anomáliákat okoz az ellátási kapacitások 
terén 

• Ellátásra, gondozásra szoruló idősek, 
fogyatékkal élők, szenvedélybetegek 
növekvő száma (kapacitáshiányok)  

• Szakképzés, illetve az ellátórendszerben a 
kapcsolódó szakmák presztízse, 
javadalmazása alacsony. 
 

4. gazdaság szerkezet és dinamika 

• Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos EU-s 
pályázati lehetőségek (2021-2027) 

• Befektetők számára helyi kedvezmények (pl. 
adókedvezmények) nyújtása  

• Megújuló energiaforrások kihasználásának 
lehetőségei 

• 47. számú főút menti elhelyezkedésből adódó 
lehetőségek kihasználása 

• Termőföld ésszerűbb használata, öntözési 
lehetőségek szélesítése 

• Speciális termékpályák (pl. biogazdálkodás) 
konjunktúrája, keresletnövekedés 

• Új típusú szolgáltatások növekvő volumene 
(idegenforgalom, rekreáció, üzleti élet, 
motorizáció) 

• Helyi értékek azonosítása, térségi turisztikai 
attrakciófejlesztés, az attrakciók 
összekapcsolása 

• Vízi, kerékpáros, falusi, ökoturizmus erősítése 
(fürdőhely kialakítása, evezőstúrák) 

• A szolgáltató helyi vállalkozói szektor 
megerősödése jó alapot teremthet a turizmus 
fellendülésének 

• Marketingtevékenység erősítése  

• Kitettség a globális gazdasági 
folyamatoknak (gazdasági-pénzügyi 
válság)  

• Több ezer főt foglalkoztató MNC-k, TNC-k 
felől csekély érdeklődés  

• Olyan ipar betelepülése, amely nem 
illeszkedik a helyi ipar jellegéhez (pl. nem 
környezetbarát) 

• Az intenzív gazdálkodás mellett a művelés 
felhagyása a biodiverzitás csökkenését 
eredményezheti (pl. özönfajok 
betelepülése). 

• A magánerős fejlesztésekhez szükséges 
forrás korlátozott rendelkezésre állása 

• Multinacionális kereskedelmi hálózat 
betelepülése a helyi kiskereskedelmet 
olyan versenyre készteti, amelyben 
szükségszerűen tönkremegy  

• Gazdasági és környezetvédelmi érdekek 
ütközése 

• Turisztikai vállalkozások a járványt 
követően nem tudják újra felépíteni 
látogatói körüket 
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Lehetőségek  Veszélyek  

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

• Önkormányzatok számára új pályázati 
lehetőségek 

• Támogatás az adósságkonszolidációban nem 
részesülő települések számára 

• Önkormányzatok önállósága tovább 
gyengül 

• Esetleges jogszabályi változások, melyek új 
önkormányzati feladatokat eredményeznek, 
de forrásbővüléssel nem járnak 

• Csökkenő bevételek 

6. táji és természeti adottságok 

• Öko- és aktív turizmus szerepének 
felértékelődése 

• Tájrehabilitáció külső források 
igénybevételével. 

• mezővédő fasorok ültetése, biodiverzitás 
növekedése 

• természeti értékek felkutatása, helyi védelem 
alá helyezése 

 

• az országos mezőgazdasági támogatási 
rendszerek instabillá teszik a 
földhasználatot, a földtulajdon és a 
földhasználat elválik egymástól 

• instabil vízháztartású terület, belvizes és 
aszályos periódusok követik egymást 

• birtokkoncentráció miatt háttérbe szorul a 
mozaikos tájhasználati rendszer 

7.zöldfelületek 

• Közterület-megújítási külső források. • klímaváltozás, szárazság, termőhelyek 
átalakulása 

• Növényzetet károsító kártevők 
megjelenése. 

8. településhálózat, településszerkezet, épített környezet (épített örökség is) 

• A várost érintő településtengely szerepkörének 
kiteljesítése országos érdek.  

• Az EU belső határainak eltűnésével Nagyvárad 
hatása. 

• Gazdasági szereplők megtelepedése, ipari, 
gazdasági használatú területek 
igénybevételével. 

• Gazdaságfejlesztési programok. 

• Örökségvédelem kiemelt szerepet játszik az 
európai, országos és térségi programokban, 
fejlesztési elképzelésekben. 

• Tervezett fejlesztések megvalósításához 
kapcsolódó régészeti feltárások. 

• Kunhalmok országos természetvédelme. 

• Árvízi vésztározó területkijelölésének 
racionalizálása 

• Országos és regionális hatókörű 
fejlesztések elmaradnak, koncepció 
változik. 

• Települések rivalizálása együttműködés 
helyett. 

• Gazdasági dekonjunktúra, a kijelölt lakó- és 
iparterületi bővítések benépesülése 
elmarad. Bebarnuló zöldmezők. 

• Források hiányában, műemlékek, védett 
épületek felújítása elmarad, 
megsemmisülnek, átépülnek. 

• Örökségvédelmi szempontból kedvezőtlen 
finanszírozási feltételek, elsősorban 
lakóingatlanoknál, új építés preferálása. 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

• Országos közúthálózat lokális fejlesztése 
(Szeghalom – Dévaványa 3 számjegyű főúti 
kiépítése a 4. sz. elsőrendű főúthoz való jobb 
kapcsolat érdekében) 

• Erősödő mikrotérségi, kistérségi, szerepkör 

• A térségi kerékpárút hálózat részeként a 
szomszédos településekig való összefüggő 

• A meglévő átmenő közúti közlekedési 
infrastruktúrán a forgalom, ezáltal a baleseti 
veszélyeztetettség és a 
környezetszennyezés növekedése 

• Az állami közútkezelő forráshiánya miatt a 
fenntartási tevékenységek és a fejlesztések 
csúszása (pl. az észak-békési rész 4. sz. 
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Lehetőségek  Veszélyek  

kiépítés 

• Uniós pályázati lehetőségek 

elsőrendű főúthoz való kapcsolatát 
rövidebb eljutási idővel biztosító 
közútfejlesztés) 

• A leromlott vasúti infrastrukturális 
kapcsolatok kor színvonalára való 
fejlesztésének forráshiány miatti csúszása 

• A pályázatokhoz szükséges önrész hiánya 

10. közművek és elektronikus hírközlés 

• szélsőséges magas talajvíz állások 
kialakulásának csökkenése 

 

• klímaváltozással együtt járó szélsőséges 
időjárási események (káresemények, 
csap.víz-hálózat túlterhelése) 

• szárazodó éghajlat mellett az 
öntözőrendszer fejlesztésének, vagy 
mezőgazdasági struktúra váltás 
elmaradása 

 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

• felhagyott ipari telephelyek hasznosítása 

• környezetvédelmi külső források 

• megújuló energiák minél szélesebb körű 
alkalmazása (geotermikus, napenergia, 
biomassza) 

• energia hatékonyság javítása (épület 
energetikai fejlesztés, közvilágítás 
korszerűsítése) 

• Légszennyezettséget mérő állomás 
létrehozása 

• vasúti teherszállítás korlátozás nélküli 
működtetése csökkentené a zaj-és 
levegőszennyezést 

• monokultúrák uralmának további erősödése 
(pl. energianövény ültetvények) 

• gazdasági lehetőségek szűkülésével 
kialakuló barnamezős területek 

• természet- és környezetvédelem országos 
szerepkörének további szűkülése 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés 

területi korlátai és lehetőségei 

A Településrendezési Tervet a jelenlegi gyakorlat szerint 10 évente szükséges felülvizsgálni. 
Szeghalom Tervének átfogó felülvizsgálata tehát 2020-ban lesz esedékes. A településrendezési 
eszközöknek a megváltozott igények, jogszabályok szerinti átdolgozásáról azonban szükség 
esetén gondoskodni kell, ahogy arra a Déli iparterület továbbfejlesztése és egyes külterületi 
gazdaságok elhelyezése kapcsán jelenleg is igény mutatkozik. A Terv átfogó módosítására az 
elmúlt öt évben nem került sor, így megállapítható, hogy rendszerint nem a településrendezési 
terv az akadálya a fejlesztéseknek. A hatályos Terv meglehetősen bőkezű a fejlesztési területek 
kijelölésében. A kijelölt bővítési területek jelentős részét eddig érintetlenül hagyta a város 
fejlődése, ezek a továbbiakban is rendelkezésre állnak, a fejlesztési célok megvalósítása 
közvetlenül nem igényli a Terv módosítását. A Terv későbbiekben szükség szerint esedékes 
felülvizsgálata során a még igénybe nem vett bővítési területek fenntartása célszerű, mert a 
jelenlegi jogszabályok az új területek kijelölését a korábbiaknál szigorúbb feltételekhez kötik. 
Ebben a vonatkozásban mindenekelőtt a települési zöldfelület-index megőrzésének kérdésköre, 
illetve egyes természetvédelmi oltalom alatt álló területek elhelyezkedése jelentkezik, mint 
korlátozó tényező.  
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A városfejlesztés rendelkezésére álló fontosabb bővítési területek: 

• Tervezett lakóterület az Északi városrészben az Érmellék területén. 

• Tervezett gazdasági területek a Déli iparterületen (Sárrét Ipari Park) és a Kandó 
Kálmán utca körül. 

• Tervezett gazdasági területek az Északi iparterületen és a Kinizsi utca térségében. 

Jelentősebb, a település növekedését korlátozó tényezők: 

• Vasútvonal elhelyezkedése. 

• Területrendezési tervekben kijelölt árvízi vésztározó elhelyezkedése. 

• Berettyó medre. 

• Ökológiai folyosók természetvédelmi területek. 

• Újabb beépítésre szánt területek kijelölésének szigorítása. Zöldfelület-index, 
Országos és Megyei Területrendezési Tervekben kijelölt kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezete. 
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3.2 Problématérkép / Értéktérkép 

 ÉRTÉK   PROBLÉMA  

 MI ? HOL ?  MI ? HOL ?  

Északi városrész      

1. 
Prosperáló gazdasági, 
ipari terület, fejlesztési 
lehetőségekkel  

Északi iparterület, 
Érmellék utcától nyugatra 

A 
Szegregálódó területek Újtelep 

2. 
Lakóterületi fejlesztési 
lehetőségek 

Érmellék utcától keletre 
B Újtelep területe településszerkezetileg leszakadt 

a várostestről 
Újtelep 

   C Temetők rendezetlensége Köztemető 

   D 
Északi Berettyó-híd rossz műszaki állapota 

Berettyó-híd, Kolozsvári 
utca keleti folytatása 

   
E 

Környezeti rehabilitációt igénylő területek 
Bányagödrök a Vasútvonal, 
Arany János és Kinizsi 
utcák között. 

Déli városrész      

   F Szegregálódó területek Vásártér utca 

3. 
Kialakult 
intézményrendszer 

Városközpont 
G 

Tranzitforgalom káros környezeti hatásai Ady Endre utca 

4. 
D’Orsay-kastély, Kárász-
kastély 

Városközpont 

H 
Településszerkezetet roncsoló lakótelepi 
beépítések 

Városközpont, Bocskai, 
Tildy és Dózsa György 
utcák között, József Attila 
utcától délre 

5. Épített örökségi értékek Városközpont 
I Településszerkezetet roncsoló intézményi 

fejlesztések az 1970-80 években 
Városközpont 

6. Megújult közterületek Szabadság tér, Tildy utca, J A közelmúlt településszerkezetet, településképet Lidl és Spar Áruházak, 
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 ÉRTÉK   PROBLÉMA  

 MI ? HOL ?  MI ? HOL ?  

D’Orsay-kastély 
környezete, Szeleskerti-
csatorna környezete 

roncsoló fejlesztései benzinkút 

7. 
Ősi halmazos 
településszerkezet 

Városközpont 
K 

Rossz műszaki állapotú műemlékek Kossuth tér déli oldala 

8. 
Prosperáló gazdasági és 
ipari területek, fejlesztési 
lehetőségekkel 

Déli iparterület.  
Vasúttól nyugatra és 
Kandó Kálmán utca 
körzetében, illetve Újtelep 
déli szegélyéhez 
csatlakozva. 

L 

Alulhasznált, barnamezős területek 
Kandó Kálmán utca 
környéke 

   M Környezeti rehabilitációt igénylő területek  

Külterület      

9. Várhelyi Tábor Várhely 
N Árvízi vésztározó kijelölése ellehetetleníti a 

fejlesztéseket 
Berettyótól keletre a 
külterületen 

10. 
Szabadstrand 
kialakításának lehetősége 
a Sebes-Körösön 

Várhely 
O 

Dévaványai út csak a szeméttelepig kiépített Külterület nyugati része 

11. 
Vidra-tanya és Holt-
Sebes-Körös 

Vidra-tanya 
 

  

12. 
Aktív turizmus 
fejlesztésének lehetőségei 

Sebes-Körös, 
kerékpárutak 
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26. térkép Probléma/értéktérkép 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása, a városrészek bemutatása 

 

27. térkép Szeghalom városrészei 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) két városrészt határoz meg Szeghalmon. A település 
mérete nem indokolja több városrész kijelölését, ezért jelen dokumentáció a továbbiakban is az 
IVS szerinti két városrészt– Északi és Déli városrészek – vizsgálja. A Megalapozó Vizsgálat 
elkészítése óta eltelt időszakban a város szerkezetében jelentős változások nem történtek, illetve 
friss városrészi adatok sem állnak rendelkezésre, mivel azokat a KSH csak népszámláláskor 
gyűjti. Ezen okokból kifolyólag jelen fejezet a Megalapozó Vizsgálat 1. számú módosítása során 
érdemben nem kerül felülvizsgálatra. 
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32. táblázat Szeghalom városrészeinek lehatárolása 

Városrész Kiterjedés 

1. Északi városrész Petőfi utca páros oldala folytatódik Újtelep VIII. utcával – Újtelep X. 
utca – X. utcától XV. utcáig, XV. utcától - Érmellék utca 6. számtól 
20.számig terjedő szakasza, Érmellék utca 1. számtól 5. számig 
terjedő szakasza – Kolozsvári utca 1. számtól 3. számig – Lehel utca 
– Árpád utca114. számtól 76. számig – Árpád utca 53/2.szám - József 
A. utca páratlanoldala – Szabadság tér 7. szám – visszazár a Petőfi 
utca páros oldalához. 

2. Déli városrész Petőfi utca páratlan oldala – József A. utca páros oldala – Árpád u. 74. 
számtól 2. számig – Berettyó jobb töltés – Patai J. utca – Szeghalmi 
Gy. páratlan oldal – Kendereskert u. – Farkasfok – Állomási Újtelep 
utca – Kandó K. utca – Szeghalom-Püspökladány vasút – visszazár a 
Petőfi utcához 

 

45. ábra: A lakónépesség számának megoszlása 
városrészenként, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját 
szerkesztés 

46. ábra: A lakások számának megoszlása 
városrészenként, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját 
szerkesztés 

Szeghalom lakossága a legutóbbi népszámláláskor (2011) 9290 fő volt. A városrészeket 
lakónépességszerint vizsgálva megállapítható, hogy a Déli városrész lakossága mintegy 
másfélszerese az Északi városrész népességének, míg a külterület súlya ebben a 
vonatkozásban csekély.A lakások eloszlásának aránya is hasonló, ami természetes is a két 
városrész beépítési módjaink alapvető azonossága miatt (túlnyomórészt családi házas 
ingatlanok). 
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47. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 

A lakónépességen belüli arányát vizsgálva a 0-14 éves korosztályról megállapítható, hogy a 
belterületen az Északivárosrészben élnek nagyobb arányban közel16%-t teszik ki a 
lakónépességnek. A 15-59 éves korosztálylakónépességen belüli arányát vizsgálva 
megállapítható, hogy arányuk a Déli városrészben szignifikánsan magasabb, ugyanakkor 
meglepő, hogy a 60-x korosztály arányát tekintve a városrészek között nincs jelentős különbség. 

A városrészek lakosságának kor szerinti összetételében nincsenek igazán jelentős különbségek, 
mutatóik egyként romlottak az elmúlt 10 évben, lakosságuk öregedik. 

 

48. ábra: A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya városrészenként, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 
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Szeghalmon az aktív korúak majdnem 21%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A 
Déli városrészben ettől jóval kedvezőbb a helyzet, itt csak 15,3% az alacsonyan képzettek 
aránya az aktív korú népességen belül. Kirívóan a legkedvezőtlenebb a helyzet a külterületen, 
ahol az aktív korúak fele csak az általános iskolát járta ki. A külterületen élő lakosság 
arányszáma azonban elenyésző az összlakossághoz képest. 
 
49. ábra: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya városrészenként, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 

A városrészek közül pozitív irányban kiemelkedik a Déli városrész a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők 13,9%-os arányával. Negatív értelemben az Északi városrész mutatói tűnnek fel, itt 
a felsőfokú végzettségűek aránya fele a Déli városrésznek és alig kétharmada a városi átlagnak.  

50. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 
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Vizsgálva az alacsony iskolai végzettségűeket és rendszeres munkajövedelemmel 
nemrendelkezőket az aktív korúakon belül megállapítható, hogy a legjobb helyzetben ismét a Déli 
városrész van itt a legalacsonyabb ez az érték 7,6%. Az Északivárosrészben sokkal rosszabb a 
mutató, a Déli városrészhez hasonlítva itt közel kétszer magasabb az arány. Az iskolázottsági 
mutatók összességében javultak az elmúlt évtizedben. 

51. Ábra A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 

 

52. ábra A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 
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A foglalkoztatottság adatai szintén a fenti trendeket erősítik meg, ami nem véletlen, hiszen a 
kérdés szoros összefüggésben van az iskolázottság szintjével. A foglalkoztatottak arányát 
tekintve a legkedvezőbb a helyzet a Déli városrészben, legkedvezőtlenebb a külterületen.  
Némileg más a helyzet a foglalkoztatott nélküli háztartások esetében. Itt a Déli és Északi 
városrészek adatainak eltérése csekélyebb, bár a Déli városrész itt is kedvezőbb mutatókkal bír. 
 
53. ábra Alacsony komfortfokozatú lakások aránya, 2011. 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatokalapján saját szerkesztés 

 
Kirívók a különbségek a lakások állapotának tekintetében. Az adatok azt mutatják, hogy a 
városrészek között komoly területi eltérések alakultak ki. A kedvezőtlenebb mutatókkal 
rendelkezőÉszaki városrészben kétszerese a műszakilag elavult, félkomfortos, vagy komfort 
nélküli lakások számának aránya, mint a legjobb helyzetű Déli városrészben és alig 
háromnegyede a városi átlagnak. Mindazonáltal a helyzet az utóbbi évtizedben sokat javult, a 
műszakilag elavult lakások aránya jelentősen csökkent. 

Összegzésként megállapítható, hogy a fentebb vizsgáltmutatók tekintetében az Északi városrész 
jelentősen rosszabb kondíciókkal rendelkezik, mint déli szomszédja, amely egyértelműen jelzi 
számunkra, hogy aterületen élő lakosság rosszabb életkörülmények között, 
alacsonyabbéletszínvonalon él. A megállapított trendek már a korábbi IVS készítésekor is 
érvényesek voltak. 
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3.3.1.1 Északi városrész bemutatása  

 

28. térkép Az északi városrész 

 
Forrás: saját szerkesztés 

29. térkép Településszerkezeti Terv Északi városrészre vonatkozó kivágata 

 
Forrás: Településrendezési Terv (Jelmagyarázat az 1.6.2.1 fejezetben)  
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Szeghalom belterületének a Petőfi utca vonalától északra eső részét foglalja magába. 
Történetileg nem volt önálló városrész, településszerkezetében, utcahálózatában sem üt el 
környezetétől, markáns határvonalak nem választják el déli szomszédjától. Vasúton túli, izolált 
területrésze az ún. Újtelep településszerkezetileg leszakadó negyede Szeghalomnak. A 
városrészben zömmel lakóterületek, északi részén ipari és gazdasági területek, illetve temető 
találhatók. Területének legnagyobb részét az adottságoknak megfelelően lakó- és gazdasági 
területbe sorolta a Településrendezési Terv. A lakótelepi beépítések a központhoz közel eső 
tömbökben kisvárosias lakóövezetbe kerültek, egyéb lakóterületei általában falusias 
lakóterületek. Jelentős lakóterületi bővítési területe Szeghalomnak az érmelléki részen 
kialakulóban lévő lakóterület. 

Az Északi városrészben a 2011-es népszámlálás idején 3398 fő lakott 1383 lakásban, ami 
Szeghalom lakosságának 37%-a.A fiatalok aránya kismértékben meghaladja a Déli Városrészét, 
míg a középkorúak és idősek arányát tekintve alacsonyabb értékeket mutat. Szeghalom 
népességszámának gyors csökkenése döntően a vizsgált városrész kedvezőtlen demográfiai 
folyamatainak köszönhető (innen legnagyobb az elvándorlók aránya, itt legalacsonyabb a 
természetes szaporodás).  A népesség képzettsége egyértelműen rosszabb, a Déli Városrészhez 
képest feleannyian rendelkeznek felsőfokú végzettséggel (6,9%), valamint a 15 éven felüliek 
harmadának legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános iskolai osztály. A szegregáció két 
ismérve – rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők magas aránya és legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők tömege száma – tekintetében egyértelműen a város 
társadalmilag, gazdaságilag előnytelenebb területe. A foglalkoztatottság csupán 55,2%, míg a 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,5%. A városrészben kétszer több az alacsony 
életszínvonalat lehetővé tevő lakások és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya. A romák aránya 5%, tehát a településen élő romák kb. háromnegyed itt él, döntően 
külterületi szegregáció által erőteljesen fenyegetett településrészeken. 

Összességében az Északi Városrész Szeghalom gazdaságilag, intézményileg gyenge területe, 
ahol még mindig infrastrukturális hiányosságok jelentkeznek, társadalmának képzettségi, 
munkaerő-piaci, életminőségi jellemvonásai hátrányosak. A városrész északi részén találhatóak 
a magas szegregációs indexszel rendelkező, társadalmilag deprimált leromlott településrészei 
(Újtelep). 

A városrész gazdasági jelentőségét elsősorban a Szeghalom északi iparterületén működő 
vállalkozások adják, amelyek közül kiemelkedik a fémmegmunkálással foglalkozó Csaba-Metál 
Kft. üzeme. Gazdaságilag kevésbé fejlett része Szeghalomnak, adottságai egyértelműen 
gyengék, a város 10 legnagyobb foglalkoztatójából csupán kettő működik ezen a területen. A 
szeghalmi kiskereskedelmi üzletek 20%-a, valamint a vendéglátóhelyek harmada itt üzemel. A 
külterületek infrastrukturális fejlesztése zajlik, ugyanis itt kívánják kialakítani a város második 
jelentősebb ipari koncentrátumát. 

Szeghalom intézményei közül kevés található itt, azok zömmel alapellátást nyújtó létesítmények. 
Egy óvodai és egy bölcsődei feladat-ellátási hely működik, valamint itt található az idősek nappali 
ellátását végző szociális intézmény. Ezeken kívül közintézménnyel nem rendelkezik. 

Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül megfelelő, a területén áthaladó - főúttá 
fejlesztendő -Füzesgyarmatra vezető országos út azonban környezeti terheket generál. 

A városrész jelentős problémája, hogy itt koncentrálódnak Szeghalom szegregálódó területei. 

Az Északi városrészben az alábbi szerkezeti és funkcionális szempontból elkülöníthető 
településszerkezeti egységek azonosíthatók: 

• Érmelléki út és Kinizsi út melletti ipari-gazdasági terület. Lehatárolása: Rákóczi 
Ferenc u., Kolozsvári u. 21-től 26-ig, Kinizsi Pál u. hrsz:2911/2 nyugati telekhatára, 
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2875 hrsz. út, 2894 hrsz. telek keleti határa, 0701 hrsz temető délnyugati 
határa,4212 sz. út körtöltés, 0803 hrsz. út a  Kinizsi utcáig, 2917 sz. út Kolozsvári 
utcáig 2208 hrsz. telek a Rákóczi utcáig, Rákóczi utca. Belső utcái: Érmellék 0800, 
0801,0802/1, 0802/2, 0803, 0804, 0799, 0790, 0700, 2911/3, 2211, 
2911/2,2911/4,2210/2, 2912/1, 2210/4, 2208,2915,2913/1, 2914, 2916, 2917 hrsz.-
ú ingatlanok. A terület Szeghalom északi gazdasági övezetének részét képezi, 
ahol a Településszerkezeti Terv döntően gazdasági területeket jelöl ki. A kijelölt 
gazdasági területek egy része jelenleg még beépítetlen bővítési terület. 

• Újtelep. A püspökladányi vasútvonaltól nyugatra, illetve kisebb részben keletre 
eső, településszerkezetileg leszakadt lakóterületek, az ún. „számozott utcák. Itt 
található a szegregálódó területek nagyobb része. Lehatárolása: Püspökladányi 
vasútvonal, 2343 hrsz. út, körtöltés, 2647 hrsz., 2635 hrsz., Újtelep 
X.,XI.,XII.,XIII.,XIV. utcák északi végpontjai Püspökladányi vasútig, 2815 hrsz., 
2894 hrsz. ingatlan keleti telekhatára, 2875 hrsz. ingatlan telekhatára 2232/2 hrsz. 
ingatlanig visszazárva. Belső utcák: Újtelep I.-től XX. utcáig, ahol a 
Településszerkezeti Terv döntően falusias lakóterületeket jelöl ki.  

• Az Árpád utca környezetének halmazos jellegű településszerkezettel bíró 
lakóterületi jellegű része. Lehatárolás: Kolozsvári utca, Kossuth utca, József Attila 
utca, Árpád utcai farmesgyék, Berettyó jobbparti töltés által határolt terület. Belső 
utcák: Árpád u. északi része, Lehel u., Bajcsy u., József A. u., Kossuth u. 2-től 
végig, Kolozsvári u. 1-től 3-ig, ahol a Településszerkezeti Terv döntően 
lakóterületeket jelöl ki. 

• A Petőfi utcától északra eső, fenti településrészek közé eső hagyományos 
lakóterületek. 

• Árpád utcai telkek farmesgyéje és a Berettyó jobb-parti töltése közé eső 
Településszerkezeti Tervben kijelölt zöldterületek a József Attila utca vonalától 
északra. 

Az Északi városrészhez csatlakozó külterületeken az alábbi jelentős településszerkezeti 
egységek vannak: 

• Varjasi major és a csatlakozó mezőgazdasági központ a Berettyó bal-partján, 
amelyeket különleges terület területfelhasználási kategóriába sorol a 
Településszerkezeti Terv. Lehatárolása: Berettyó töltés, Varjasi körtöltés, (hrsz. 
0875 végtöltés által határolt terület), 0812 és 148. hrsz. utakkal. A terület az északi 
Berettyó-hídon keresztül kapcsolódik a belterülethez. 

• Töviskesi major a külterület észak-nyugati nyúlványán.  

 

Erősségek Gyengeségek 

• Lakosságának a városon belüli relatív 
kedvező korösszetétele. 

• Az északi iparterület prosperáló üzemei. 

• Ipari üzemek munkaerő kereslete. 

• Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai 
jók, közúti, vasúti elérhetőség. 

• Ipari, gazdasági és lakóterületi bővítés 
lehetősége. 

 

• Lakosság kedvezőtlen iskolázottsági, 
szociális mutatói. 

• Társadalmilag leszakadó, szegregációval 
veszélyeztetett településrészek. 

• Alacsony komfortfokozatú lakások magas 
arányszáma. 

• Átmenő forgalom kedvezőtlen környezeti 
hatásai. 

• Ipari, lakóterületi bővítési területek egy része 
kihasználatlan. 
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• Elégtelen zöldfelület-ellátottság. 

• Településszerkezetileg izolált, telepszerű 
városrészek (Újtelep). 

• Rehabilitációra váró környezeti sebhelyek. 

• Berettyó-híd rossz állapota. 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

• Gazdaságélénkítési források. 

• Tájrehabilitációs források. 

• Közterületek megújítása pályázati forrásokból. 

• Központi közútfejlesztések forgalomnövelő, 
városélénkítő hatása. 

• Élénkül a gazdaság, vállalkozók igénybe 
veszik a bővítési területeket. 

 

• Szegregálódás fokozódik, a folyamat 
nehezen visszafordíthatóvá válik. 

• Központi közútfejlesztések növelik a 
környezeti ártalmakat. 

• A fejlesztések elmaradásával a környezet 
állapota leromlik. 

• Kedvezőtlen gazdasági folyamatok 
következtében nem települnek be a 
gazdasági szereplők. 

 

3.3.1.2 Déli városrész bemutatása  

 

30. térkép A Déli városrész 

 
 
Forrás: saját szerkesztés 
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31. térkép A Településszerkezeti Terv Déli városrészre vonatkozó kivágata 

 
Forrás: Településrendezési Terv (Jelmagyarázat az 1.6.2.1 fejezetben) 

 
Szeghalom belterületének a Petőfi utca vonalától délre eső részét foglalja magába. Történetileg 
nem volt önálló városrész, településszerkezetében, utcahálózatában sem üt el környezetétől, 
markáns határvonalak nem választják el északi szomszédjától. Területfelhasználási szempontból 
igen vegyes képet mutat. A legtöbb városi, térségi és járási intézménynek helyet adó 
városközpont általában vegyes területfelhasználási kategóriába tartozik, a lakóterületek között 
megtalálhatók kisvárosias, falusias és kertvárosias besorolású övezetek. A központban több 
lakótelep jellegű beépítés zilálta a településszerkezetet, illetve a város- és utcaképeket. Az ipari-
gazdasági területek a vasútvonal környékén összpontosulnak, kiterjedve a vasúttól északra és a 
47-es úttól délre terjedő területekre. A kijelölt gazdasági területbe tartozik a farkasfoki volt 
zártkertek észak-nyugati szegmense is. A településszerkezet legfontosabb tengelye a 47-es út 
átkelési szakasza, amelyhez a füzesgyarmati út a városrész dél-nyugati részén csatlakozik. 
Szeghalom iparterületi bővítésre kijelölt területeinek nagy hányada a városrészben van kijelölve, 
ezek egy része azonban még üres. 
A Déli városrészben a 2011-es népszámlálás idején 5665 fő lakott 2444 lakásban, azaz a város 
népességének 61%-a. Települési összehasonlításban a középkorúak és idősek aránya 
kismértékben meghaladja az északi (társadalmilag, gazdaságilag, infrastrukturálisan) fejletlenebb 
városrészt, míg fiatalok aránya itt alacsonyabb, azonban a különbség nem markáns. A 25 év 
feletti lakosság 14%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ezzel párhuzamosan az alacsonyan 
kvalifikált népesség aránya csak 15%, tehát fele az északinak. A tartós munkanélküliek aránya 
5,5%. A lakások kétharmada itt épült, amelyek közül kevés (11,7%) az alacsony 
komfortfokozattal rendelkező. A közel 60%-os foglalkoztatottsági arány országos viszonylatban 
alacsony, városi viszonylatban kedvező. Romák aránya a lakónépességen belül 2%. 

Összességében a Déli Városrész a lokális gazdaság motorja, települési összehasonlításban 
társadalma fejlettebb és infrastrukturális ellátottsága is kielégítőbb. Ezen pozitívumok szeghalmi 
szinten látványosak, azonban megyei, regionális és országos összehasonlításban elmaradnak az 
átlagostól. 
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A városrész Szeghalom városcentrumát, ezzel együtt a közintézményeinek döntő többségét 
koncentrálja. 2 óvoda, az általános iskola mindkét feladat-ellátási helye, a középiskola, valamint a 
polgármesteri hivatal és egyéb önkormányzati intézmények is e területen találhatók. 

A városrész gazdasági jelentőségét a Szeghalom déli iparterületén működő vállalkozások, az 
Ipari Parkés a városközpontban megtelepedett kereskedelmi-szolgáltatási és pénzügyi szereplők 
adják. Szeghalom intézményei közül a legtöbb itt található, köztük városi, térségi, járási és 
megyei jelentőségűek egyaránt vannak. A településrészben található a 10 legnagyobb 
foglalkoztatóból 8, valamint a kiskereskedelmi egységek 80%-a és a vendéglátóhelyek 
kétharmada is itt összpontosul. 

Megközelíthetősége, forgalmi helyzete a városon belül megfelelő, a területén áthaladó 47-es 
országos főút és a Füzesgyarmatra vezető, főúttá fejlesztendő út azonban környezeti 
problémákat is okoznak jelentős forgalmukkal. A városrész dél-nyugati részén, a belterülettől 
viszonylag messze helyezkedik el Szeghalom vasútállomása. 
A városrész gondja, hogy a Vásártér környékén található Szeghalom szegregálódó területei közül 
egy. 
A Déli városrészben az alábbi szerkezeti és funkcionális szempontból elkülöníthető 
településszerkezeti egységek állapíthatók meg: 

• Városközpont. A legtöbb intézménynek helyet adó központi településmag általában 
vegyes és lakóterületekkel. A korábbi IVS-ben lehatárolt akcióterület. 

• Szeleskert északi része. Lehatárolása: Szeghalmi Gyula u. páratlan oldala, Vésztői 
vasút, Kinizsi Pál u., Széchenyi István u., Jókai Mór u. kereszteződése által 
határolt terület. A Településszerkezeti Terv falusias lakóterületeket jelöl ki, illetve a 
Szeleskertet átszelő csatorna két oldalán jelentősebb zöldterületet. 

• Szeleskert déli része. Lehatárolása: Szeleskert u. 711 hrsz, Szeghalmi Gyula u. 
798 hrsz., 02 hrsz. vasúti töltés, 01056 hrsz. Berettyó töltés, 523 és 522/2 hrsz.-ú 
ingatlanokig. A Településszerkezeti Terv falusias és kertvárosias lakóterületeket 
jelöl ki, illetve a Kórház különleges területét és egy telephelyen gazdasági területet. 

• Kandó Kálmán úti és déli iparterület. Lehatárolása: Bartók Béla u., Farkasfoki zárt 
kertek (5429hrsz ingatlan déli telekhatárától a 47. főközlekedési útig), Körösladányi 
vasút, Állomási Újtelep nyugati telekhatára meghosszabbítva a körtöltésig, 
Nagylaposi csatorna (hrsz. 049), Püspökladányi vasút által határolt terület. 
Szeghalom déli iparterülete a vasútállomással és vasúti területekkel. Egyaránt 
megtalálhatók kialakult és tervezett gazdasági területek, amelyek a 47-es út és a 
vasútvonal két oldalán terülnek el. A 47-e úttól délre tervezett gazdasági területek 
a zártkertek átsorolásával álltak elő.  

• Az Árpád utca környezetének halmazos jellegű településszerkezettel bíró 
lakóterületi jellegű része. Lehatárolás: Dózsa György u.,József Attila utca vonala, 
Árpád utcai farmesgyék, Berettyó jobbparti töltés által határolt terület. Belső utcák: 
Árpád u.déli része, ahol a Településszerkezeti Terv döntően lakóterületeket, illetve 
a Gimnázium körül vegyes területeket jelöl ki. 

• A Petőfi utcától délre eső, fenti településrészek közé eső hagyományos 
lakóterületek. 

• Árpád utcai telkek farmesgyéje és a Berettyó jobb-parti töltése közé eső 
Településszerkezeti Tervben kijelölt zöldterületek a József Attila utca vonalától 
délre. 
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A Déli városrészhez csatlakozó külterületeken az alábbi jelentős településszerkezeti egységek 
vannak: 

• Várhely a Sebes-Körös mellett. Lehatárolása: Várhelyi Tábor, hrsz.:01109/11 
telekhatárai, valamint a Várhelyi Tábor északnyugati telekhatárának 
meghosszabbítása a Sebes-Körös folyó bal parti töltéséig, a bal parti töltés 
visszazárva a Várhelyi Tábor kerítéséhez. 

• Kisfalu mezőgazdasági központ a Berettyó belterülettel átellenes partján az egykori 
zártkertekkel. Lehatárolása: Berettyó bal parti töltés, hrsz.: 6701 ingatlan 
északkeleti telekhatárától kiindulva a 01040 hrsz.-ú ingatlan telekhatárán a 01048 
hrsz.-ú árokig, az árok meghosszabbított vonalában 01043 hrsz. és 01050 hrsz. 
ingatlanok északnyugati telekhatáráig a Berettyó töltéshez visszazárva. A volt 
zártkerteket falusias lakóterületté sorolta át a Településszerkezeti Terv. 

• Halasmajor mezőgazdasági központ. 

 

Erősségek Gyengeségek 

• Lakosságának városi átlagnál kedvezőbb 
iskolázottsági, szociális mutatói. 

• Megközelíthetősége, szerkezeti kapcsolatai 
jók. 

• Kialakult városi, járási intézményrendszer. 

• Kereskedelmi-szolgáltató szektor itt össz-
pontosul. 

• Városközpont halmazos településszerkezete. 

• Épített örökségi értékek. 

• Rekreációs és sportlétesítmények itt 
találhatók. 

• Déli ipartelep prosperáló vállalkozásai. 

• Ipari-gazdasági területek bővíthetőségének 
lehetősége. 

• Átmenő forgalom városélénkítő hatása. 
 

• Lakosságának városi átlagnál 
kedvezőtlenebb korösszetétele. 

• Több helyen roncsolt településszerkezet, 
lakótelepek jelenléte. 

• Újabb kereskedelmi létesítmények sivársága. 

• Hagyományos lakóépületek eltűnése, 
helyükre hagyományidegen épületek 
emelése. 

• Műszakilag elavult intézmények. 

• Átmenő forgalom káros környezeti hatásai. 
 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

• Közterületek, intézmények megújítása 
pályázati forrásokból. 

• Turizmus fejlesztése külső forrásokból. 

• Örökségvédelem fejlesztése. 

• Járásközponti szerepkör erősödése, bővülése 

• Iparosított technológiával épült lakótelepek 
energetikai rekonstrukciójának támogatása. 

• Központi közútfejlesztések forgalomnövelő, 
városélénkítő, turizmusfejlesztő hatása. 

• Tanuszoda elhelyezése. 

• Gazdasági területekre vállalkozások 
települnek. 

 

• A fejlesztések elmaradásával a környezet és 
az építmények állapota végzetesen leromlik. 

• Fejlesztések nem járnak együtt egységes 
építészeti arculat kialakításával. 

• Gazdasági területek bővítései nem épülnek 
be, meglévő telephelyek elhagyottá válnak. 
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3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése 

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész 
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv 
fejezetében kerülnek elemzésre. 

Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és 
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 
11.) útmutatása alapján készült. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és 
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges 
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül 
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy 
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, 
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, 
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, 
településen belüli kisterületi egység. 

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 
2011. évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük 
veszélyeztetett területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya 
meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.  

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb 
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az 
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület 
lakónépességének száma eléri az 50 főt. 

A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok 
alapján kerültek aktualizálásra, azonban, mivel a Megalapozó Vizsgálat készítése óta eltelt 
időszakban a KSH újabb népszámlálást nem folytatott le, friss, a szegregátumok lehatárolásának 
változtatását lehetővé tevő adatok nem állnak rendelkezésre. 

3.3.2.1 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi 

koncentrációjáról a város egészének tekintetében 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma 
635 fő. Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 10,8%.  

  

Az elemzés 
módszertana, 
háttere 
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33. táblázat Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban 

Városrész 
Lakónépesség 

száma (fő) 

A 
lakónépesség 
aránya a város 

egészéhez 
viszonyítva (%) 

Alacsony 
státuszú 

lakosok száma 
(fő) 

Az alacsony 
státuszú 

lakosság aránya 
a város területén 

élő alacsony 
státuszú 
lakosság 

egészéhez 
viszonyítva (%)  

Északi városrész 3 398 36,6 318 50,1 

Déli városrész 5 665 61 276 43,5 

Külterület 227 2,4 41 6,4 

Szeghalomösszesen 9 290 100 635 100 

2011. évi népszámlálás, KSH. 

Az alacsony státuszú lakosság fele az Északi városrészben él. A lakónépesség arányánál 
magasabb mértékben él ezen lakosság a külterületeken és az Északi városrészben. A KSH által 
lehatárolt területek közül két szegregátum és három szegregációval veszélyeztetett terület az 
Északi városrészben, egy szegregátum a külterületen található. Két veszélyeztetett terület 
közvetlenül a két szegregátum mellett található, ezért ezen területeket egységesen 
szegregátumként kezeljük. A Déli városrészben a KSH nem határolt le ilyen területeket. 

32. térkép:Szeghalom szegregátumai és veszélyeztetett területei. 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

 

Szeghalom 2008-ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi 
népszámlálási adatokon nyugvó lehatárolások alapján készült. Az IVS elkészítéséhez kiadott 
központi útmutató a jelenleginél eltérő mértékű mutatót szabályozott. Azon területeket tekintette 
szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú lakosság aránya meghaladta az ötven százalékot, 
veszélyeztetett területeknek pedig, ahol meghaladta a negyven százalékot.   

Részben a szegregációs index határértékének útmutató szerinti csökkentése, részben a 2001 óta 
történt folyamatok hatására az Újtelep újabb részeit is szegregátumnak minősítette a KSH. 

A 2001. évi 
népszámlálás óta 
eltelt időszakban 
bekövetkezett 
változások 
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Ugyanakkor fontos, hogy a városvezetés ezen területeket már a 2008-as IVS-ben is szegregált 
területekként kezelte.  

A KSH nem minősítette szegregátumnak a korábbi dokumentumban szereplő, a Déli 
városrészben található, a Vásártér utcában lévő szegregátumot. Ezen terület rendelkezett 2008-
ban a legrosszabb mutatókkal. A területen jelentősebb változás azóta nem történt. 

3.3.2.2 A szegregátumok és a veszélyeztetett terület helyzetértékelése 

1. számú szegregátum 

A KSH az Északi városrészben található, Arany János utca - Újtelep VI. utca - Újtelep V. utca - 
Újtelep VII. utca által határolt tömböt szegregátumként határolta le. A területhez szorosan 
kapcsolódik egy veszélyeztetett terület. A terület egésze szegregátumnak tekinthető, így 
egységesen kezeljük a két területet, mely a 4245 sz. út - Újtelep X. utca - Arany János utca - 
Újtelep VI. utca - Újtelep V. utca - Újtelep IV. utca - Petőfi Sándor utca - Újtelep VII. utca - 
belterületi határ között található tömböket tartalmazza. A szegregációs mutató: 34,3%. A 
területen élők száma a népszámláláskor 256 fő volt. 2015. január 1-én 238 fő. A szegregátumok 
közül itt a legmagasabb a 0-14 évesek aránya, 19,9%. Ez közel hat százalékponttal magasabb a 
városi aránynál. A 60 év felettiek aránya viszont hét százalékponttal alacsonyabb a város 
egészére vonatkozó arányszámnál. Az aktív korúak több mint 50%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel. A háztartások negyven százalékában egyetlen foglalkoztatott sincs. Az itt 
élő 25 évnél idősebb lakosságból két fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

 

33. térkép Az 1. számú szegregátum térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

 

A területen található lakások száma 98, ebből 21 komfort nélküli vagy félkomfortos. A lakások 
közel 10%-a egyszobás. A házak többsége szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült. A 
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területen kizárólag lakóépület található. Az önkormányzat két szociális bérlakással rendelkezik a 
területen. 2010-től négy lakóház bontására és egy új építésére került sor.  

Az infrastruktúra kiépített, azonban az Újtelep V. utcában csak részben került kiépítésre a 
pormentes út. A közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hat ingatlant választott le a 
szolgáltató. A terület árvíz- és belvízveszélyes. 

2014-ben 51 család részesült lakásfenntartási támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 50, rendszeres szociális segélyben 3 fő részesült.  

A városközpont mintegy 2,5 km-re található, tömegközlekedéssel nem érhető el. 

2. számú szegregátum 

A KSH az Északi városrészben található, Újtelep XVIII. utca - névtelen utca - Újtelep XX. utca 
mindkét oldala - Újtelep XIX. utca mindkét oldala által határolt tömböt szegregátumként határolta 
le. A területhez szorosan kapcsolódik egy veszélyeztetett terület. A terület egésze 
szegregátumnak tekinthető, így egységesen kezeljük a két területet, mely az Újtelep XV. utca - 
névtelen utca - Újtelep XX. utca - Újtelep XIX. utca mindkét oldala - Újtelep XVIII. utca - Újtelep 
XVI. utca mindkét oldala – vasút között található tömböket tartalmazza. A szegregációs mutató: 
37,8%. A területen élők száma 135 fő. A 0-14 évesek aránya, 19,3%. Ez közel öt százalékponttal 
magasabb a városi aránynál. A 60 év felettiek aránya viszont nyolc százalékponttal alacsonyabb 
a város egészére vonatkozó arányszámnál. Az aktív korúak több mint 56%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 38 százalékában egyetlen foglalkoztatott sincs. 
Az itt élő 25 évnél idősebb lakosságból egy fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel.  

34. térkép A 2. számú szegregátum térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

 

A területen található lakások száma 46, ebből 17 komfort nélküli vagy félkomfortos. A házak 
többsége szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült. A területen kizárólag lakóépület 
található, ebből egy önkormányzati szociális bérlakás. 2010-től sem bontás, sem új építés nem 
történt a területen.  

Az infrastruktúra teljes mértékben kiépített. A közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hat 
ingatlant választott le a szolgáltató. A terület árvíz- és belvízveszélyes. 
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2014-ben 20 család részesült lakásfenntartási támogatásban és 27 fő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben. 

3. számú, veszélyeztetett terület 

A KSH az Északi városrészben található Újtelep V. utca - Újtelep I. utca - Petőfi Sándor utca - 
Újtelep III. utca által határolt tömböt szegregációval veszélyeztetett területként határolta le. A 
szegregációs index: 31,9%. A lakosság száma 135 fő. A szegregátumok közül itt a 
legalacsonyabb a 0-14 évesek aránya, 11,1%. Ez alacsonyabb a városi aránynál. Az aktív korúak 
több mint 57%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások közel 43 
százalékában egyetlen foglalkoztatott sincs. 

35. térkép A 3. számú szegregátum térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

 

A területen található lakások száma 50, ebből 10 komfort nélküli vagy félkomfortos. A lakások 
több mint 10%-a egyszobás.  

A területhez kapcsolódó – Újtelep I. utca páros oldala, Petőfi Sándor utca, Hunyadi utca, névtelen 
utca által határolt területen az önkormányzat adatai szerint az alacsony státuszú lakosság aránya 
meghaladja a 30%-ot, ezért ezt a tömböt a területtel együtt egységesen szükséges kezelni. A 
területen található lakások száma 101. A lakónépesség száma 322 fő.  

2010-től két lakóház bontására került sor. Új építés nem történt. A lakóházak mellett egy 
tüzéptelep, egy mezőgazdasági üzemi telephely, egy bolt és egy óvodai telephely található.   

Az infrastruktúra kiépített, azonban a Hunyadi és Petőfi utcákat összekötő névtelen utcában és 
az abból kiágazó szintén névtelen zsákutcában nem került kiépítésre pormentes út. A közüzemi 
vízszolgáltatásról díjhátralék miatt 11 ingatlant választott le a szolgáltató. A terület árvíz- és 
belvízveszélyes. 

2014-ben 49 család részesült lakásfenntartási támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 28, rendszeres szociális segélyben 1 fő részesült.  
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4. számú terület, szegregátum 

A KSH a külterületen található I. tanyát – Töviskes Major – szegregátumként határolta le. A 
szegregációs index: 36,2%. A területen élők száma 116 fő. A szegregátumok közül itt a 
legmagasabb a 0-14 évesek aránya, 20,7%. Az iskolai végzettséget tekintve a legkedvezőtlenebb 
mutatókkal rendelkező szegregátum: itt a legmagasabb a csak általános iskolai végzettségűek 
aránya (62,3%), illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos nem él a területen. Az aktív 
korúak több mint 55%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások ötven 
százalékában nincs egyetlen foglalkoztatott sem. 2014-ben 13 család részesült lakásfenntartási 
támogatásban. Rendszeres szociális segélyben 3, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
23 fő részesült. 

A területen található lakások száma 53, ebből 26 komfort nélküli vagy félkomfortos. A lakások 
közel 19%-a egyszobás. Egy lakás az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás. 2010 
óta bontás nem történt a területen, két új lakóház azonban épült. A közvilágítás és a vezetékes 
vízhálózat rendelkezésre áll. Nem került kiépítésre az I., II., III. utcában a pormentes út. 
Szennyvízhálózat nincs. A területen jelentős problémát okoz a belvíz.  

5. számú terület, szegregátum 

Az önkormányzat adatai alapján az Északi városrészben található Vásártér utca szegregátumnak 
minősül. A területet a KSH nem jelölte ugyan szegregátumnak, de már a város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájában is szegregált területként írták le. A területen élők száma 62 fő. A 
segélyezési adatok rendkívül kedvezőtlen szociális mutatókat bizonyítanak: 2014-ben 18 család 
részesült lakásfenntartási támogatásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 31 fő 
részesült. A közüzemi vízszolgáltatást öt ingatlanban szüntette meg a szolgáltató, díjhátralék 
miatt.  

Az infrastruktúra részben kiépített: pormentes út nem került kiépítésre. A területen jelentős 
problémát okoz a belvíz és árvízveszély.  

 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

• Barnamezős területek a farkasfoki gazdasági területen. 

• Leszakadó településrészek a püspökladányi vasúttól nyugatra. 

• Egyes elhanyagolt mezőgazdasági telephelyek a külterületen. 

• Elhanyagolt, leromlott közterületek a vasútállomás térségében, a település déli 
„kapujánál”. 

• Rekultivációra, rehabilitációra váró környezeti sebhelyek (pl. agyaggödrök). 

• Elhanyagolt zöldterületek. 

• Településszerkezeti „sebhelyek” az iparosított technológiájú lakótelepek, újabb 
kereskedelmi létesítmények, és hagyományidegen módon épült intézmények 
körzetében. 

• Leromlott állapotú műemlékek, létükben fenyegetett örökségi emlékek. 

• Szántóföldi művelés alatt álló ex lege védett kunhalmok, földvárak. 
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4 Mellékletek 


