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BEVEZETÉS
Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Önkormányzata 2018 tavaszán elindította a megyei területrendezési terv
újabb, második módosításának előkészítését. A módosítást az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 2013 év végén történt módosítása tette szükségessé, az összhangba hozásnak 2017.
december 31‐ig meg kellett volna történnie a 31/A. § előírásának értelmében.
A megyei területrendezési terv elsősorban az országos és térségi szintű fejlesztési igényeket hivatott
összehangolni oly módon, hogy azok térben összerendezettek, összeszervezettek legyenek, és amelyekhez a
településrendezési eszközök készítése, vagy módosítása során a helyi fejlesztési igényeket hozzá kell
igazítani. Fontos feladata ugyanakkor a megyei területrendezési tervnek, hogy a jogszabályok szabta keretek
között térben összehangolja a települések egyedi fejlesztési igényeit, illetve a helyi és a térségi igényeket.
Alapvető irányelv, hogy az OTrT‐ben meghatározott védelmi célú illetve a térség dinamizálódását,
felzárkózását segítő, kínálatot teremtő térszerkezeti elemek, a megyei adottságait figyelembe véve,
megfelelő egyensúlyukkal segítsék a megye integrálódását az európai térbe.
A területi tervezést megalapozó jogszabály a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény, melynek deklarált céljai a következők:
2. § a) az ország valamennyi térségében a területi kohézió erősítése, a társadalmi és gazdasági növekedés
elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése,
a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;
b) a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések
közötti ‐ az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló ‐
jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi
esélyegyenlőség biztosítása érdekében;
c) az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése;
d) a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése.
A megyei területrendezési terv készítése során meg kell felelni a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Kormányrendelet előírásainak is, mely az egyes munkarészekhez kapcsolódó részletes tartalmi elvárásokat,
valamint az egyezetés menetét határozza meg. Jelentős változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a
dokumentumok véleményeztetése digitális egyeztető felületen történik, mely jóval gyorsabbá teszi az
egyeztetést, hiszen a postai megküldés idejével rövidül, az amúgy is egy hónapra olvadt határidő mellett. A
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének
kijelöléséről szóló 38/2009. (II. 27.) kormányrendelet legfontosabb elemei az adatszolgáltatásra jogosult
szervek körének jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettsége, mely alapján meghatározhatók
az országos és térségi övezetek.
Jelentős változás az eddigi szabályozáshoz képest, hogy 2017 júniusa óta egyedileg meghatározott
övezeteket is kijelölhet a megye, területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak
védelmére és fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, illetve a területfejlesztési koncepciók és programok
végrehajtása érdekében. Korábban csak ajánlások és intézkedések keretén belül lehetett a megye
sajátosságait figyelembe vevő „szabályokat” előírni, amelyeket rendeleti erő híján nem lehetett megkövetelni
a településektől. A tavalyi változtatással ez az akadály elhárult. Az egyedileg meghatározott övezetek
kijelölésének feltétele, hogy az övezetek
a) szabályai a településrendezési eszközök készítésére és a településrendezési eszközökben meghatározott
területfelhasználási egységek kijelölésére vonatkozhatnak,
b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel.
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A megyei területrendezési terv módosításának megalapozását a Helyzetelemzés elkészítése szolgálja, mely
részben a hatályos terv és koncepció helyzetelemzésére1, azok vonatkozó fejezeteinek aktualizálásra és az
államigazgatási szervek új adatszolgáltatására támaszkodik. A megye társadalmi helyzetének rövid
bemutatását is tartalmazza jelen helyzetelemzés – bár a jogszabály kötelező tematikája ezt nem írja elő. A
társadalomvizsgálat elengedhetetlen a megye teljes helyzetképének megismeréséhez.

1. NAGYTÉRSÉGI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK
VIZSGÁLATA
1.1. TRANSZEURÓPAI VÁROSHÁLÓZATOK
Európában erősödnek a hálózatok, térség‐ és országhatárokon átnyúló városhálózati csomópontok alakulnak
ki. Piaci folyamatok és (főleg Európán belüli) migráció által generált folyamatról van szó, amelyre a
transzeurópai, ún. TEN‐T folyosók folyamatos építése, támogatása (ez által a nagyvárosok és multimodális
kapcsolataik fejlesztése) ráerősít. A hálózatosodás időben változó sebességű, sokirányú és sokrétegű. A
folyamat során egymással szorosabban vagy lazábban kooperáló, átfedő, állandó változásban lévő
alrendszerek alakulnak ki, amelyek hol intézményesen‐irányítottan (regionális kormányzás intézményei, mint
például a regionális közlekedési szervezetek), hol pedig spontán működnek, új konfliktusokat generálva (lásd
bevezető utakon keletkező dugók, fogyatkozó szabadterületek).
Az érintett nagyváros‐térségek és többpólusú várossűrűsödések kiemelkedő befogadóképessége a
koncentráció fokozódásának irányába hat. Ez globális, európai és országos viszonylatban is ösztönzi a
jelentős népességsűrűsödési pólusok kialakulását, miközben e pólusok hatókörén kívüli tereket a
népességfogyás, a gazdasági potenciál, az eltartóképesség csökkenése jellemzi. Az európai
hálózatosodásnak, koncentrálódásnak és határokon átívelő kohéziónak ez a korábban nem látott mértéke egy
új egyensúly felé vezető útnak tűnik, amellyel az európai településrendszer – a globalizálódó világban –
stabilitását, sokdimenziós működését fenntarthatóvá tudja fejleszteni és a fenntarthatóságát biztosítani.
A 9 európai TEN‐T folyosóból 4 érinti a Kárpát‐medencét és 3 a budapesti régiót‐metropolisztérséget. A
csomópontok és folyosók folyamatos korszerűsödése, erőforrásvonzó képessége egy tengelyes rajzolatot
alakít ki a kontinentális térben, felfűzve Magyarországot a Bécs‐Győr‐Budapest‐Kecskemét‐Szeged
tengelyen. E tengely egyre robosztusabbá válik, térben terjed, csápjaival magához kapcsolja a perifériák
relatíve fajsúlyosabb centrumait, miközben kelet felé haladva egyre ritkább csomópont‐sűrűségű háló képét
adja ki.A tőke és az emberkincs erős koncentrációja jellemzi: az ország területének egyharmadán él a
népesség 50%‐a, ahol a GDP több mint 70%‐át állítják elő. Jász‐Nagykun‐Szolnok megye elsősorban
Szolnok közvetítésével tud rákapcsolódni e dinamikus fejlődési tengelyre: egyrészt Kecskeméttel való
kapcsolatának erősítésével, másrészt a Budapesti metropolisz térség elérhetőségének javulásával (M4
kiépülése), harmadrészt a Budapesti metropoliszba való beolvadással, ami elsősorban az Észak‐jászsági
agglomerációt jellemző folyamat.
Ugyanakkor, az erősödő tengelyek hatókörén kívüli térben – a településhálózat alsó felében (apró, kis,
közepes települések és városok) – átfogó szerepvesztés zajlott‐zajlik, a helyi gazdaságok eltartó képessége
gyengül, a népesség fogyva öregszik, intézmények szűnnek meg, a helyi értelmiségi állások betöltetlenül
maradnak. Felerősödött a bizonytalanság, nőtt a mobilitási hajlandóság, ami az elnéptelenedő, csökkenő
gazdasági teljesítményű (a nemzetközi, is mind gyakrabban a hazai szakmai nyelvben is zsugorodónak
nevezett2) térségek kiterjedését eredményezte. Az öregek, szegények, alulképzettek és cigányok
szegregációja, az erőteljes elvándorlás, a tovább csökkenő eltartó képesség, az ökológiailag kedvezőtlen
folyamatok tervezetlenül zajlanak.
1

A hatályos területrendezési terv helyzetelemzése 2009‐ben, a területfejlesztési koncepcióhoz készült helyzetelemzés
2012‐ben készült

2

http://www.terport.hu/hirek/varosfejlesztesi‐torekvesek‐a‐zsugorodo‐varosokban
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1. ábra: Európai TEN‐T folyosók

2. ábra: Kárpát‐medencét átszelő európai fejlődési tengelyek 3. ábra: Elnéptelenedő, csökkenő gazdasági teljesítményű (zöld)
és fejlődő (drapp) térségek (forrás: Város‐Teampannon Kft)
(forrás: Város‐Teampannon Kft)

A termelőerők (emberkincs, tőke, gazdaság) területi koncentrációjának nagyjából természetes folyamatát az
intézményhálózat fokozódó centralizációja új kontextusba emelte. A 2014‐ben elfogadott OFTK túllépett a
korábbi területi kiegyenlítés és felzárkóztatás varázs‐szavakon és világossá tette a városi koncentrációkra
fókuszáló területpolitika szükségességét.
Az elmúlt évtizedekben aszimmetrikus folyamatok játszódtak le a hazai településrendszerben. A városok
számának folyamatos és strukturálatlan növekedésének hatására, valamint a településhálózat egyre inkább
hálózatos törvényszerűségek szerinti működésének következtében, a magyar városhálózat újraértelmezése
időszerűnek látszik. A városok számbeli gyarapodásával párhuzamosan erősödött az államigazgatási és
intézményi hálózat koncentrációja. Ma Budapesten kívül 345 város, azon belül 174 járásszékhely található, az
5
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érdemi térszervező központok száma azonban az életmód, a közlekedés és a kommunikáció robbanásszerű
fejlődésének hatására lecsökkent. Érdemi térszervező szereppel 20‐50 város bír.
Jelenleg (2018. 04.) hatályos OTrT nem foglalkozik az ország településeinek térbeli rendszerével és
funkcionális elrendeződésével. A hatályos OFTK világos üzeneteinek megfelelően városhálózat előremutató
térszerkezetbe foglalására ugyanakkor mielőbb szükség van. Szolnok megye markáns területi tagoltsága
(Jászság, Szolnok és városegyüttese, Nagykunság és Tisza‐tó, Mezőtúr térsége – Tiszazug) az egyes térségek
belső kohéziója, történelmi identitása és fejlődési trendje kedvező feltételt kínál a térszervezés megújuló
strukturájának kialakítására. Ehhez jelenleg már – kibővített területrendezési eszközrendszer – a megye önálló
övezetalkotási lehetősége – kedvező jogi környezetet biztosít. Jól strukturált térszerkezet a leghatékonyabb
termelőerő és egyben az élet számára legvonzóbb miliő, ennek kialakítása a megye eminens érdeke.

4. ábra: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye együttkezelendő fejlesztési térségei a megye területfejlesztési koncepciója (2014‐2020)
alapján (forrás: Város‐Teampannon Kft)

1.2. A KÁRPÁT‐MEDENCE VÁROSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az 1990 – 2016 közötti zaklatott rövid ciklusok során a területi folyamatok elszakadtak a hierarchikus
településhálózati ideáktól, de eközben a spontán, és a tudatosan érvényesített szakpolitikák eredőjeként,
felerősödött a pólusos fejlődési ciklus. A pólusokra vonatkozó népességnövekedési várakozás azonban nem
igazolódott, de a tágabb környezet drámai térvesztése relatív súlynövekedést eredményez. A szűkebb
nagyvárosi agglomerációk adatai viszont a városkörnyékek spontán működését, a valós, de tervezetlen
szimbiózist jelzik, amihez nem társul semmilyen szinten politika.
A munkaerő‐piaci vonzáskörzetek számának csökkenése és az ingázó foglalkoztatottak 10 év alatt
bekövetkezett 5%‐os növekedése, jól jelzi a településhálózatban zajló változásokat. Ennek elemei: a tőke és
emberkincs koncentrációja (az ország területének egyharmadán él a népesség 50%‐a, ahol a GDP 70%‐át
állítják elő) miközben az áramlás egyre erőteljesebben folyik a tengelyek és a beágyazott pólusok felé.
A Magyarország térszerkezetére erőteljesen ható európai nagytrendek egy sajátos Kárpát‐medencei
településhálózati rendszerrel találkoznak. A Kárpát‐medence rendkívüli adottsága a határok közeli nagy‐ és
középvárosok hálózata. E városok 20. századi modernizációs, gazdaságföldrajzi‐térszervező szerepei, a teret

6

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

elevenen átmetsző trianoni feszes határok miatt, nem tudtak érvényesülni, viszont ebből is következően
egymással párhuzamosan fejlődtek a számukra torzóként fennmaradt terek régióközpontjaként. Európa
perifériáján, az így kialakult, határokra nőtt városegyüttesek kivételes lehetőséget kínálnak új európai
léptékű térszervező pólustérségek‐hálózati csomópontok kialakítására. E városhálózati csomópontok és a
Budapesti metropolis térséget összekötő folyosók az ország elsődleges fejlődési tengelyei. A hármas
határtérségeket összekapcsoló városhálózati rendszerek és az európai fejlődési tengelyek szinergiája
alakíthat ki egy olyan városhálózati struktúrát, amely – az európai nagyrendszerek regionális alrendszereként ‐
képes lehet a Kárpát‐medence településhálózati stabilitásának és fenntartható működésének biztosítására.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye ma elsősorban az M3‐as menti urbanizációs folyosó révén kapcsolódik rá az
európai fejlődési tengelyekre. E tangecionális kapcsolódás látványos következménye a Hatvan‐ Észak‐
Jászsági ipari agglomráció tartósnak látszó gazdasági trendjei. Viszonylagosságára utal ugyanakkor, hogy
nincsen térségi tágabb kisugárzása. Hatvantól keletre és északra legfeljebb munkaerőpiac szempontjából bír
komolyabb térszervező szereppel.

5. ábra: Hármashatáros városegyüttesek
(forrás: Város‐Teampannon Kft)

6. ábra: Kárpát‐medencei városszövet lehetséges jövőképe
(forrás: Város‐Teampannon Kft)

Az M4 kiépülése egy új, eddig az Alföld középső területein hiányzó tranzitkacsolatot fog jelenteni a
Budapesti metropolisztérség és ‐ a Nagyvárad‐ Debrecen‐Nyíregyháza‐Miskolc városhálózati csomópont
közvetítésével ‐ az Erdélyi‐medence között, erős térszervező központok hiányában azonban pusztán az út
megépülése kevéssé fogja a megyét dinamizálni. A megye számára nagyon lényeges, hogy – az M4
megépítése mellett – a Bécs‐Budapest‐Szeged‐Belgrád tengelyre is rá tudjon kapcsolódni. Ennek pedig a
Kecskemét‐Szolnok kapcsolat radikális javulása a feltétele, amit az M8 megépítése biztosíthatna. Az M8
Kecskemét és Szolnok közötti szakaszának megépülése következtetében – a megye középső, pólushiányos
térségében jöhet létre egy Kecskemét‐Szolnok – Nagykőrös‐Cegléd‐Abony‐Törökszentmiklós
többközpontú Közép‐Alföldi pólus, amely a robusztus európai fejlődési tengelyre való rákapcsolódás mellett,
illetve részben annak következtében is dinamizálhatja a ma erősen depressziós Közép‐Alföldi térséget. E
Közép‐Alföldi pólus mellett szól, hogy a 2014‐es OFTK‐ban a városhálózat centralizációját tükröző célok is
megfogalmazódtak, melyek a korábbi kiegyenlítős‐felzárkóztató megrögzöttségtől való elszakadást
világosan felvállalják.
A valóságban azonban a kohéziót erősítő terápia alkalmazása nem kezdődött meg, sőt, a Modern
Nagyvárosok Program – célrendszer és stratégia hiányában – ennek éppen ellenében hat.
A trendekhez való adekvát alkalmazkodás elmaradására is visszavezethetők a megye területi folyamatai, az
évtizedek óta tartó folyamatos népességvesztés, a Tisza mente kimagasló természeti adottságai és
társadalmi‐gazdasági trendjei közötti égbekiáltó ellentét, a megye nyugati felének relatív dinamikája a megye
keleti feléhez képest, a fenti folyamatokat igazolják. E folyamatok megértése ugyanakkor jól láthatóvá teszi a
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye számára kívánatos jövőkép elemeket:
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 A Budapest‐Kecskemét‐Szeged tengely robusztusságának és térbeli kiterjedésének fokozódása, a
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes erőteljes rákapcsolódása erre a tengelyre Kecskemét és Szolnok
közötti sokdimenziós kohézió felépítése révén. Ez Kecskemétnek éppúgy érdeke, mint Szolnoknak, hiszen
a „Szolnoki csáp” nélkül a jelenleg meglehetősen egydimenziós (autóipar által felfuttatott) Kecskemét
aligha tudja a jelenleg látványosan hiányzó Közép‐Alföldi pólus szerepet betölteni, már csak periferiális
fekvése okán is.
A Kecskemét‐Szolnok szinergia hatás egyúttal a Budapesti metropolisztérség keleti perifériájának
erősödését is eredményezi, fokozódó keleti irányú továbbgyűrűző hatással, erős pólustérség kialakulását
eredményezve a Közép‐Tiszán, amely a Tisza mentén, észak és déli irányba gyűrűzhet tovább.
 A Miskolc‐Tiszaújváros‐Polgár‐Nyíregyháza‐Debrecen városhálózati csomópont megerősödése (ez az,
amiben egy stratégiailag jól átgondolt Modern Nagyvárosok Program akár jelentős eredményeket is
elérhetne). Ez az M3‐as (egyúttal a 3. sz. Mediterrán TEN‐T folyosó Budapest‐Ukrán határ közötti szakasz)
menti urbanizáció felgyorsulását, a jelenleg még gyengélkedő tengely robusztusságának fokozódását, déli
(és északi) továbbgyűrűző hatásának erősödését szolgálná. Erre a tengelyre fűződik fel az Észak‐Jászsági
ipari agglomeráció, amely a megye legdinamikusabban fejlődő térsége és a megye északi részét
bekapcsolja a Budapesti metropolisz térségbe.
 Egyúttal egy erősödő pólustérség alakul ki a Tisza észak‐magyarországi térségében, amelynek
továbbgyűrűző hatása érvényesülhet a folyó menti erősen depressziós térségben.
 A Tisza mente komplex fejlesztési programjának megvalósítása a 600 km‐es magyarországi Tisza‐
szakaszon és a megye, illetve országhatáron átívelő városhálózati csomópontok városaival együttműködve
– integrált stratégia mentén, ahol az árvízvédelem‐ vízgazdálkodás‐fejlesztés, városhálózat‐fejlesztés, a
vidékfejlesztés, a turizmusfejlesztés és a humánkincs fejlesztése egységes tervezési‐szervezési‐
költségvetési keretekben, integrált területi beruházásként történik.
A Tiszát a Budapesti metropolisztérségbe bekapcsoló Szolnok, ebben kezdeményező‐vezető‐koordináló
szerepet vállalhat, a Tisza‐térség fővárosává, a tiszai innovációk központjává válhat.

1.3. TRANSZEURÓPAI ZÖLDFOLYOSÓ HÁLÓZAT
A globális városhálózatok kialakulása életre hívta a globális fenntarthatósági kockázatok iránti érzékenység
fokozódását. A transz‐európai dinamikus urbanizációs tengelyekkel egyidejűleg az ökológiai védelmi
rendszerek hálózatosítása is napirendre került. Nagy térigényű árvízvédelmi rendszerek (vésztározók),
természetmegőrzési zónák, az ivóvízkészlet védelmét szolgáló védőövezetek, alternatív energiatermelés
extenzív terei és a természetközeli aktív rekreációt, szabadtéri mozgás számára kialakított területek,
zónák, hálózatok alkotják a transz‐európai zöldfolyosó‐hálózatokat.
A városhálózatok dinamikájával, sodrásával, sűrűségével, zajával szemben a zöldtengelyek mentén a
nyugalom, a lassúság, a csönd, a regenerálódás képessége és lehetősége a legfőbb értékek. A zöldfolyosók
nyújtotta ökológiai és rekreációs‐regenerációs szolgáltatások a dinamikus tengelyek működőképességének
fenntartásához és az ott koncentrálódó emberkincs életminőségének, alkotóképességének és készségeinek
megőrzéséhez, folyamatos megújításához nagy‐értékű ökológiai‐aktív kikapcsolódási szolgáltatásokat
nyújtanak. Az aktív kikapcsolódás transz‐európai hálózatai az egészségmegőrzés és az egymás kultúrájára
való rácsodálkozás‐megismerés együttes élményét nyújtva biztosítják a kreatív energiák megújulásának és
bővülésének lehetőségét.
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7. ábra: EUROVELO európai kerékpáros hálózat

8. ábra: Jász‐Nagykun‐Szolnok megyét érintő
Eurovelo 11

A kerékpárút, vízi út, lovas‐ és gyalogtúra‐úthálózatok és az őket működtető szervezeti kapcsolatok
keresztülfonják Európát. Ezen „vonalas szabadidős sportlétesítmények” egymással összekapcsolva
bejárhatóvá teszik a dinamikus tengelyek közötti „lassú régiókat”, ahol a megritkult népesség és a táj
szolgáltatásait „fogyasztva” hozzájárulnak egy új fenntartóképesség kialakulásához.
A lassú hálózatok elérhetőségét, átjárhatóságát, a településhálózatot feltáró‐szervező másodlagos
tengelyek (országos‐regionális), közlekedéshálózati elemek biztosítják. E lassú terek iránti keresletet a táj
vonzó változatosságát biztosító természetmegőrző, 21. századi komplex tájgazdálkodás és termékei
(gasztro, bor, …), az európai színvonalú szolgáltatások és az azokat nyújtó képzett, idegen nyelveken
kommunikálni képes szolgáltatók biztosítják. Mindezek együttesének megteremtése nem igényel több
befektetést, mint az összeszerelőüzemek néhány éven belül az automatizáció miatt megszűnő
munkahelyeinek létrehozása, miközben a táj és az általa eltartani képes, a mainál jóval kisebb létszámú
népesség között új egyensúlyok kialakulásának feltételei alakulhatnak ki.
A transz‐európai „zöldhálózatok” hazai szakaszainak kiépítése, és a természetmegőrző, a klímaváltozással
járó szélsőségekhez rugalmasan alkalmazkodni képes komplex tájgazdálkodási rendszerek kialakításához
szükséges intézményi, támogatási, képzési háttér biztosítása, valamint a szolgáltatások működtetéséhez
szükséges szakismerettel és készségekkel rendelkező emberkincs jelenléte, megteremti azt a tőkevonzó
képességet, ami a magasabb befektetési és üzemeltetési költségű (golf, termál, gyógy, wellness, vadász‐,
versenysport‐infrasturktúra) szolgáltatások megteremtéséhez szükségesek.
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9. ábra: Dinamikus transz‐európai tengelyek, lassú,
ritkuló terek és e terek elérését‐feltárását biztosító,
településhálózatát szervező másodlagos tengelyek
(forrás: Tisza‐stratégia megalapozás)

10. ábra: Magyar kajak és kenuszövetség Vízi Turizmus és Sportfejlesztési Koncepciója – térbeli rendszer (forrás: Város‐
Teampannon kft)
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2. ELŐZMÉNYEK FELTÁRÁSA
2.1. ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
A 2014. januárban hatályba lépett Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) irányváltást
jelent abban a tekintetben, hogy a korábbi felzárkóztatás‐orientált szemlélet helyett a gyorsan és
hatékonyan dinamizálható térségek – a növekedési motorok – és tematikák – nemzetgazdasági jelentőségű
ágazatok3 – megerősítésére fókuszál. Abból a filozófiából indul ki, hogy a felzárkóztatást elsősorban a
„növekedési motorok” fejlesztésének továbbgyűrűző hatása fogja katalizálni megfelelő területi
együttműködések, integrált fejlesztések közvetítő hatása révén.
A koncepció legfontosabb innovációja az ország település‐hálózati térszerkezeti jövőképe. Ebben Szolnok (és
Kecskemét), Jászberény (és Hatvan) a Budapesti metropolisztérség szélső városai, a főváros körüli
csapágyváros‐rendszer kelet‐magyarországi elemei. Kecskemét és Szolnok ‐ összeérő agglomerációikkal ‐
az Alföld új – eddig hiányzó, a térséget dinamizáló pólusává válnak. Az M4‐es befejezése és az M8
Kecskemét Szolnok közötti szakaszának megépítése a Koncepció megvalósításának alapvető eszközei a két
megyeszékhely közötti sokoldalú gazdasági‐foglalkoztatási‐szakképzési, közlekedési‐logisztikai
együttműködés ütemezett kialakítása mellett.

11. ábra: Települési hálózatok térszerkezete (forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014)

Szolnok és Jászberény, illetve térségük, a 22 növekedési motorként kijelölt térség (ún. HUB‐ok) közé
tartozik. A megye gazdaságában az ún. kiemelt ágazatok többsége jelentős súlyt képvisel: vö. járműipar,
elektronikai ipar, turizmus, mezőgazdaság és élelmiszeripar, logisztika, (mezőgazdasági) gépipar.
3

A dokumentumban említett kiemelt ágazatok: autó és járműipar; elektronikai ipar, híradástechnika; egészségipar és
gyógyszeripar; turizmus; mezőgazdaság és élelmiszeripar; építő‐ és építőanyag ipar; logisztika; gép‐ és szerszámgyártás;
vegyipar). A dokumentum más részein előkerül még a kreatív ipar és az energiaipar (megújuló és nem megújuló). A
kiemelt ágazatok jelentőségét vagy az ország versenyképességéhez, a GDP‐hez, a külkereskedelmi mérleg javulásához
való hozzájárulásuk mértéke, vagy a foglalkoztatásban betöltött, vagy potenciálisan betölthető szerepük határozza meg.
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Jász‐Nagykun‐Szolnok megye szempontjából kiemelten fontos lenne az OFTK‐ban szorgalmazott
megyehatáron átlépő tervezés és fejlesztés intézményes lehetőségének biztosítása (Tisza mente, Körös
mente,
Kecskemét‐Cegléd‐Abony‐Szolnok‐Törökszentmiklós,
Jászság‐Gyöngyös‐Hatvan,
Tisza‐tó‐
Hortobágy‐Borsodi Mezőség). Ez a lehetőség az OFTK hatálybalépése óta inkább háttérbe szorult. Az
együttműködés intézményei (lásd pl. Tisza menti megyék önkormányzatainak társulása) pénzügyi
kapacitásuk és döntési kompetenciájuk bővítése helyett, megszűntek.

12. ábra: Turisztikai térszerkezet (forrás: Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014)

13. ábra: Védendő kulturális örökség (forrás: Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció, 2014)

Az OTFK a Tisza menti és a Tiszántúli depressziós térség kitörési pontjának a turizmusfejlesztést tekinti,
amint a fenti térképek markánsan mutatnak. A jelentős termálkészlet, az EUROVELO, a Világörökségi
Hortobágy és Tisza‐tó, a Tisza és a Kőrösök mente, és a kapcsolódó Nagykun kultúrtáj a térség kimagasló
turisztikai potenciáljai.
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2.2. NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA
A Nemzeti Vidékstratégia szerteágazó célrendszeréből a területrendezési vonatkozású, azon belül a Jász‐
Nagykun‐Szolnok megyében is releváns elemeket foglaljuk össze.
TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT VONATKOZÓ ÖVEZETEK,

VIDÉKSTARTÉGIA ELEMEI

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVI ELEMEK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS ERŐFORRÁSOK VÉDELME, FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA

Vízkészlet‐ és vízminőség‐védelmi program

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek,
erdőgazdálkodási térség, kiváló termőhelyi adottságú
és erdőtelepítésre javasolt területek övezet,
települési térség (visszafogása)
Országos Ökológiai Hálózat övezetei; vegyes
területfelhasználású térség; kiváló termőhelyi
adottságú és erődtelepítésre javasolt területek övezete
Földtani veszélyforrás terület övezete;
Nagyvízi meder és Vásárhelyi terv továbbfejlesztésével
érintett terület
Országos vízminőség‐védelmi terület övezete

Területi vízgazdálkodási program

Tervezett Jászsági főcsatorna

Talajvédelmi és ásványi nyersanyag‐gazdálkodási program

Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások
védelme és helyreállítása program
Környezetbiztonsági program

FENNTARTHATÓ AGRÁRSZERKEZET‐ ÉS TERMELÉSPOLITIKA
Ökológiai gazdálkodás program
Génmegőrzési program
Táj‐ és agrár‐környezetgazdálkodási program

Vegyes területfelhasználású térség, Országos
Ökológiai Hálózat övezetei

Állattenyésztés‐fejlesztési program
„Kert‐Magyarország” kertészeti program
Gyepgazdálkodás program
Szántóföldi növénytermesztés program

Kiváló termőhelyi adottságú területek
Erdőgazdálkodási térség, Kiváló termőhelyi adottságú
és erdőtelepítésre javasolt területek övezete
Vízgazdálkodási térség, vegyes területfelhasználású
térség
Erdőgazdálkodási térség, Vegyes területfelhasználású
térség; Országos Ökológiai Hálózat övezetei,

Erdőprogram
Halgazdálkodási program
Vadgazdálkodási program

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Helyi energiatermelés és ‐ellátás program

Egyedi építmény által igénybevett térség, kiserőmű

TÉRSÉGI KOMPLEX VIDÉKFEJLESZTÉSI NEMZETI PROGRAMOK
települési térség, egyedi építmények által igénybevett
térség, vegyes területfelhasználású térség
Nagyvízi meder és Vásárhelyi terv továbbfejlesztésével
érintett terület övezete; Országos Ökológiai Hálózat
övezetei, vegyes területfelhasználású térség
Tiszát kísérő és keresztező gyorsforgalmi (M44) és
főút‐hálózat‐fejlesztés (Martfű‐Törökszentmiklós; M3‐
Heves‐Kisköre‐Abádszalók‐Kunhegyes; Polgár (M3)‐
Tiszaörs‐Kunmadaras‐Karcag
Tisza menti országos kerékpárútvonal‐fejlesztés

Tanyás térségek fejlesztési programja

Tisza‐völgy komplex fejlesztési program

1.
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2.3. TISZA‐STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA (2010)
2.3.1.






A DOKUMENTUM ELKÉSZÍTÉSÉNEK INDOKLÁSA
A Tisza mente gazdasági és jövedelmi elmaradottsága éles ellentétben áll a terület kimagasló
potenciális eltartó képességével. A térség értékei és a gazdaság preferenciái között óriási a
szakadék: rosszul jövedelmező, minimális munkaerő‐igényű, ökológiai szempontból és az
adottságokra nézve kártékony gazdasági tevékenységek dominálnak.
A térségbe juttatott sokmilliárd forint (lásd árapasztó tározók) nem fordították meg a
rendszerváltással és a globális folyamatokkal elindult (felerősödött) negatív társadalmi‐
gazdasági spirált. A 2008. óta 100 milliárd forintot jóval meghaladó értékű árvízvédelmi
fejlesztésből rendre elmaradtak azok a beavatkozások, amelyek a térségben élők jövedelemtermelő
képességének javítását szolgálták volna.
Az erre vonatkozó kormányhatározatok, törvényi kötelezettségek és sokkötetnyi tervanyag
ellenére a Tisza mente összehangolt, rendszerbe szervezett, integrált fejlesztését ténylegesen
szolgáló, a területrendezést, a területfejlesztést, a vidékfejlesztést és az infrastruktúrafejlesztést
összehangoló program nem állt és ma sem áll rendelkezésre.

A tanulmány célját a tervező Város‐Teampannon Kft. a Tisza által érintett 7 megyéből álló Tisza Vízgyűjtő
Programrégió Önkormányzati Társulás tagjaival közösen, a Tisza térségére irányuló, folyamatban lévő
tervező‐kutató‐előkészítő munkákat (lásd nemzetközi TICAD projekt) is figyelembe véve határozta meg, majd
a tanulmány részeként, annak első ütemében közösen pontosították. Eszerint, egy Tisza‐menti fejlesztési
stratégia megalapozása, a tér‐ és területszerkezet alakításában rejlő lehetőségek feltérképezése a feladat –
átfogóan a hazai Tisza‐szakasz menti térség egészére, illetve, amennyiben igény és lehetőség lesz rá, egyes
később meghatározásra kerülő mintaterületekre vonatkozóan, részleteiben is. (Erre a későbbiekben,
forráshiány miatt, nem került sor, a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése a vízügyi igazgatás egyoldalú
irányításával, lényegében a korábbi gyakorlatnak megfelelően folytatódott.)
Kiemelt célterületnek tekintjük a Tiszával közvetlenül érintkező településsort, ami 150 települést, 739 ezer
hektárnyi területet, 715 ezer fő népességet (2009) jelent. A térség átlagos népsűrűsége közelíti a 100 fő/ km2‐
t, ami jól tükrözi a Tisza‐mente urbánus‐rurális karakterek közötti átmeneti jellegét. A viszonylag nagy
átlagos sűrűség a térség déli részének általános, illetve az északi rész mozaikos urbanizáltságából
következik, miközben egyes szakaszokon igen alacsony népsűrűségű térségek is előfordulnak.

2.3.2.

KONCEPCIONÁLIS KERETEK, MEGALAPOZÓ DOKUMENTUMOK

1107/2003. (XI. 5.) KORM. HATÁROZAT
A Tisza‐völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület‐ és vidékfejlesztését szolgáló
programról (a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése) szóló kormányhatározat a VTT‐vel érintett térség terület‐ és
vidékfejlesztési koncepciójának alapelveiként az alábbiakat határozta meg:
1. A koncepciónak, illetve a térségi fejlődésnek a társadalmi, a gazdasági és a táji rendszerek illeszkedésén
és együttműködésén kell alapulnia.
2. A fejlesztések célja az ártér fokozatos reaktiválása, amely az ártér ökológiai és vízrendszer‐
rehabilitálását jelenti a táji adottságokra épülő tájgazdálkodási rendszer kiépítésével, amely magába
foglalja az egészséges, mozaikos tájszerkezet helyreállítását és fenntartását.
3. A jövőben a táj‐ és vízhasználatnak egyaránt szolgálnia kell az éghajlatváltozásból, az ár‐ és
belvízvédelemből, a vízháztartás kedvezővé alakításából származó stratégiai jelentőségű funkciók és
feladatok ellátását, valamint a társadalmi‐gazdasági degradációnak fenntartható fejlődéssé fordítását.
4. A szükséges táj‐ és vízhasználat váltás alapja a VTT által biztosított szabályozott vízkivezetési
lehetőség.
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5. Az árvízvédelmi célból elfogadott szabályozott vízkivezetést, ártér‐reaktiválást úgy kell megvalósítani,
hogy a víz továbbvezetésével, szétosztásával csökkenjen az árapasztó tározás okozta kár és a lehető
legnagyobb mértékben biztosított legyen az ártér alkalmas területeinek gravitációs vízellátása az ökológiai
és tájgazdálkodási rendszerek számára.
6. Az ökológiai rendszerek között stratégiai jelentőségük alapján meg kell valósítani a természetes erdők
helyreállítását, ökológiai szerepüknek megfelelő fenntartását, területük olyan arányra növelését, amely már
lehetővé teszi az ártéri élőrendszer egészséges működését.
7. A tájgazdálkodási rendszert a táji rendszerek működési sajátosságai szerint kell kialakítani, a táj térszintjei
és a rehabilitálandó vízrendszerek által meghatározott élőhelyek potenciális haszonvételei, ezek piaci
lehetőségei, a helyi társadalom képességei és szándékai, valamint az országos érdekű stratégiai
jelentőségű funkciókat elismerő kifizetési rendszer alapján. A tájgazdálkodás‐váltást a kellő óvatosság és
fokozatosság elve alapján árapasztó, illetve tájgazdálkodási mintaterületeken kell elkezdeni, a helyi
társadalom közreműködésével.
8. A táji alkalmasság szerint meghatározott agrárgazdálkodási váltásnak az ártér magasabban fekvő,
kedvezőbb agráradottságú területein a piaci követelmények mellett, elsősorban a termelés helyi társadalmat
és környezetet érintő károkozásának megszüntetését kell jelentenie.
9. A térségi fejlődés egyéb ágazatai az eddigiekhez hasonlóan a népességmegtartást, a jövedelemszerzés
lehetőségét és az életminőség javulását kell, hogy szolgálják, ezen belül kiemelt jelentősége van a
tájhasználat váltás mellett a népesség összetételét is figyelembe vevő oktatási, képzési, integrációs és
szociális programoknak, valamint a tájgazdálkodáson alapuló termékfeldolgozási, szolgáltatási és
turisztikai fejlesztéseknek.
10. A víz jelenléte és az ártér sajátos helyzete következtében kiemelt figyelmet kell fordítani a vízminőség‐
védelemre, talajvédelemre, szennyvíz‐ és hulladékártalmatlanításra, beleértve a vízgyűjtőn történő
nemzetközi együttműködést is.

„ÖKOSZTRÁDA” MODELL, 1990‐ES ÉVEK
A másik háttéranyag Horváth Benő ökológus (M‐Teampannon kft) által kidolgozott „ökosztráda” modell volt.
Eszerint a Tisza mai medre mentén kétoldalt találjuk azt a mintegy 1,5‐5 (esetenként több) km széles
területet, amelyet a Tisza az Újholocén folyamán meanderezve hozott létre. Ez a Tisza medrét követő sáv,
amely a talajon keresztül a mai napig intenzíven kapcsolódik a Tisza jelenkori (recens) medréhez és
vízmozgásaihoz, a töltés mentesített oldalán, változó szélességben, a gáttal többé‐kevésbé párhuzamosan
húzódik. A szabályozásokat követően, a vizes élőhelyek visszaszorulásával e terület kiemelkedő ökológiai
szerepe a talaj képzésében, a talajvíz szűrésében, a belvizek tárolásában, a holtágak, ártéri erdők által képzett
élőhelyek fenntartásában, ökológiai folyosó működésében mutatható ki. A keleti országrészt átszelő, 600 km
hosszú, természeti, kulturális és egyéb értékeket hordozó térséget elsődlegesen a Tisza ökológiai teréhez
tartozó, vízminőségét közvetlenül befolyásoló, azzal egységes rendszert alkotó „ökológiai és
vízminőségvédelmi pufferoló sávnak” kellene tekintetni, ami, összetett szerepénél fogva egyfajta "pszeudo
ártér”‐ként funkcionálhat.

TISZA‐TÓ KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
Az 1996‐1999 között a Teampannon Kft irányításával készült terv a Horváth Benő féle ökosztráda modellből
kiindulva, illetve annak továbbfejlesztésével alakította ki a Tisza‐tó térség differenciált övezeti rendszerét. A
Tisza menti kisváros‐párokra épülő „csigolyás szerkezet” azonosítása szolgált alapul a településrendszer és
az abból levezethető közlekedési rendszer kialakításához. Mindezek integrációjára épült a térségspecifikus
differenciált szabályozás, valamint a fejlesztési feladatok meghatározása.
A Dunán inneni országrész legnagyobb összefüggő, integrált turisztikai térséggé fejleszthető régiójának terve 4
kiemelt településre (Tiszafüred‐Poroszló illetve Kisköre‐Abádszalók), a településeket összekötő meglévő
nyomvonalakra és a meglévő folyami átkelőkre (híd, rév, komp) építve alakítja ki – egymással összehangolva –
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a térség település‐ és ökológiai rendszerét. A szerkezetalakításban és az övezetekben a térség fejlesztését
előmozdító kínálati és védelmi rendszerek egyensúlya érvényesül.

TISZAI VÍZI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM, 2005
2005‐ben az Aquaprofit Rt által kidolgozott tervdokumentum rendkívül részletesen vizsgálja a folyó menti 5‐
10 km‐es sáv vízi turisztikai hasznosításának lehetőségeit. A nagy értéke, hogy nem csupán a szűken vett
feltételrendszert, hanem a háttér‐infrastruktúrát, az intézményrendszert, a humánerőforrás feltételeket, a
jogszabályi háttért stb. is feltárja. A Program fő célnak a Tisza völgy egészén az alapszolgáltatások és az alap
háttérinfrastruktúra egységes, a piaci igényekhez igazodó színvonalának elérését tekinti. A Tiszához kötődő
vízi turizmusban a tanulmány a keleti országrész társadalmi‐gazdasági felemelkedésének egyik legfontosabb
lehetőségét látja. A dokumentumban meghatározott fejlesztési célterületek:
1. evezős (kajak, kenu, csónak),
2. yacht, motoros kishajó,
3. kiránduló, üdülő, lakóhajó turizmus,
4. illetve a hozzájuk kapcsolható turisztikai formák (falusi, öko, gasztro‐bor, kerékpáros, egészségturizmus
stb).
A dokumentum célterületként ugyan nem említi, de a többi célterület keretében, mint többletszolgáltatás
foglalkozik a fürdő (strand) turizmussal is. Kiemelt figyelmet fordít az ún. szektorsemleges tényezőkre
(közlekedés, közműellátottság, humán erőforrás, közbiztonság, intézményi‐jogszabályi háttér stb.

2.3.3.

A TISZA STRATÉGIA MEGALAPOZÁSA C. DOKUMENTUM FŐ JAVASLATAI

A Tisza‐stratégia megalapozása c. dokumentum a 600 km hosszú magyarországi Tisza szakaszra és
térségére az alábbi jövőképet fogalmazza meg:





A tér‐ és területszerkezet, a településrendszer és a tájrendszer illetve a népesség térbeli
elrendeződése között új fenntartható egyensúlyi helyzet jön létre;
A Tisza mente vízháztartásának változásaival „együtt mozogni”, ezáltal e változásokat hatékonyan
kezelni és erőforrásként hasznosítani képes dinamikus tájrendszer és ezt kiszolgáló vízgazdálkodási
(intézmény)rendszer alakul ki;
A Tiszával való együttélés olyan komplex tájgazdálkodási rendszeren alapul, amely a természeti, táji
értékek fenntartására, fejlesztésére és hasznosítására építve képes a népességnek folyamatosan
növekvő „jól‐létet” biztosítani.

16

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

14. ábra Tisza Stratégia megalapozása, 2010, térszerkezet‐alakítása (forrás: Város‐Teampannon Kft, 2010)

15. ábra: Szerkezetalakító elemek és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési irányok (forrás: Város‐Teampannon Kft, 2010)
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A dokumentumban megfogalmazott átfogó cél:
A népesség változatos készségei és gazdasági képességei, illetve az eltérő adottságú Tisza menti térségek‐
tájak mai valóságos, gazdaságilag érvényesíthető adottságai közötti új egyensúlyi helyzetek és azt
megfelelően működtetni képes társadalmi, gazdálkodási, intézményi rendszerek kialakítása.
Egy jövőbeli Tisza‐stratégia alapja egyfelől a Tisza folytonossága (maga a folyó, hullámtere, a kétoldali gátak,
valamint az ezzel szoros kapcsolatban álló ökológiai sáv (holocén meder), másfelől az ezt keresztező
útvonalak, hídfők, városok által tagolt‐határolt „gerinccsigolyák” alkotta változatos tájrendszer, amit ma Tisza
mentének nevezünk.
A fentiekből levezetve, a szerkezetalakítás számára az alábbi stratégiai célokat határoztuk meg:
I. Tisza menti városhálózat kiteljesítése annak érdekében, hogy a városok képesek legyenek térségük
adottságait kibontakoztató fejlődésének motorjaivá válni, a vidéki térségük kínálata számára fizetőképes
keresletet, lakosai számára pedig magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani;
II. Komplex, rendszerbeszervezett, differenciált tájgazdálkodási rendszer kialakítása az egyes
téregységeket jellemző adottságokkal, keresletekkel és a külső lehetőségekkel összhangban.

2.4. VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSE
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – az első, 2003‐ban elfogadott kormányhatározat szerint ‐ egy integrált
térségfejlesztési program lett volna, amely a tervek szerint az alábbiakat foglalta volna magában:

a tiszai nagyvízi meder vízszállító‐képességének javítása és a Tisza‐völgyi árapasztó rendszer
kialakítása

a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program.
Az árapasztást úgy tervezték, hogy a tározókba minden olyan árhullámból vezethető víz, amelynek szintje a
partokat meghaladja. A Tisza vízjárása szerint erre a lehetőségre 10 évből átlagosan 6‐7 évben lehet számítani,
amely korlátozott mértékben a vizek hasznosítására, valamint esetlegesen a mögöttes területek vízpótlására
is lehetőséget ad. A tározók igénybevétele árvízi érdekből 30‐40 évenként következik be. Egy tározónak a
teljes mélységű elárasztása 100 évnél ritkább előfordulású. Annak a valószínűsége, hogy a meder összes
tározója
egyidejűleg
teljes
kapacitással
feltöltődjön,
1 ezrelék alatti. A terv lezárulásával a Tisza teljes hazai szakaszán kb. 1 méteres vízszintcsökkenés elérése
tervezett.
A fenti célokból az első cél megvalósult, a második cél lényegében nem. A falvakban megvalósult
infrastruktúra beruházások az EU által előírt kötelező fejlesztések (ivóvízminőség‐javítás, csatornázás), a
kiépített üzemi utak kerékpáros használhatósága, esetleg egyéb, az árvízvédelmi beruházásoktól független
infrastruktúrafejlesztések, szintén egyéb forrásokból valósultak meg. A földhasználati fejlesztések rendre
elmaradtak, az érintett térségekben a szegénység nem csökkent, a foglalkoztatás nem javult.

2.5. TISZA‐TÓ TÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
A 2014‐2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusra a Tisza‐tó Területfejlesztési kft dolgozta ki a Tisza‐tó
Térség Területfejlesztési Programot, amely az alcíme szerint stratégiai és operatív program. A dokumentum
jelentős (szövegszerű) átfedésben van a 2013‐ban készült Tisza‐tó térségfejlesztési Stratégiával, további
helyzetfeltáró szövegrészekkel egészült ki. A dokumentumokban megfogalmazott átfogó célok:
•

•

A jó ökológiai állapot – illetve a mesterséges és erősen módosított vízterek esetén – jó ökológiai
potenciál és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása és javítása a természeti adottságokkal
történő ésszerű gazdálkodással, a környezet és természet védelmével és fenntartható
használatának folytatásával.
A települési térségi infrastrukturális rendszerek megfelelő állapotba fejlesztése, a kialakított
rendszer folyamatos karbantartása.
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•

A térség ökológiai rendszerhez és annak eltartó képességéhez igazodó, egyedi, versenyképes
gazdasági és turisztikai struktúrák kialakítása.
•
A térség kitörési esélyeit javító külső és belső közlekedési kapcsolatok javítása.
•
A kialakuló tájegységhez kapcsolódó identitástudat összetartozás, egybetartozás kialakítása a
fejlesztési feladatok összekapcsolása, közös megvalósítása, a Tisza‐tó térség különböző táji, térségi
és települési relációiban a kohézió erősítése.
A Tisza‐tó törvénytervezet szövegszerű javaslata fontos input lehet a megyei területrendezési terv (TRT)
módosításához. Véleményünk szerint ugyanakkor a Tisza‐tó törvénynek – a Balaton törvényhez hasonlóan –
magának a Tisza‐tó Kiemelt térség Területrendezési Tervéről kellene szólnia. Jelenlegi szövegtervezet azt
sugallja, mintha külön készülne egy Tisza‐tó törvény és egy kiemelt térségi TRT.

2.6. JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK
KONCEPCIÓJA

MEGYE

TERÜLETFEJLESZTÉSI

2013‐ban került elfogadásra a megye területfejlesztési koncepciója. A koncepcióban megrajzolt hosszú távú
jövőkép a megye Alföldön belüli sajátos elhelyezkedését, sokoldalú, de kitüntetett irányoktól mentes
kapcsolatrendszerét, területének megosztottságát és egyes térségeinek markánsan eltérő identitását
figyelembe véve vetítette ki a továbblépés eltérő irányokban kijelölt útjait. A koncepció a különféle adottságú
térségekhez ‐ tájakhoz és a népesség adottságaihoz igazított, és differenciált eszközökkel eltérhető
célállapotokat fogalmaz meg.
A térségenként eltérő fejlődési pályáktól függetlenül az elérni kívánt közös cél 2030‐ra: a mainál ellenállóbb,
az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá váló kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes új
egyensúlyi helyzetek kialakulása.
Közös cél, hogy az új egyensúlyi helyzetekhez vezető folyamat következtében a Jász‐Nagykun‐Szolnok
megyében élők életminősége, képzettségi szintje, önbizalma, a társadalom tagjainak egymásba és a
jövőbe vetett bizalma 2030‐ra markánsan javuljon. A megyéből elvándorolni szándékozók aránya
látványosan csökkenjen. Az évezred első két évtizedét jellemző kárelhárítást és válságkezelést a gazdaság,
a társadalom és a környezettel való együttélés konszolidálódási és építkezési folyamatai váltják fel.
A megye egyes térségei – Jászság; Szolnok ‐ Törökszentmiklós ‐ Martfű térsége; Tiszazug – sikeresen és
erőteljesen rákapcsolódnak a megyét érintő, illetve azt átszelő nemzetközi és hazai közlekedési‐fejlődési
folyosókra, ami a gazdasági megerősödés alapja. A makrogazdasági fejlődési tengelyekhez való erőteljesebb
kapcsolódás a megye pozícióját megerősíti, emellett azonban csak hosszabb távon csökkennek a belső
területi különbségek.
A demográfiai előrejelzések szerint a megye népességfogyása továbbra is igen jelentős lesz, 2040 táján 60‐70
ezer fővel kevesebben fognak itt lakni. A népességcsökkenésnek ez a drámai mértéke területileg eltérő
mértékben érinti a megye térségeit és településeit: a Tiszán túli térségben nagyobb méretű a csökkenés, mint
a kedvezőbb fekvésű szolnoki várostérségben, vagy a Jászságban. Egyes térségekben jelentősen megnő a
cigányság aránya, máshol az elöregedés érvényesül majd erőteljesebben.
A jövőképhez illeszkedően – a megye társadalmi, gazdasági és környezeti adottságai és kihívásai, illetve az
azokra adható válaszok, a közigazgatási tradíciók, a táji‐térszerkezeti kapcsolatok, a nagytérségi rendszerek
várható alakulása és az együttműködési lehetőségek alapján ‐ négy funkcionálisan együttkezelendő, ún.
funkcionális várostérség (FVT) rajzódott ki, plusz a Tisza vízrendszerére és térségére (a Hármas‐Körös
térségét beleértve) szerveződő ötödik területi cél, mely a térségfejlesztés kereteit fő vonalakban
meghatározza.
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16. ábra Jász‐Nagykun‐Szolnok megye együtt kezelendő térségei
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Területi célok (T1 – T5):

Szolnok – Törökszentmiklós ‐ Martfű térsége

Jászság

Nagykunság – Tisza‐tavi térség

Mezőtúr térsége ‐ Tiszazug

Tisza‐mente és Hármas‐Körös
A stratégia specifikus célkitűzései (S.1‐S.4.) jellegükből adódóan nem kötődnek térséghez, a megye bármely
térségében tervezhetők e célok megvalósítását szolgáló projektek, akár a térségi célok megvalósítását
szolgáló térségi programokba integráltan.
A kijelölt horizontális célok az emberi és természeti erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítását
nevesítik.
A célhierarchia és a hozzárendelt prioritásrendszer felépítése és megvalósítása során négy alapelvnek kell
érvényesülnie a koncepció szerint:
1. (jól) működő rendszerek, meglévő értékek továbbépítése, továbbfejlesztése, továbbgyűrűző
hatásainak erősítése (pl. Jászság ipari potenciálja, agrárvertikum, országos jelentőségű turisztikai vonzerők,
legjelentősebb térszervező központok, tájgazdálkodási innovációs bázis, felsőfokú szakképzés),
2. meglévő, de kihasználatlan térszerkezeti adottságok, területi, infrastrukturális, munkaerő
kapacitások, tudások, készségek hasznosítása (pl. Szolnok pozíciójának megerősítése a Bécs‐Budapest‐
Belgrád és a Tisza‐völgy térrendszereiben, emberi erőforrás fejlesztése),
3. a fejlődés alapfeltételét jelentő infrastrukturális, tudás‐ és készségbeli, szervezeti, intézményi,
szemléletbeli hiányok felszámolása, mérséklése a reális lehetőségek figyelembe vételével (nagytérségi
kapcsolatok, esélyegyenlőség megteremtését szolgáló intézmények, integrált vízgazdálkodási infrastruktúra,
info‐kommunikációs infrastruktúra, együttműködés kultúrája, elérhetőség, szakképző intézmények),
4. a térség kihívásaira várhatóan adekvát választ adni képes jó gyakorlatok adottságokhoz illeszkedő
alkalmazása és helyi innovatív megoldások kidolgozása (pl. Jászság városiasságának erősítése, Tisza menti
„ökosztráda”, tájgazdálkodási kísérleti programok, Nagykunság zöldipari arculatának felépítése,
tájgondnokság rendszere, örökséggazdálkodás szakemberképzése, a társadalmi felzárkóztatás megyei
intézményi hátterének felépítése).

21

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

22

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

2.7. TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ELŐTANULMÁNYOK
A megye 4 együttkezelendő téréségére fejlesztési előtanulmányok készítéséről döntött a Megyei Közgyűlés
194/2013.(III.27.) számú határozata. Az együttkezelendő térségek: Jászság; Szolnok – Törökszentmiklós –
Martfű; Nagykunság – Tisza‐tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug.
Az együttkezelendő térségekre kidolgozott előtanulmányok célja, hogy a 2014‐2020‐as időszakra a megyei
területfejlesztési stratégia és operatív program megalapozása érdekében, konkrét mikrotérségi fejlesztési
célokat és projekteket, integrált programokat határozzon meg.


Jászság

A megye többi területéhez képest a Jászság jól elkülöníthető egységet képez. A Jászság területén ma öt város
található, melyek a Hatvan – Jászberény – Szolnok, valamint a Zagyva és a Tisza menti nyomvonalon
fűződnek be az Alföld városhálózatába, míg a Tápióságon keresztül a Jászság észak‐nyugati részét erős szálak
kötik a budapesti agglomerációhoz.
A Jászság jövőképe: Együttműködésekben gazdag, versenyképes Jászság
A térség fejlesztésének irányai és prioritásai a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
elgondolásai szerint, a térség speciális adottságaihoz és igényeihez igazodva kerültek kialakításra.
Átfogó célok
1. Jászsági Ipari
Övezet (Jászsági
nagyprojekt)

Stratégiai célok

Akciók

1.1 Megfelelő üzleti környezet
megteremtése

1.1.1 Megközelíthetőség
1.1.2 Ipari park fejlesztése
1.1.3 Szakemberek biztosítása
1.1.4 Üzleti célú idegenforgalom fejlesztése
1.1.5 Nemzetközi, multinacionális és hazai
nagyvállalatok innovációs kapacitásának ösztönzése

1.2 Hálózatosodás

1.2.1 Beszállítói program
1.2.2 Térségi Ipari Klaszter létrehozása

2. Vidékies
települések
felzárkóztatása

3. Önszerveződő
társadalom

2.1 Vidék élhetővé tétele

2.1.1 Jásszági integrált CLLD‐k létrehozása
2.1.2 Közlekedés fejlesztése

2.2 Feldolgozóipar telepítése

2.2.1 Élelmiszeripari feldolgozók telepítése, a már
meglévők fejlesztése

3.1 Idegenforgalom egységesítése

3.1.1 Fesztivál az egész nyár a Jászságban
programsorozat
3.1.2 Egységes turisztika

3.2 A leghátrányosabb társadalmi
rétegek és a leszakadó telelpülések
felzárkóztatása



3.2.1 Helyi termékek és termelői önszervezőséd

Szolnok – Törökszentmiklós ‐ Martfű

A megye középső kelet‐nyugat irányú tengelye a Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű városok által dominált
funkcionális várostérség(ek) településegyüttese, valamint a hozzájuk kapcsolódó, belső perifériára szorult
kistelepülések.
Szolnok jövőképe: A Kecskemét‐Szolnok gazdasági tengely valós tartalmainak köszönhetően, belső
erőforrásainak „okos” és fenntartható kihasználásával Szolnok nagyvárostérség csapágyvárosi és regionális
szerepe megerősödik, a Tisza Fővárosaként az integrált és adaptív vízgazdálkodás országosan elismert
tudásközpontja.
Törökszentmiklós jövőképe: Törökszentmiklós várostérség a Közép‐Alföldi Gazdasági Agglomeráció
meghatározó tagja, sikeres és élhető mikrotérségi központ, a mezőgazdasági hagyományokra épülő
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gazdaságfejlesztéssel és innovatív szociális felzárkóztatási programjaival sikerült megállítani térsége
kedvezőtlen társadalmi folyamatait.
Martfű jövőképe: Martfű várostérség a Közép‐Alföldi Gazdasági Agglomeráció meghatározó tagja, sikeres és
élhető mikrotérségi központ, a mezőgazdasági hagyományokra épülő gazdaságfejlesztéssel és innovatív
szociális felzárkóztatási programjaival sikerült megállítani térsége kedvezőtlen társadalmi folyamatait.
Tisza‐menti települések jövőképe: A Tisza‐mente és belső perifériákon lévő települések erős népességmegtartó
és önfenntartó képességgel rendelkeznek, kihasználják természeti adottságaikat, helyi hagyományaikat és
értékeiket, használják és hasznosítják az alternatív gazdaságfejlesztés eszközrendszerét és az integrált
tájgazdálkodási mintaprojektek eredményeit.
A tanulmány által kezelt altérségek fejlesztési prioritásainak illeszkedését a megyei célrendszerhez a
következő összefoglaló táblázat tartalmazza:
Szolnok Török‐ Martfű
FVT
szent‐
FVT
miklós
FVT

Átfogó célok 2030

Á1.

Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire

Á2.

Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya

Á3.

Egészséges, képzett lakosság együttműködő társadalom

✓
✓

✓
✓

Tisza‐
szent‐
imre

✓
✓

✓

✓

✓

Stratégia 2014‐2020
Területi célok
T1.

Szolnok nagyváros‐térség pozíciójának megerősítése a Bécs‐Budapest‐
Belgrád/Bukarest fejlődési tengely és a Tisza‐völgy térrendszereiben

T2.

A városiasság erősítése és a gazdaság divercifikációja a jaszsági ipari
agglomerációban

T3.

Nagykunsági mezővárosi hálózat új térségi szerepeinek felépítése

T4.

Tiszazug és Kösö mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása

T5.

Tisza menti „ökosztráda” innovatív víz‐ és tájgazdálkodási alrendszereinek
kiépítése és a Tisza‐tó turisztikai térség integrált megújítása

✓

✓
✓
✓

✓

Specifikus célok
S1.

Az emberi erőforás fejlesztése: a felső‐ és középfokú oktatás‐képzés
minőségi és tarlalmi korszerűsítése, egészségfejlesztés

S2.

Az agrárvertikum együttműködésen alapúló konszolidációja, a
versenyképesség, a tájfenntartó‐ és foglalkoztatási potenciál növelése

S3.

Eseélyegyenlőség biztosításához szükséges társadalmi intézményi és
finanszírozási feltételek megteremtése a leszakadó térségekben

S4.

A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató
infrastruktúrális hiányosságok felszámolása



✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Nagykunság és Tisza‐tó vidéke

A térség fejlesztésének irányai és prioritásai a Jász‐Nagykun‐Szolnok megyei Területfejlesztési Koncepció
elgondolásai szerint, a térség speciális adottságaihoz és igényeihez igazodva kerültek kialakításra.
A tervezési terület fejesztési stratégiája alapvetően két, a megye egészére megfogalmazott területi célhoz
illeszkedik:
Nagykunság mezővárosi hálózat új térségi szerepeinek felépítése;
Tisza‐menti „öko‐sztráda” alrendszereinek kiépítése, differenciált víz‐ és tájgazdálkodási rendszerek innovatív
fejlesztése.
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Átfogó célok
1. Nagykunság, mint a
hozzáadottérték alapú
élelmiszer‐gazdaság
egyik központja

Stratégiai célok

Akciók

1.1 Megfelelő tudásbázison
és táji adottságokon alapúló
mezőgazdasági
feldolgozóipar újjáélesztése

1.1.1 Mezőgazdasági feldolgozóipar fejlődésének
erősítése
1.1.2 Állattenyésztés, halászat szerepének növelése
1.1.3 Gazdaságos méretű kertgazdálkodás
1.1.4 Élelmiszeripari kutatás‐fejlesztési tevékenység
ösztönzése
1.1.5 Szakember ellátás
1.1.6 Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
1.2.1 Megújuló‐ és bioenergia‐hasznosítás
1.2.2 Erdők, energiaerdők telepítések
1.2.3 Hulladék újrahasznosítás
1.3.1 Barnamezős területek újrahasznosítása, új
telephelyek fejlesztése
2.1.1 Koncentrált wellness‐ és gyógyfürdőfejlesztés a
kapcsolódó szolgáltatásokkal és egészséges marketing
kialakításával
2.2.1 Ökoturizmus fejlesztése
2.2.2 Túraközpont hálózat fejlesztése
2.2.2.1 Kerékpárút hálózat fejlesztés és kapcsolódás
az EUROVELO hálózatba
2.2.2.2 Tisza‐tó, mint integrált szabadidős és
sportturisztikai központ
2.2.2.3 A kulturális turizmus fellendítése
3.1.1 Hagyományos vidéki mesterségek felélesztése,
helyi termékek helyben történő felhasznlása és termelői
önszerveződés
3.2.1 Helyi vállalkozók támogatása (Szabad Vállalkozási
Zóna)
3.2.2 Halmozottan hátrányos és leszakadó társadalmi
rétegek felzárkóztatása

1.2 Térség zöldipari
arculatának erősítése

2. Természetközeli
egeszségturisztikai
centrum

1.3 Meglévő ipari bázisok
kihasználása
2.1 Egészségturisztika
fejlesztése
2.2 Tisza‐tó integrált
turisztikai fejlesztése

2 A vidékitérségek
komplex
felzárkóztatása

3.1 Önszerveződő vidéki
társadalom
3.2 Leszakadó térségek
felzárkóztatása



Mezőtúr és térsége –Tiszazug

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye déli‐délkeleti részén, a Tisza és a Körös folyók, valamint a Hortobágy‐Berettyó
mentén, illetve a folyók közében található települések alkotják a Tiszazugi, illetve a Mezőtúri kistérséget,
2013‐tól járás szintű közigazgatási egységet. A megye nagyobb tájegységei közül részben a Tisza‐mentéhez,
részben pedig a Nagykunsághoz tartoznak a terület települései. A Tiszazug, illetve a tőle keletre fekvő
Mezőtúri kistérség kedvezőtlen közlekedés‐földrajzi helyzete a Tisza szabályozás következményeként
állandósult. A megye területfejlesztési koncepciójának célhierarchiájában megjelenő T4. jelű területi cél, a
Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítását nevesíti.
A megye egészére vonatkozóan öt darab területileg lehatárolható stratégiai cél és négy‐négy specifikus és
horizontális cél került meghatározásra. A területi célok közül a Kunszentmártoni és a Mezőtúri járás által
képzett Tiszazug térségben három tekinthető relevánsnak. T3. „Városhálózati szerepek és város‐vidék
kapcsolat megújítása a tiszántúli mezővárosi térségben”; T4. „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és
önfenntartó képességének javítása”, T5. „Tisza menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése”. Ezekhez
kapcsolódóan az előtanulmány kialakította a térség területfejlesztési prioritásait, továbbá a specifikus célok
mindegyikéhez meghatározásra kerültek a térségre szabott fejlesztéspolitikai prioritások is.
A térségfejlesztési előtanulmányban a térség lehetséges kitörési pontjaira megfogalmazott javaslatok:
1.

Helyi élelmiszergazdaság
 közétkeztetés ellátása helyben termelt élelmiszerekkel
 helyi piacok, kiskereskedők ellátása helyben termelt élelmiszerekkel
 szociális szövetkezetek létrehozása, működtetése
 termelői és értékesítési csoportok elterjedése
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 élelmiszerek feldolgozása, hozzáadott érték növelése
 ház körüli állattartás felvirágzása (reneszánsza)
 vágópontok létesítése: helyi húsellátás
 tájspecifikus (házias) élelmiszer termékek előállítása
 bio élelmiszer termelés
2. Természeti kincsekre (vizekre) alapozott turizmus
 Cserkeszőlő: gyógyfürdő
 Tiszaföldvár, Mezőtúr, Túrkeve: termálfürdők
 Körös és Tisza folyók: evezős turizmus, és kishajós kiránduló turizmus
 holtágak: horgászat, természetjárás
 Tiszakürti arborétum
 Hortobágy‐Berettyó tanösvény
 folyóparti szabad strandok
3. Térségi iparfejlesztés, munkahelyteremtés
 Jelentős hozzáadott értékű termékek előállításának preferálása a tömegtermeléssel szemben
 megújuló energia hasznosítása
 szilikátipari nyersanyag hasznosítása: téglagyártás, fazekasság,
 kis‐ és nagyüzemi élelmiszer feldolgozás
 tradíciókra és innovációra alapozott kézműves ipar
 agrárvertikum foglalkoztatási képességének maximalizálása (magas élőmunka igényű termelési
kultúrák)
 ipari parkok kapacitásának kiaknázása (pl. autóipari beszállítói klaszter)

2.8. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÁTFOGÓ ELEMZÉSE
A településrendezési eszközök átfogó elemezése során a települések területrendezési szintű fejlesztéseit
vizsgáljuk meg annak érdekében, hogy a megyei területrendezési terv megteremtse az összhangot a
települési önkormányzati, megyei és országos szintű fejlesztési elképzelések között. Az előkészítő fázis
lezárásáig a megye 78 településéből 33, tehát valamivel több, mint 40%‐a küldte meg a megyei önkormányzat
részére a hatályos településszerkezeti tervét.
A 2013 előtt készült településrendezési eszközök 2018. december 31‐ig alkalmazhatók a magasabb rendű
jogszabályok előírásai szerint. Ezt követően már csak az új településrendezési követelmények alapján készült
településrendezési eszközök alkalmazhatók.
A beérkezett településrendezési eszközök alapján megállapítható, hogy nagyon kevés település készítette el a
tervét az új településrendezési követelmények alapján, ugyanakkor a megküldött tervek negyedében történt
településszerkezetet érintő módosítás, elsősorban új beépítésre szánt területek kijelölése. A további közel két
tucat terv változatlan maradt a megyei területrendezési terv elfogadása óta.
2011 óta a nagyobb településeken, városokban jelöltek nagyobb volumenű fejlesztéseket, ezeket foglaltuk
össze az I. sz. mellékletben.
Összességében megállapítható, hogy egyedül Szolnokon és Újszászon történt jelentős változás a beépítésre
szánt területkijelölésekben, a többi település esetében inkább korrekciókról, átrendezésről beszélhetünk
területrendezési szinten, hiszen már jelenleg is jelentős fejlesztési, tartalékterületekkel rendelkeznek.
Ugyanakkor megjelenik az igény a településüzemeltetés szempontjából kedvezőbb, kompaktabb
településszerkezet kialakítására. Szép példája ennek Rákóczifalva, ahol a beépítésre szánt területek
átrendezésével, lakóterület és gazdasági terület visszasorolással, nagyságrendekkel kedvezőbb szerkezet
került kialakításra.
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3. TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
3.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETVÉDELEM
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye éghajlata zömében mérsékelten meleg‐száraz, a középső területeken meleg‐
száraz. Az átlagos hőmérséklet az északi területeken 9,5‐10,0 °C, a középső és déli területeken 10,0‐10,5 °C
között váltakozik. Az évi csapadékösszeg a megye legnagyobb részén 500‐550 mm, viszont a megye középső
részein helyezkednek el hazánk legszárazabb vidékei, ahol ez az érték az 500 mm‐t sem éri el. Elsősorban
szárazságtűrő, hosszú tenyészidejű és magas hőigényű növényfajták termesztésére alkalmas a terület, ahol
megnő a vízvisszatartás és öntözés jelentősége. A megye felszíne egyenletesen sík, ezért a gyakori aszályok
mellett belvizek is sújtják területét. Az elmúlt 30 évben az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá váltak,
az évi középhőmérséklet 1,5 °C‐kal növekedett a térségben 1980 és 2009 között.
Az OMSZ értékelése szerint az elmúlt 50 évben az
éves csapadékmennyiségben nem történt
szignifikáns
változás,
ugyanakkor
napi
mennyisége, valamint a száraz periódusok hossza
jelentősen növekedett. A klímaváltozásra utaló
jelek sokasodnak, az extrém időjárási helyzetek
növekedő tendenciát mutatnak, ezért egyre
sürgetőbb az éghajlatváltozáshoz történő
alkalmazkodás. Igen jók a megye talajadottságai:
zömmel jó termékenységű talajok (elsősorban
17. ábra Átlagos éves csapadékösszeg (forrás: OMSZ)
csernozjomok) találhatók a Jászságban, a
Tiszafüredi‐Kunhegyesi‐sík és a Szolnok‐Túri‐sík területén. Összefüggő alacsony termékenységű talajok a
megye középső részein, a folyóvölgyben (főképpen öntés talajok), valamint a megye keleti határvidékein
(elsősorban szikesek) találhatók. Általánosságban megállapítható, hogy a megye területe száraz, gyér
lefolyású, erősen vízhiányos terület. Jelentős folyói a Tisza és Hármas‐Körös, kis vízhozamú vízfolyás a
Zagyva, a Tarna, valamint az erősen módosított, vagy mesterségesen épített belvíz és öntöző csatornák
(főművek, társulati kezelésű üzemközi művek, magán vagy önkormányzati kezelésű üzemi művek). A
síkvidéki jelleg miatt a csatorna sűrűség jóval meghaladja az országos átlagot. Ezek a csatornák általában a
vízelvezetést szolgálják, jelentős hosszban kettős rendeltetésük van, a mezőgazdasági öntözési igények
kielégítésére. A megye középső és keleti részében számos állóvíz található, melyek nagy része mesterséges,
gazdasági érdekből kialakított halastó, kisebb részben belvíztározó, de a folyók mentén (a mentett és a
hullámtérben) a szabályozásból eredően a holtágak száma is magas. A talajvíz mélysége változó: általában 2‐4
m az évszakonkénti ingadozás mellett a déli területeken 4‐6 m közötti. Mértékadó belvízi helyzetben azonban
főleg Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr térségében
megközelíti a talajfelszínt is. A rétegvizek
mennyisége elegendő a vízigények kielégítése
szempontjából. A rétegvizek speciális típusa, a
30°C‐ot meghaladó hőmérsékletű vizek, vagyis a
termálvizek aránya magas.

18. ábra: A megye kiváló termékenységű területei (Forrás:
Agrotopográfiai térképek, FÖMI)
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3.1.1. TERMÉSZET‐ ÉS TÁJVÉDELEM
TERMÉSZETVÉDELEM
A megye területén jellemzően a szántóföldi növénytermesztés dominál, azonban a tájat több helyen szakítják
meg vizenyős területek, illetve árterek és igen rossz termékenységű sziki puszták, rétek, legelők. A kevésbé
bolygatott területeken megőrződött a természetes élővilág, melyeket különböző jogszabályok nyilvánítottak
védetté. Így a megye területén megtalálhatók a védett természeti területek, a NATURA 2000
természetmegőrzési területek, a NATURA 2000 madárvédelmi területek, valamint az érzékeny természeti
területek. A Hortobágyi Nemzeti Park területe Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta néven UNESCO
világörökségi helyszín és a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó terület is.

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK
A megyében található országos jelentőségű védett természeti területek a 2011‐es vizsgálatok óta nem
változtak, területük nem növekedett. A megye peremterületeit három nemzeti park (Hortobágyi, Körös‐
Maros, Kiskunsági NP) érinti. Heves megye területéről pedig a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet nyúlik
át a megye területére. A kiterjedésének legnagyobb arányában a megyében elhelyezkedő védett természeti
területa Közép‐Tiszai Tájvédelmi Körzet.
A védett természeti területek a peremterületeken és a folyók hullámterén koncentrálódnak. A
természetközeli vizes élőhelyek, rétek, lápok kis területre zsugorodtak az 1960‐as 70‐es évek nagyüzemi
meliorációjának következményeként. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. a lápokat és a szikes
tavakat ex lege védetté nyilvánította. Az ex lege védett lápokat a 8005/2001. (MK. 156.) KöM tájékoztató
tartalmazza. A felsorolás nem tartalmazza a más jogszabályok alapján országos jelentőségű védett természeti
területen fekvő lápokat. Tiszaderzsen és Tiszafüreden találhatók ex lege védett lápterületek. Az ex lege szikes
tavakat a 8006/2001. (MK. 156.) KöM tájékoztató tartalmazza. A felsorolás nem tartalmazza a más
jogszabályok alapján országos jelentőségű védett természeti területen fekvő szikes tavakat. Csépa,
Cserkeszőlő, Karcag, Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas és Újszász
településeken találhatók ex lege szikes tavak.
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19. ábra: Országos jelentőségű védett természeti területek
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20. ábra: Ex lege védett természeti területek
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NATURA 2000 TERÜLETEK

21. ábra: Natura 2000 területek

Az EU csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi‐ és az
Élőhelyvédelmi Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei,
valamint állat‐ és növény‐fajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a
Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A Natura 2000 területeket, ‐ a különleges madárvédelmi
területeket és a különleges természetmegőrzési, illetőleg a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területeket ‐ az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X.8.) Kormányrendelet jelölte ki. Utóbbi területek fokozottan veszélyeztetettek és védelmük elsőbbséget
élvez. Az érintett földrészleteket a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza. A Natura 2000 hálózat nem
helyettesíti, hanem kiegészíti a védett természeti területek rendszerét.. Az eddig nem védett területen „a
Natura 2000 terület kijelölésének célja az azokon található, kijelölésük alapjául szolgáló fajok és élőhelyek
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölésük alapjául szolgáló
természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása”. Tehát a Natura
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2000 területek létrehozásának célja és indoka kizárólag a jelölő EU jelentőségű fajok és élőhelytípusok
védelme, ami eltér a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28‐29.§ szerinti hagyományos
természetvédelmi oltalomtól. A Kormányrendelet 8.§ (2) bek. értelmében „a Natura 2000 terület céljának
elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő tevékenység korlátozás nélkül folytatható”, vagyis a Natura 2000
területeken automatikus kizáró akadály semmilyen tevékenység esetén nem áll fenn. Azokon a területeken,
ahol a természeti értékek állományai a jelenlegi kezelés mellett megmaradtak, ott a megfelelő kezelés az
addigi gyakorlat fenntartása is lehet. Új területhasználati elképzelés esetén azonban mindenképpen meg kell
vizsgálni, hogy annak milyen hatásai vannak a kijelölés alapját jelentő fajokra és élőhelyekre. A
termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának eseti, hatósági, a jogszabályi követelményeken felüli előírása
miatt járhat kártalanítás a Natura 2000 területeken.
A Natura 2000 területek védelmében különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos
gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 hálózattal a
rezervátumszerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek
összehangolására alapozó megóvás került előtérbe. A Natura 2000 területet érintő tevékenység, beruházás
esetén az engedélyezési terv részeként hatásbecslést kell lefolytatni. Konfliktus lehet bányászat, vízügyi
kezelés, belvízcsatornázás, útépítés, felújítás esetén.
A Jász‐Nagykun‐Szolnok megyét érintő Natura 2000 területek listáját a II.melléklet tartalmazza.

HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK
Az országos védettség mellett a települési önkormányzatoknak lehetőségük van helyi jelentőségű védett
természeti területek kijelölésére is. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény részletesen
szabályozza a védetté nyilvánítási eljárást. A helyi jelentőségű védett természeti területek országos
nyilvántartását a természetvédelemért felelős tárca vezeti, ennek a megyére vonatkozó részlete látható a
mellékelt táblázatban.
A minisztérium 47 helyi védett természeti területet tart nyilván a megyében, melynek háromnegyede
természetvédelmi terület (1153,54 hektár). Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges
természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több
természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. Természeti emlék valamely különlegesen
jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület. Az ex lege védett forrás,
víznyelő, kunhalom, földvár, a törvény rendelkezése szerint természeti emléknek minősül. Természeti emlék
lehet példáule fasor vagy faegyed is. A megye természeti emlékei között található fecsketelep, park, egyedi
fa, fasor és kunhalom is.
A megyei önkormányzatok fő feladata a helyi védett területekkel kapcsolatos települési önkormányzati
feladatok összehangolása. A települési önkormányzatok feladata, hogy az illetékességi területükön található
helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készítsenek, melyeknek összhangban kell
lenniük az országos és regionális tervekkel. A tervet az önkormányzat képviselő‐testülete rendelettel fogadja
el. A tervek előterjesztéséhez a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság előzetes
véleménye szükséges.
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ÉRZÉKENY TERMÉSZETI TERÜLETEK (ÉTT)

22. ábra: Magas Természeti Értékű Területek

A Vidékfejlesztési Program zonális természetvédelmi célprogramjai olyan konkrétan lehatárolt, MTÉT
(korábban ÉTT) 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 területek, olyan kijelölt területek,
melyek természeti és táji adottságai kiemelten értékesek, így ezeken különleges földhasználati módok
alkalmazásának támogatása indokolt. A 2016‐2020. évekre vonatkozóan az ország területén három új MTÉT
terület (Fertő, Jászság, Tiszavölgy‐sík) kijelölésére történt meg és ezzel összesen 28 MTÉT területen vehetnek
igénybe zonális támogatást a gazdálkodók, több mint 1,3 millió hektáron. A megye területe a Hevesi‐sík, a
Jászság, Hortobágy, Gerje‐perje sík MTÉT területeket érinti, ahol a gazdálkodók támogatásra jogosultak a
Vidékfejlesztési Program keretén belül.
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ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

23. ábra: Nemzeti Ökológiai Hálózat

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. jelöli ki az országos ökológiai hálózat területét. A
megyei területrendezési terv az országos ökológiai hálózat alapján magterület, pufferterület, ökológiai
folyosó övezeteket jelölt ki. Az ökológiai hálózat megyét érintő területei a folyók (Tisza, Körös, Zagyva)
térségében a Hortobágy és a Jászság térségében koncentrálódnak. Az ökológiai hálózat övezeteinek kijelölése
során a védett területek mellett meghatározó jelentősége volt a Natura 2000 madárvédelmi területeknek és
természetmegőrzési területeknek is. Ez az oka például annak, hogy a Hortobágy megyét érintő területein
kijelölt magterület jóval nagyobb, mint a HNP védett területe. A megye jászsági és tiszántúli területeinek ‐
meghatározóan az északi felében ‐ mozaikosan kijelölt magterületei is elsősorban a Natura 2000
természetmegőrzési és madárvédelmi területek rendszerének ismeretében értelmezhetők. Karcag
területének közel fele ökológiai folyosó, ahol a város szennyvíztisztítója, és hulladéklerakója is található,
utóbbit ráadásul 10 hektárral szeretnék bővíteni.
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3.2. A TÁJ JELLEMZŐI
A megye nagyobb részére jellemző az ártéri síkság, a csatornahálózattal mentesített ártér, ahol túlnyomórészt
a nagy, egybefüggő táblák dominálnak, és legfeljebb a dűlőutak mentén és táblák között található mezővédő
erdősáv, fasor, mezsgye. A végeláthatatlan kultúrtájat néhol telepített akácos, a laposabb, szikes területeken
rét‐legelő, esetleg ligeterdők szakítják meg. A folyókhoz, árterekhez, illetve a mélyebben fekvő területekhez
közeledve ezt a homogén tájképet a mozaikosabb jelleg váltja fel. Így a Tisza völgye, ártere, a Hármas‐Körös,
valamint a Tisza‐tó környékének ártéri ligeterdői kapnak meghatározó szerepet a tájképben. A megye
jelentősebb kistájai a következők: Jászság, Szolnoki ártér, Tiszafüred‐Kunhegyesi sík, Hortobágy, Tiszazug,
Szolnok‐Túri síkság, Hatvani‐sík, Gyöngyösi‐sík, Hevesi‐sík. Figyelemre méltó tájváltozási folyamat, hogy a
Tisza‐tó létrejötte után a környező kistájak peremvidékeinek átalakulásával egy teljesen új szerves üdülőtáj
kialakulása zajlott.
A megye tájhasználatára meghatározóan a mezőgazdasági termelés jellemző, ennek ellenére
természetvédelmi, tájképvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és turisztikai szempontból kiemelhetők olyan
tájegységek, amelyek eltérnek a hagyományos mezőgazdasági tájhasználattól. A megye tájszerkezetét az
eltérő természeti adottságok az ökológiai, természetvédelmi érzékenység és a hagyományos tájhasználat
alapján a következő tájegységekre oszthatók: ártéri táj, üdülő táj, pusztai táj és mezőgazdasági táj.
Ártéri táj a Tisza‐tótól délre a Tisza, a Zagyva és a
Körös hullámtere, ártere, az ahhoz szervesen
kapcsolódó
holtágakkal,
morotvákkal,
természetes és természetközeli élőhelyekkel. Az
ártéri táj területén meghatározóan fontos a felszíni
vizek védelme, az árvízvédelem, a holtágak
többfunkciós vízgazdálkodása. A hullámtéri
területek és az azokhoz szervesen kapcsolódó
természetközeli élőhelyek az ökológiai hálózat
kiemelt jelentőségű részei. Ez a folytonos, vagy
folytonossá tehető ökológiai rendszer teszi
változatossá
a
megye
meghatározó
mezőgazdasági tájhasználatát. A három folyó
ártéri területe közül a Tisza térségének turisztikai
jelentőségét is ki kell hangsúlyozni. A vízi turizmus,
24. ábra: A megye tájszerkezete
(forrás: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye Területrendezési Terve ‐ továbbá a vízhez kötődő üdülés szempontjából a
módosítás, Előkészítő fázis, Lázár Tibor, Környezetterv Kft. 2011) megye jelentős tájpotenciállal rendelkezik a Tisza‐
tó üdülőkörzete mellett a Tisza közvetlen
térségében. A Tisza jobb és bal partjára felfűződő települések gazdaságfejlesztésében meghatározó szerepe
van a turizmusnak. A megyében létezik egy ártéri tájgazdálkodási mintaterület is, a 2004‐ben alakult Tisza
Tájközpont Kht. által kidolgozott és vezetett Nagykörűi Tájgazdálkodási Program, mely jelentős
eredményeket ért el tudományos és gyakorlati területen is. A program az ártéri gazdálkodás felújításával az
egész Tisza vidék komplex agrárstrukturális, környezetvédelmi és vidékfejlesztési mintaprogramjává válhat.
(bővebben: tiszatajkozpont.uw.hu/)
A Megye kiemelkedő táji adottsága a felszíni vízhálózat, azon belül is a legnagyobb Tisza folyó, mely nem csak
a védművek közé szorított hullámtérrel együtt értendő táji elem, hanem fontos kapcsolódó területe az ún.
Újholocén meder. Utóbbi az Újholocénben kialakult, a szabályozás előtti meanderező Tisza által érintett,
geológiai‐talajtani‐hidrológiai adottságai alapján jól lehatárolható terület, mely a térség alapvetően észak‐déli
irányú gerince: az ún. „ökosztráda”. Vízgazdálkodási és ökológiai értelemben a különféle térszerkezeti
rendszereket keresztezően szerves egységben működik a meder, a hullámtér, a töltés zónája az azon kívüli
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holtágak, morotvák, védett és kapcsolódó mezőgazdasági területek mélyen fekvő belvizes zónák együttese.
Ez az ökosztráda egy korszerű, tájgazdasági klaszter térbeli megalapozása lehet.4
A Tisza menti ártéri tájhoz hasonlóan összetett a Tisza‐tó üdülőkörzet megyei településeinek tó menti
térsége, az üdülő táj. Ezen belül található a Tiszafüred térségi madárrezervátum, a Hortobágyi NP kiemelten
érzékeny védett természeti területe, amely egyben a Natura 2000 madárvédelmi és természetmegőrzési
területe is. Tiszafüred, Tiszaszőlős települések esetén a turisztikai, üdülési fejlesztést össze kell hangolni a
természetvédelemmel. Az Abádszalóki öblözet az üdülőkörzet vízparti üdülés és vízi turizmus szempontjából
legmeghatározóbb területe.
A Tisza‐tó környezetében a táj változatosságát, tájképi értékét, biológiai aktivitását, sokféleségét növelő
zöldfelületek, erdőterületek aránya meglehetősen alacsony. A megyei területrendezési terv a féktelen
erdősítéssel szemben a történeti tájhasználathoz jobban alkalmazkodó, rugalmasabb tájfejlesztést lehetővé
tevő vegyes területfelhasználást alkalmazza Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős térségében.
Az Alföld területére sajátosan jellemző pusztai tájak rendszerében kiemelt jelentősége van a Hortobágynak,
amely területének nagy része nemzeti parkként, az UNESCO világörökségi területeként és az Európai Unió
Natura 2000 madárvédelmi területeként, természetmegőrzési területeként egyaránt védett. Ez a
kultúrtörténeti, táj‐ és természetvédelmi, ökológiai szempontból országos és nemzetközi jelentőségű pusztai
táj kiemelt érzékenysége miatt egyedi megközelítést igényel. Ebbe a tájszerkezeti egységbe sorolható a
Körös‐Maros NP részét képező Túrkeve térségi pusztai védett terület is. A megyei területrendezési terv
kiemelten kezeli a pusztai tájat, mint sajátos komplex tájgazdálkodási térséget, ahol fontos a legelők és rétek
fenntartása, a külterjes, környezetkímélő, hagyományos állattenyésztés megőrzése, a vizes élőhelyek
rehabilitációja, a pusztai táj szerves részét képező, tájba illeszkedő tanyák, pusztai épületek fenntartása.
Folyamatban van a pusztai táj és pusztai élet fenntartását, a génmegőrzést, az ismeretterjesztést, az ökológiai
turizmust egyaránt szolgáló fogadóközpontok, tájgazdálkodási központok kialakítása.
A megye területének meghatározó része hagyományosan árutermelő gazdálkodást szolgáló mezőgazdasági
táj, ahol az alföldi folyók szabályozása óta a szántóföldi növénytermesztés a meghatározó. A mezőgazdasági
táj elválaszthatatlan a településektől, hiszen a települések fejlődésében, városiasodásában a
mezőgazdaságnak meghatározó szerepe volt. Ma már a foglalkoztatásban az egyes gazdasági ágazatok
fontosságában a mezőgazdaság háttérbe szorult ugyan, de a táj fenntartása szempontjából, továbbá a
tájhasználatot nagy arányban meghatározó szerepe miatt, jelentősége távlatban is fontos marad. A térség
jelentős része kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, de a többi területrész is kedvező termőhelyi
adottságú. A térség területén a nagyüzemi melioráció következményeként a rétek, legelők a belvizes
területekre szorultak vissza. Ezen mozaikos természetközeli élőhelyek nagy része Natura 2000
természetmegőrzési terület, tehát itt fontos a természetvédelmi érdekek érvényesítése a tájfenntartás során.

4

Forrás: Tisza Stratégia megalapozása I. ütem, Horváth Benő, Szántó Katalin.
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3.3. TÁJKÉPVÉDELEM

25. ábra: Tájképvédelmi terület övezete

A korábbi országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetek helyett a jelenlegi jogszabályi környezetben
tájképvédelmi terület övezetét határolhatnak le a megyei területrendezési tervek. A fogalommagyarázat
szerint a tájképvédelmi terület övezetébe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj
látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai
jellemzőkkel bírnak. A tájképvédelmi terület elsősorban a folyók mentén (Tisza, Körös, Zagyva), valamint a
Hortobágyi Nemzeti Park – A puszta világörökségi területen került kijelölésre.
A hatályos jogszabályok szerint a tájképvédelmi területe övezete területére a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit. Az előző alfejezetben
részletesen bemutatásra kerültek a megye táji jellemzői. A folyók mentén az árterekre jellemző tájjelleg jelenik
meg: a folyók menti galéria erdők, a mozaikos tájszerkezet, azaz a mezőgazdasági és erdőterületek váltakozása,
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amelyet a folyó menti holtágak is gazdagítanak. Mindez kiegészül a természetvédelmi és (kiváltképp a Tisza és a
Körösök esetén) turisztikai funkciókkal.
A hortobágyi puszta, a Körös‐Maros Nemzeti Park részét képező Túrkeve térségi pusztai táj külön kategóriát
képvisel. Tájjelleg alkotók a természetközeli legelők és rétek, a mozaikosan megjelenő vizes élőhelyek,
valamint az emberi tevékenységhez kapcsolódó tanyák, pusztai épületek.

3.4. TERMŐFÖLD‐ ÉS TALAJVÉDELEM
3.4.1.

A MEGYE TERMŐFÖLDHASZNÁLATA

A megye termőföldhasználatának meghatározó sajátossága a megye 558 000 hektáros területén belül a
mezőgazdasági területek 74,5%‐os aránya, ezen belül pedig a szántóterületek igen magas aránya (közel
91%), ami az országos átlagot jóval meghaladja. A megye az ország mezőgazdasági hasznosítású
földterületeinek ötödét birtokolja, a tökéletes síkság és a jó termőföld miatt. A gyepterületek aránya a
mezőgazdasági területeken belül 8 %, a régióban a legalacsonyabb, de jelentős szerepet kap a megye
termőföldhasználatában. A gyepterületek kb. 85%‐a legelőként, 15%‐a rétként van nyilvántartva. A legelők
nagyobb részt a Jászberényi, a Karcagi és a Tiszafüredi Járási földhivatal illetőségi területén koncentrálódnak
nagyobb arányban, a rétek több mint harmada a Kunszentmártoni földhivatal illetőségi területén. A többi
művelési ág nem éri el a mezőgazdasági területeken belül a fél százalékot sem.
A mezőgazdaságilag művelt területnek 2‐3%‐át foglalják el a kertészeti kultúrák, kb. 5‐7 ezer hektáron
termesztenek zöldséget. A gyümölcs‐ és szőlőterületek egyre zsugorodnak a megyében, a legjelentősebb
termőterületek a Jászságban találhatók. A szőlőterületek aránya nem jelentős, az egész régió területén lévő
szőlőterületek aránya az ország szőlőterületeiből együttesen nem éri el a 4,5 %‐ot, a megye
termőföldjeinek mindössze 0,3 %‐án folyik szőlőtermelés, ami egyébként a régióban a legmagasabb
arányt képviseli. Kiemelkedő szőlőtermesztés (és bortermelés) szempontjából Abádszalók és Cserkeszőlő.
Az időjárásnak leginkább kitett a gyümölcstermesztés, ahol a hűvös szeles idő és az éjszakai fagyok, majd
nyáron a csapadékhiányos és nagyon meleg időszak miatt következtek be terméscsökkenések. A megye
szőlőterületének közel 70%‐a a Kunsági Borvidékhez tartozik, ezen belül is a Tisza menti körzet településein
jellemző a szőlőtermelés.
Az erdőterületek 35 589 hektárral (FÖMI adat) a megyén belül csupán 6,38%‐ot jelentenek, ami jelentősen
elmarad az országos 20,8%‐os átlagtól. Az erdők legnagyobb része a Szolnoki és a Törökszentmiklósi
földhivatal illetékességi területén találhatók (a megye erdőterületeinek 25‐25%‐a) a Tisza és a Hármas‐Kőrös
mentén, valamint a Jászság dél‐nyugati részén.
A szántóföldi növénytermesztésen belül a legnagyobb arányban gabonafélék (őszi búza, kukorica, őszi árpa,
triticale, tavaszi árpa, zab, rozs) valamint olajos növények (napraforgó és repce) találhatók. Jelentős az
öntözhető területek nagysága, kb. 40 000 hektár volt 2017‐ben (ez kétszerese az 5 évvel ezelőtti adatnak),
mely kedvez a vetőmagtermesztésnek (hibrid kukorica, napraforgó). A megyében az őszi búza a legfontosabb
gabona, melynek területe 12%‐kal járul hozzá az ország búza termőterületeihez. Vetésterülete 117 540 hektár
(2017), vagyis 31%‐a a szántó területeknek. Ipari növények közül pedig a napraforgó a legjelentősebb növény,
ez 14%‐ka az ország napraforgó területének. A napraforgó vetésterülete 95 606 hektár volt 2017‐ben, 25%‐a a
szántó területnek.
A szója vetésterülete is egyre jelentősebb a megyében, mivel az új nemzeti fehérjeprogram egyik fő
célkitűzése a genetikailag módosított szója importjának visszaszorítása. A megye természeti adottságai
azonban nem kedvezőek a szója termesztésére, ezért csak intenzív agrotechnika mellett érdemes foglalkozni
vele.
A rizstermesztéshez szükséges egyedülálló természeti adottságok csak Jász‐Nagykun‐Szolnok és Békés
megyében találhatók az országban. A megyében 2017‐ben közel 1500 hektárt műveltek rizsföldként a
Hortobágy‐Berettyó csatorna mentén, ahol a napsütés mellett a víz is bőséggel megtalálható a
Nagykunságban, Kisújszállás, Mezőtúr térségében. A hektáronkénti termésátlag általában eléri a 4,5‐5
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tonnát. A rizstermesztést az Európai Unió is erősen támogatja. A Darányi Ignác Tervben is szerepel a
rizstámogatás. A rizstermesztés fejlesztése több kistérségi fejlesztési dokumentumban (Karcagi kistérség,
Mezőtúri kistérség) és a megye területfejlesztési stratégiai programjában is megjelenik, mint specifikus
cél. A megye a korábbi koncepciójában mintegy 1300‐1400 hektárral tervezte a rizstermőterületet
bővíteni. A rizstermesztés előnye, hogy a gyengébb talajok is alkalmasabbak a termesztésére (vízzáró réteg
szükséges és öntéstalaj), továbbá a vízháztartás megfelelő kontrollja esetén a területen tartott
vízkészletek egyik fontos hasznosítási területe lehet. Ökológiai szempontból is értékes, mivel bizonyos
állatfajok számára megfelelő vizes élőhelyet biztosít.
A FÖMI 2018‐as adatszolgáltatása szerint a halastó művelési ágú terület nagysága 304 hektár a megyében. A
TAKARNET adatbázisa szerint 53 db földrészlet és 124 db alrészlet alapján több mint 2000 hektár a
halastóként nyilvántartott terület. Ebből bizonytalan következtetés vonható le a halászat gazdasági
jelentőségére vonatkozólag, mivel a holtágak, csatornák és folyók területei, melyek a halgazdaság
szempontjából szintén meghatározóak lehetnek, kivett területként vannak nyilvántartva. A megye legtöbb
halastavát a Karcagi Járási földhivatal illetékességi körébe tartozó 5 településen tartják nyilván.
A megye termőföldhasználatára elmondható, hogy meglehetősen homogén, annak ellenére, hogy a
természeti‐táji adottságok ennél változatosabb használatot indokolnának.
A birtokszerkezetre, üzemméretre vonatkozóan még mindig a kis parcellák a jellemzőek, annak ellenére,
hogy már elindultak bizonyos birtokkoncentrációs folyamatok. 2017‐ben 10 ezer őstermelői igazolványt
érvényesítettek, ebből 1100 db kistermelő és 1568 családi gazdaság működött a megyében. Az őstermelők és
családi gazdálkodók földhasználata 1200 hektárban lett maximalizálva, állattenyésztéssel foglalkozók
esetében 1800 hektár a maximum az új Földtörvény szerint. A TAKARNET adatai is a birtokstruktúra
elaprózódását mutatja: a szántó megyei átlaga 2 hektár, a körzeti földhivatalok illetékességi területén lévő
átlagok közül csak a Mezőtúri földhivatal illetékességi területén számított átlag éri el az 5 hektárt: a
legnagyobb birtokok jellemzően 100‐240 hektár között vannak, az ennél nagyobbak halastavak vagy kivett
területek (Tisza‐tó).

TERMÉSZETI MEGHATÁROZOTTSÁG
A megyében található talajok igen változatos termékenységűek. A csernozjom típusba sorolható
talajok legnagyobb része 80 vagy afeletti talajértékszámmal rendelkeznek (Agrotopográfiai térkép alapján).
Nagyobb kiterjedésben ilyen talajok találhatók a Szolnok, Kisújszállás, Kunszentmárton által közrefogott
területen, Karcag környékén, Tiszafüred környékén, és Jászapáti környékén. A legkevésbé termékeny
talajok a homokos és szolonyeces/szoloncsákos részeken találhatók: Jászberénytől északra, Szolnoktól
északra és a megye északkeleti részén. A megyei jelentőségű jó és kiváló tulajdonságú talajok területének
megállapítása azért is fontos, mert az 1994. évi LV. Törvény 44. § (1) bekezdése szerint termőföldet csak
kivételesen és elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet más célú hasznosítással
járó beruházás céljára felhasználni. A szőlő, a gyümölcsös, az öntözésre berendezett és meliorált terület,
valamint az átlagosnál jobb minőségű termőföld csak különösen indokolt esetben, helyhez kötött beruházás
esetén vehető igénybe és az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre korlátozva.
Az előzőekben leírt termőföldek kiterjedése nem minden esetben esik egybe a kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületekkel és a kedvezőtlen adottságú szántóterületekkel, ugyanis ezek a felmérések különböző
céllal, és így különböző szempontrendszer alapján, komplex mutatók elemzésével készültek.

KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLETEK
Egy szántóterület termőhelyi adottsága több tényezőtől függ. Minőségét elsősorban az éghajlat, a
domborzat és a talaj befolyásolja. Jász‐Nagykun‐Szolnok megye éghajlati adottságai a helyzetelemzés
Éghajlatváltozás című fejezetében részletes bemutatásra kerültek, illetve az agrotopográfiai térkép
alapján a korábbi vizsgálatok részletesen tárgyalták a megye talajadottságait. Ebben a fejezetben csak a
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megye termőhelyi adottságainak jogszabály szerinti besorolása és mezőgazdasági szempontú kiegészítő
elemzése kerül bemutatásra.

26. ábra: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek

JOGSZABÁLYI MEGHATÁROZOTTSÁG
Az OTrT előírja a kiváló és jó termőhelyi adottságokkal rendelkező területek megállapítását. A kiváló és jó
termőhelyi adottságú szántóterületek övezete országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
alkalmazott övezetek, amelyekbe az agroökológiai adottságai alapján kimagasló agrárpotenciállal
rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági
árutermelésre legalkalmasabb kiváló és jó minőségű és termőképességű szántóterületek tartoznak. A
kiváló és jó termőhelyi adottságú területeket a fenti definíció alapján a SZIE‐KTI munkatársai határolták le,
és ez alapján jelölték ki az Országos Területrendezési Terv mellékleteként. A 2008. évi OTrT‐ben
meghatározottakhoz képest 2014‐re jelentősen átalakult a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek
kiterjedése és elhelyezkedése. Elsősorban a Jászberényi, Törökszentmiklósi, Mezőtúri és Karcagi kistérségben

40

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

történt nagyobb változás, utóbbi három térségben nagyobb összefüggő kiváló szántó területek kerültek
lehatárolásra. Az átstrukturálódás oka nem ismert. Az érintett 68 településhez újonnan 21 település került be
az érintettségbe, négy település viszont már nem érintett az övezettel. A kikerült települések:
Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Tiszainoka, Tiszasas. Jelentősen csökkent az övezet kiterjedése 13
településen, pl. Jászfényszaru, Pusztamonostor, Kunszentmárton, Nagyrév, Szajol, Tiszainoka, Zagyvarékas.
A települési térséget közvetlenül nagyobb mértékben veszi körül a kiváló szántó övezete Szolnok,
Törökszentmiklós, Tiszaföldvár, Mezőhék, Túrkeve, Kétpó, Fegyvernek, Kenderes, Tiszatenyő,
Jászboldogháza, Jászapáti, Kunhegyes, Kunmadaras, Karcag, Tiszaörs közigazgatási határán belül. Az övezet
nagysága az érintett 68 település közigazgatási határán belül 24 településen haladja meg az 1000 hektárt, 3
településen pedig a 4500 hektárt (Mezőhék, Törökszentmiklós, Túrkeve).
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozóan az OTrT a következő fogalom
meghatározást alkalmazza:
„kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.”
Az övezetre vonatkozóan az OTrT két szabályt tartalmaz.
Egyrészt a külszíni bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. Másrészt beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
A jó termőhelyi adottságú szántó terület övezetét a 2014. évi OTrT vezette be. A jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezetére vonatkozóan az OTrT a következő fogalom meghatározást alkalmazza:
„jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.”
Az övezetre vonatkozóan az OTrT csupán egy szabályt tartalmaz: a jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezetét a településrendezési eszközökben a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél kell
figyelembe venni.

3.4.2.

SAJÁTOS MEGYEI TÉRSÉGEK

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye területrendezési terve – az OTrT által előírt övezeteken túl – ú.n. sajátos
megyei térségeket is lehatárolt, melyek között szerepel a Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági
terület (A Határozat 2.10. számú melléklete). Erre a sajátos térségre akkor azért volt szükség, mert a kiváló
termőhelyi adottságú szántóterületek övezete jelentősen lecsökkent 2008‐ban, azonban ezen kívül további
jelentős nagyságú terület rendelkezik jó termékenységű termőfölddel. A lehatárolás alapjául az
Agrotopográfiai térkép szolgált. Az abban meghatározott talajértékszámok fejezik ki a talajok
termékenységét, így a megye szerepét tekintve az 50 és 100% közötti talajértékszámú területek kerültek itt
kijelölésre, melyek lefedik a megye közel felét. Az éghajlatváltozással összefüggésben ehhez hozzájárul még a
megye kiterjedt csatornahálózata, melynek elemeit megfelelően karbantartva az öntözött területek nagysága
kiterjeszthető. Az öntözéssel csökkenthetők az időjárás kedvezőtlen hatásai, így a kedvezőtlenebb klímával
rendelkező területek terméshozamai fokozhatók. A határozat előírása a következő: „A térségi jelentőségű
árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme
érdekében a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekre meghatározott ajánlásokat kell alkalmazni.”
Az OTrT által kijelölt kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete sok helyen egybeesik ezzel a
sajátos megyei térséggel, nagyobb eltérés Jászberény és Jászkisér területén található.
A gyümölcs termőhely védelme érdekében sajátos megyei térség az Országos Gyümölcs Termőhely
Kataszter által érintett település is (a Határozat 2.11. számú melléklete), mely 39 települést érint. A
lehatárolás az Érdi Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft.
adatszolgáltatása alapján történt. A határozat szövege: „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter
területével érintett település településrendezési tervének készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT
8. § (2) bekezdése szerint a kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté
nem minősíthető.”
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A 127/2009. (IX.29.) FVM rendelet szerint a Kunsági borvidéknek 12 megyei település is része, mely két
jászsági települési is része (Jászberény és Jászszentandrás). Az előző megyei térséggel összefüggésben a
Borvidéki szőlőkataszter által érintett települések (a Határozat 2.12. számú melléklete) is szerepelnek a
tervben, mint sajátos megyei térség. A határozat szövege: „Az övezet által érintett település
településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának készítése során figyelembe kell venni, hogy az
OTrT 8. § (1) bekezdése szerint „borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I‐II. osztályú területeihez
tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”.

27. ábra: Gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentőségű
központjai

28. ábra: Turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű
központjai

29. ábra: Érzékeny települési térségek

30. ábra: Védett természeti területek
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31. ábra: Kiemelten fontos érzékeny természeti területek

32. ábra: Komlex tájgazdálkodás térségei

33. ábra: Nitrátérzékeny területek

34. ábra: Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság
területe
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35. ábra: Országos gyümölcstermőhely kataszter által
érintett települések

36. ábra: Borvidéki szőlőkataszter által érintett települések

37. ábra: Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá
vonható területek

38. ábra: Hortobágy‐Tisza‐tó kiemelt turisztikai fejlesztési
térség
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3.5. VÍZVÉDELEM
3.5.1.

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK

A megye felszíni vízkészlet‐gazdálkodásában
elsősorban a folyóknak és a Tisza‐tónak (Kiskörei‐
víztározó) van jelentős szerepe. A folyók a tavaszi és
nyár eleji időszakokban bővizűek, nyáron viszont
igen kicsi a vízkészletük. A Tisza‐Körös‐völgyi
Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR)
Európa
egyik
legnagyobb
összefüggő
vízgazdálkodási rendszere, melynek célja a
vízhiányos térségek vízkészletének pótlása a Tiszából
történő vízátvezetéssel. Nélküle aszályos, száraz
nyári időben ma már kiszáradna a Körös‐völgy és a
Tisza‐völgy jelentős része. A TIKEVIR elsősorban
térségi ökológiai vízpótlást, öntözést, halastavak
vízellátását és a felesleges vizek elvezetését szolgáló
vízrendszer. Kisvíz esetén e rendszeren keresztül
történik a Körös és Hortobágy‐Berettyó vízpótlása is.
A 2015. évi rendkívül alacsony tiszai vízállások mellett
például a vízlépcső által visszatartott többletvíz
biztosította a vizet Szolnok és a környező települések
39. ábra: Szükségtározók
ivóvíz ellátásához. Tervben van a Jászsági főcsatorna
meghosszabbítása, mely a Zagyváig és Tarnáig vezetve jelentősen enyhítheti a Jászság vízhiányát. A már
kiépített mezőgazdasági vízellátórendszerek közül a Nagykunsági hatásterülete a legnagyobb (119 182 ha). A
további üzemelő rendszerek teljes nettó hatásterülete: Tisza‐tó: 5 939 ha, Jászsági: 46 231 ha, Tiszafüredi: 16
652 ha, Tiszavárkonyi: 3 692 ha, Gástyási: 9 014 ha. A meglévő öntözőrendszer további kiterjesztésére van
szükség, melyhez a Jászsági‐főcsatorna meghosszabbítása mellett, a meglévő belvízelvezető rendszer
átalakítására van szükség (csatornarendszer, üzemeltetés módosítása, megcsapolás csökkentése,
belvíztározók létesítése stb.). Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás az előbbieken túl a komplex
tájgazdálkodás fokozatos bevezetését (pl. mozaikos termelési szerkezet kialakítása, mélyebb fekvésű,
vizenyős/belvizes területek művelésből való kivonása), meliorációs rendszerek felélesztését, szárazságtűrő
fajták ültetését, stb. is igényli.
A talajvíz szintje rendkívül változó a megyében. A megyét két sekélyrétegű víztest (talajvíz) érinti: a megye
déli részén elhelyezkedő víztest gyenge, az északi részen fekvő pedig jó állapotú, de gyenge kockázatú
minősítést kapott, elsősorban a csökkenő vízmennyiség ökoszisztémákra gyakorolt negatív, ill. bizonytalan
következményei miatt. Kiemelt szerepe van a rétegvizeknek, mivel Szolnok és térségének kivételével ezeken
a vízkészleteken alapul a közcélú, ipari és nem öntözési célú mezőgazdasági vízellátás. Az ivóvízkutak mellett
számos hévízkút, gyógyvízkút és néhány ásványvízkút is található a megyében. A területen nincsen komoly
mennyiségi probléma a réteg és hévízkészletekkel, annak ellenére sem, hogy a mélyebb víztartókban a
nyomásszintek csökkenést mutatnak. A vízkészletek csökkenésének fő oka az utánpótlódás mértékét
meghaladó, évtizedek óta tartó túlzott kitermelés.
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40. ábra: Vízbázisok mélysége és érzékenysége

3.5.2.

VÍZMINŐSÉG

A megye területrendezési tervében lehatárolt felszíni vizek vízminőség‐védelmi területe a Kiskörei víztározó
(Tisza‐tó) környéki településeken, valamint a Közép‐Tiszavidéken, a Zagyva torkolatánál és az ún. Szolnoki
ártér területén található. A felszíni vizek esetén fő szennyezőforrásként a közvetlen és közvetett települési
szennyvízbevezetést, valamint az ipari szennyvízbevezetést kell kiemelni (diffúz szennyezés jellemzi a
mezőgazdasági (túltrágyázás, vegyszerhasználat) és hulladékelhelyezési tevékenységet (nem megfelelő
szigetelés).
A vizek esetében mindenképpen kiemelendő az Európai Unió által elfogadott Víz Keretirányelv (VKI). Fő
célkitűzése, hogy olyan keretet képezzen a felszíni és felszín alatti‐ vizek védelmére, amely lehetővé teszi,
hogy lehetőleg 2015‐re elérjük a víztestek 85%‐ánál a jó ökológiai állapotot, vagy jó ökopotenciált. (A
vízgyűjtő gazdálkodási tervekből egyértelműen látszik, hogy időbeni mentességet kell kérni 2021‐ig, valamint
2027‐ig a jó állapot eléréséhez).
A legáltalánosabb probléma a tisztított szennyvizek, belterületi csapadékvizek bevezetéséből adódó
tápanyag‐tartalom túlzott megnövekedése, illetve a természetközeli parti zonáció (az ökológiai
szempontokat figyelembe vevő fenntartási tevékenység) hiánya.
A megye nitrátérzékeny területekkel érintett településeit a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát‐
szennyezéssel szembeni védelemről szóló 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet jelölte ki. A rendelet szerint a
Jászság és a Tisza‐tótól keletre fekvő területek nitrátérzékenyek. A hatályos megyei terv sajátos megyei
térségként lehatárolta ezeket a településeket.
A talajvizek általában erősen szennyezettek (gyakoriak a fekáliás eredetű szennyeződések) a belterületen. A
már bezárt hulladéklerakók környezetében gyakori a magas nitráttartalom. Külterületeken helyenként ivóvíz
minőségű talajvizek is előfordulnak.

3.5.3.

VÍZVÉDELEM

A megye 2011‐ben módosított területrendezési tervében a rendelet mellékleteként lehatárolásra került a
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület és a felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő
területe. Ezeket eredetileg az országos terv határolta le, de be kellett építeni a megyei tervekbe is. Az övezet
érinti a Kiskörei víztározó (Tisza‐tó) környéki településeket, valamint a Közép‐Tiszavidéket, a Zagyva torkolat
és az ún. Szolnoki ártér területét.
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41. ábra: Vízminőség‐védelemmel összefüggő lehatárolások változása

A 2014‐ben módosított OTrT a vizek védelmére e korábbi két övezet helyett egy új övezetet vezetett be, a
vízminőség‐védelmi terület övezetét, amely az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az
emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek
biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak. Ez a
lehatárolás sokban eltér a hatályos megyei tervben lehatároltvízminőségvédelmi területektől. Az országos
terv nagyobb összefüggő területet határolt le a Tisza mellett a Hortobágy‐Berettyó és Hármas‐Kőrös folyók
mentén is, a Szolnoki és Tisza‐tavi térségben pedig az eddigieknél kisebb vízvédelmi területet. A korábbi
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete Pusztamonostor, Jászberény és Nagyiván
területén továbbra is lehatárolásra került kisebb változásokkal. Ezek mellett újonnan hasonló kiterjedésű
védelmi terület található Jászszentandrás, Jászfelsőszentgyörgy, Tiszagyenda, Tiszabő, Tiszasüly, Nagykörű,
Tiszapüspöki, Kengyel, Kunhegyes, Tiszagyenda, Berekfürdő, Karcag, Tiszaszentimre, Tiszaörs települési
térségének területén.
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3.5.4.

VÍZELLÁTÁS

A térségi jelentőségű ivóvízhálózatok kérdésköre szorosan összefügg az ivóvízbázisok védelmével, a
vízminőség‐védelmi területek övezeteivel, valamint az ivóvíz minőségével. Ebben a fejezetben elsősorban
az ivóvízhálózatok területigénye jelenik meg.
Az ivóvízbázisokat és az ivóvízhálózatokat a KÖTIVIZIG, ATIVIZIG és KÖVIZIG bocsátotta a megyei
önkormányzat rendelkezésére. A rendszereket az alábbi táblázat tartalmazza:
Ivóvízbázis
(ivóvíznyerés) helye

Térségi ivóvízhálózaton keresztül ellátott települések

Szolnok (felszíni
ivóvízbázis)

Szolnok‐Szászberek‐Tószeg‐Újszász‐Zagyvarékas‐Szajol‐Rákóczifalva‐Rákócziújfalu

Csépa

Csépa‐Tiszasas‐Tiszaug

Tiszainoka

Tiszainoka‐Nagyrév‐Tiszakürt

Tiszabura

Tiszabura‐Pusztataksony

Tiszaszentimre

Tiszaszentimre‐Újszentgyörgy‐Tomajmonostora
2.

táblázat: Térségi jelentőségű ivóvízhálózatok (forrás: KÖVIZIG)

A további települések nem kapcsolódnak ivóvízhálózathoz, hanem saját vízművel oldják meg a
vízellátást.
A megye településeinek nagy részét felszín alatti vízkészletekből látják el. Szolnok és a hozzá kapcsolódó hét
település (Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas) közös vízellátó
rendszerhez tartozik (Víz‐ és Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szajol – Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.).
Vízigényét a Tisza folyóból, közvetlenül felszíni vízből elégítik ki, a Szolnoki Felszíni Vízművön keresztül. A
vezetékes ivóvíz‐ellátásba bekapcsolt lakások aránya 96% körüli, mely azt jelzi, hogy még mindig nincs
minden külterületi lakott hely ellátva vezetékes ivóvízzel. A felszíni vízből ellátott településeken és hat,
rétegvízből ellátott településen (Jászárokszállás, Jászágó, Jászfényszaru, Jászberény, Kengyel, Vezseny), az
ivóvíz minősége megfelelő, viszont a többi település, településrész ivóvízminőségével probléma van (/volt). Az
ivóvíz minőségét lerontja a határértéket meghaladó bór, fluorid, nitrit, arzén, vas, mangán, ammónium.
Ezeket a problémákat elkezdte felszámolni az Észak‐Alföldi Ivóvízminőség‐javító Program, mely két ütemben
valósul meg. Az I. ütem 12 települést érintett a megyében (Jászárokszállás, Jásztelek, Jászjákóhalma,
Tiszabura, Tiszagyenda, Kunmadaras, Tiszaszentimre, Tomajmonostora, Nagyiván, Kisújszállás, Besenyszög,
Tiszapüspöki), és 2011‐ben lezárult. A II. ütem 2015‐ben zárult le. Az egyes ivóvízminőség‐javítási, szennyvíz‐
elvezetési‐ és tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.)
Korm. rendelet szerint 4 település (Jászszentandrás, Kengyel, Cibakháza, Tiszafüred) érintett ivóvízminőség
javító programmal Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében.
Bekapcsolt települések száma
2005

2010

Bekapcsolt lakások aránya

2017

2005

2010

2017

Ivóvízellátás

78

78

78

94,86%

95,25%

97%

Közcsatorna

45

50

63

48,7%

65,5%

77%

3. táblázat: Ivóvízellátásba, közcsatorna‐hálózatba bekötött települések, lakások aránya (forrás: KSH)
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3.5.5.

SZENNYVÍZELVEZETÉS, TISZTÍTÁS

A szennyvízkezelés helyzete javult a megyében az elmúlt évtizedben, melynek eredményeként növekedett a
közcsatornába bekapcsolt települések száma. Nagy ütemben növekedett a közcsatorna hálózatba bekapcsolt
lakások aránya is, mely 2014‐re elérte a 70%‐os szintet, 2018‐ig pedig a megvalósult szennyvíz‐csatorna
beruházások miatt tovább nőtt.
A Kormány célként határozta meg, hogy országos szinten el kell érni a 88‐90%‐os csatornázottságot, a 2000
lakosegyenérték (LE) feletti szennyvízelvezetési agglomerációk megfelelő gyűjtőrendszerének és
szennyvíztisztító telepi kapacitásának kiépítésével (legalább biológiai fokozattal). Ezt a célt a Nemzeti
Települési Szennyvíz‐elvezetési és ‐tisztítási Megvalósítási Program révén kívánják elérni. A megvalósulás
folyamatosan halad. Ahol a csatornahálózatra való rákötési arány nem éri el a 95%‐ot, ott javasolt a településnek
ösztönzőintézkedéseket bevezetnie a hatályos jogszabályi keretek között.
A 15.000 LE‐nél nagyobb szennyvízterheléssel érintett agglomerációk esetén az érintett megyei településeken
folyamatosak a fejlesztések. Az utóbbi pár évben a Jászságban és a Tiszazugban valósult meg több projekt
(Abádszalók, Kunhegyes, Jászladány, Jászfényszaru, Pusztamonostor, Túrkeve, Besenyszög, Cserkeszőlő,
Kisújszállás, Mezőtúr, Kunszentmárton, Öcsöd Tiszatenyő, Tiszapüspöki).
A 2000 LE alatti települések esetében szakszerű közműpótlók (egyedi gyűjtés vagy kezelés, közterületi
gyűjtés) kiépítésével lehet megoldani a szennyvízelhelyezést. Ez a megyében 19 települést érint, melyből
kilencben már kiépült a szennyvízelvezető hálózat, valamint a szennyvíztisztító‐telep (Fegyvernek,
Jászladány, Jánoshida, Jásztelek, Mesterszállás, Mezőhék, Kengyel, Örményes, Tiszaszentimre).
A 2016‐os adatok szerint 12 településen nincs megoldva a szennyvíz‐elvezetés (Jászágó, Jászboldogháza,
Jászivány, Kétpó, Kuncsorba, Nagyiván, Nagyrév, Tiszaigar, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaörs,
Tomajmonostora). További két településen (Tiszabő és Tiszabura) a beruházás indítás előtt áll, a hálózat még
nincs kiépítve.

3.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZETI ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK
3.6.1.

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG

Az épített környezet védelme a tárgyi, lakókörnyezeti életterünkkel való felelős bánásmód kötelezettsége.
Rendszerszemlélet alapján az épített környezet védelme része az általában vett környezetvédelemnek, a
településgazdálkodás intézményi‐, gazdasági vetületének, a közéletnek (politika, vallás, stb.) az
építésrendészetnek, és befoglaló kategóriaként tartalmazza a hagyományos értelemben vett
műemlékvédelmet.
Az épített környezet értékei: az egyedi objektumok, történeti épületegyüttesek településszerkezetek
organikusan alakuló struktúraként szemlélhetők. Hatásuk mind az egyén, mind a lakóközösség tudat‐,
érzelemvilágára, mentalitására igen jelentős (pl. az épített környezet minősége fejlesztheti vagy
gátolhatja a közösségi érzést, elősegítheti a jó értelemben vett lokálpatriotizmust, ellene hathat az
elvándorlási tendenciáknak, személyes jóérzést nyújthat az egyes ember és a közösség múlt‐, jelen‐,
jövőbe ágyazottságának megéléséhez stb.).
Közvetlen, pénzben egyértelműen kifejezhető gazdasági haszna elsősorban a turisztikai hasznosuláson
keresztül, valamivel közvetettebben az újrahasznosítás környezetvédelmi‐ környezetgazdálkodási
hatásaiban érvényesül. Az elmaradott, elnéptelenedő térségekben az értékvédelem és a hozzá kapcsolódó
turisztikai, üdülési célú hasznosítás a munkahelyteremtés és/vagy az épületállomány üdülési célú
hasznosítása, falusi turizmus, stb. a település életben maradásának utolsó lehetőségét kínálhatja.
A területrendezésnek jelenleg nincsen eszköze a művi értékek és a régészeti területek védelmére. Azt OTrT
2008 és 2013 között hatályos változata tartalmazta a „kulturális szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetét”, melyet a megyei területrendezési tervben történeti települési terület övezetébe és világörökség és
világörökség‐várományos terület övezetébe kellett sorolni. A szabályozás ellentmondásossága, továbbá a
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meglévő szabályozásokkal való inkompatibilitása (elnevezés, szabályozás célja, összhangja a műemléki
értékekkel) miatt nehezen volt alkalmazható, ezért az OTrT 2013 év végi módosítása törölte az övezetek
közül.
A megyei területrendezési terv ajánlásai tartalmazzák az érzékeny települési területek sajátos megyei
térségét, melynek egyik alapja az egyedi településszerkezet megőrzése. Azok a települések kerültek ebbe a
lehatárolásba, ahol az akkor hatályos területrendezési terv nem tartotta történeti településnek, ugyanakkor a
helyi épített környezet egyedisége, sűrűsödése végett az adott településnek javasolt volt elkészíteni az
építészeti örökség szakmai szabályai alapján a helyi védelmi rendeletét.
A településkép‐védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet által
bevezetett településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet ugyanakkor új helyzetet teremtett: azzal
hogy minden településnek el kell(ett volna) készítenie a településképi arculati kézikönyvet és településképi
rendeletét, így a sajátos megyei térség fenntartása okafogyottá vált.

3.6.2. MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK, NEMZETI EMLÉKHELYEK, RÉGÉSZETI TERÜLETEK
A műemlékek és műemléki környezetben történő bármilyen tevékenység esetén, továbbá a régészeti
területeket érintő tevékenység esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint
a kulturális örökség védelméről kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet előírásait
kell figyelembe venni. A megye műemlékeit a III. melléklet és az alábbi térkép mutatja a Miniszterelnökség
adatai alapján.
A megyét érintő régészeti területek adatait a Miniszterelnökség szolgáltatta. A régészeti területeket a fenti
térkép és tartalmazza. A régészeti lelőhelyek 4 kategóriába sorolhatók be. 19 darab kiemelten védett és a
fokozottan védett lelőhely található a megyében.
Kiemelten védett lelőhely:
 Jászberény – Szent Imre, Négyszállás
Csege‐lapos I. és II.
 Jászdózsa – Kápolnahalom
 Jászfelsőszentgyörgy – Pusztakerekudvar
 Szolnok – Vár, Guttenberg tér
 Tiszainoka – Csonkatorony
 Tószeg – Lapos‐halom
 Törökszentmiklós – Tere‐halom

I.

és

II.,

Cserő‐halom,

Belső‐szőlők

Fokozottan védett lelőhely:
 Öcsöd – Kovás‐halom
 Túrkeve – Lénárt‐Bala, Hegyes.halom, Tere‐halom, Névtelen‐halom
A szakmai és az egyéb nyilvántartott régészeti lelőhelyek listáját a IV. melléklet tartalmazza.
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42. ábra: Védett értékek és régészeti területek

3.6.3 NEMZETI EMLÉKHELYEK
A nemzeti emlékhelyek a magyar történelem legfontosabb helyszínei. A nemzeti emlékhely fogalmát a Köhtv.
határozza meg:
A nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar nemzet, illetve a magyar és az
ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében
kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet, és
amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé nyilvánít.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a rendelkezésre álló adatok szerint nem található nemzeti emlékhely.
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3.6.4 MEGYEI ÉRTÉKTÁR
A területi tervezés szabályozásához – hasonlóan a műemlékekhez és régészeti területekhez – közvetlenül nem
kapcsolódik, ugyanakkor az értékek között mindenképpen célszerű megemlíteni a megyei értéktárat. A Jász‐
Nagykun‐Szolnok Megyei Közgyűlés a 620/2013. (XI.15.) számú határozatával elfogadta a Jász‐Nagykun‐
Szolnok Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 621/2013. (XI.15.) számú
határozatával megválasztotta a Megyei Értéktár Bizottság elnökét. Jogszabályi alapja a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet. Elsődleges célja, hogy az egyes szervek összegyűjtsék,
dokumentálják az értékvédelem alapjául szolgáló nemzeti értékeket, melyek az összetartozást, nemzeti
tudatot erősítik. A Jász‐Nagykun‐Szolnok megyei értékleltár az értékleltárak szellemiségéből adódóan
rendkívül vegyes: építészeti, tárgyi, kulináris, szellemi, természeti elemek egyaránt szerepelnek benne,
mellyel tulajdonképpen komplex képet is kaphatunk a megyéről.
Jelenleg 65 tétel szerepel az értékleltárban, melyek közül az épített környezet értékeihez a Hortobágy‐
Berettyó hármas zsilip és árvízkapu, a Nagykun Kerületi Kapitányság Székháza (Kunszentmárton) , a Jászapáti
könyvtár épülete, a Jászapáti Kisboldogasszony Plébániatemplom, a Kiss Pál Múzeum (Tiszafüred), az 1724‐54
között épült, barokk stílusú Szolnok Belvárosi szentháromság Nagytemplom, a jászszentandrási Római
Katolikus Templom freskói és szekkói, a jánoshidai Keresztelő Szent János születése templom (barokk
templom) kapcsolódik.

3.7. VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS ÉRTÉKEK
A hatályos OTrT fogalommagyarázata szerint:
világörökségi és világörökségi várományos terület:
országos területrendezési tervben megállapított,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
alkalmazott övezet, amelybe a világ kulturális és
természeti örökségének védelméről szóló, az
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának
ülésszakán Párizsban, 1972. november 16‐án
elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi
21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ
kulturális és természeti örökségének védelméről szóló
egyezmény szerinti világörökségi listára felvett
területek, valamint a világörökségi helyszínek
szakmai feltételeinek megfelelő azon területek
tartoznak, amelyeket Magyarország mint részes
állam nevében jogszabály által felhatalmazott
testület kiválasztott arra, hogy a világörökségi listára
jelöltek legyenek.
A világörökségi és világörökségi‐várományos 43. ábra: Világörökségi és világörökségi várományos területek,
Történeti települések
területek lehatárolása jelentősen megváltozott a
megyei területrendezési terv 2011‐es jóváhagyása
óta. A 2011‐ben hatályos OTrT‐ben még „Kulturális örökségvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetét” 2014‐ben felváltotta a „világörökség és világörökség‐várományos terület övezete. A hatályos OTrT
a következő településeket jelöli ki az övezetben: Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaderzs,
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszőlős.
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3.7.1.

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK – A PUSZTA

A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke: pásztortársadalom által formált kultúrtáj kivételes
fennmaradt példája, több ezer éves hagyományos tájhasználatok ép és látható nyomait tartja fenn, és az
ember és természet közötti harmonikus kapcsolatot példázza.
Az egyes világörökségi helyszínek állapotának megőrzése érdekében az UNESCO kötelezte a társuló
országokat, hogy kezelési tervet dolgozzanak ki. Ennek jogszabályi alapját a világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvény és a kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elfogadásuk módjáról szóló 315/2011. (XII.
27.) Kormányrendelet elfogadása teremtette meg. Ennek alapján elkészült A Puszta területére is a kezelési
terv 2014‐ben, melynek társadalmasítása, véglegesítése megtörtént.
A Puszta világörökségi terület által érintett földrészletek felsorolását és a kezelési terv szerinti korlátozásokat,
tilalmakat, kezelési módokat a IV. melléklet tartalmazza.

3.7.2.

MAGYARORSZÁGI
HELYSZÍN)

TÁJHÁZAK

HÁLÓZATA

(VILÁGÖRÖKSÉG‐VÁROMÁNYOS

A Magyarországi tájházak hálózata világörökség‐várományos helyszín 2000‐ben került fel a tentatív listára. A
magyarországi tájházak megőrizték az egykori népi építészet jellegzetességeit, egyúttal a valós helyszínen,
komplex módon közvetítik azt a helyi kultúrát, mely évszázadokkal ezelőtt jellemző volt az adott térségben.
Ezek a tájházak pontszerűen, szigetként, térben egymástól függetlenül ugyan, de együttesen azonos céllal
működnek és hirdetik népi, kulturális örökségünket. A tájházak miközben közvetítik már‐már elveszett népi
hagyományainkat, hozzájárulnak a helyi közösség gyökereinek megismeréséhez, erősítik annak önazonosság‐
tudatát. Végső soron összességében pedig bemutatják népi kultúránk sokszínűségét.
Magyarországon jelenleg közel 300 tájház található, ugyanakkor érthetően csak a szigorú kritériumoknak
megfelelő tájházak lehetnek a világörökség‐várományos helyszín tagja. Magas szakmai elvárásoknak
megfelelően kerültek kiválasztásra azok a tájházak, amelyek a világörökség‐várományos helyszín részét
képezhetik. Ennek egyik kritériuma a műemléki szintű védettség, továbbá az a tény, hogy a benne található
ingóságok kezelését a muzeális működési engedély kritériumrendszere szabja meg. A korábbi
területrendezési terv készítésénél még 109 épületet, épületegyüttest tartottak országszerte erre alkalmasnak,
megjegyezve, hogy a helyszínek lehatárolása még folyamatban van. Ez a folyamat már lezárulhatott, mert
jellemzően csökkent a területrendezési tervi övezettel érintett településeknek az aránya. Arra vonatkozóan
nem rendelkezünk információval, hogy hazánkban jelenleg hány tájházat tartanak világörökségre méltónak,
ugyanakkor a megküldött adatok alapján Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a következő tájházak fogják
alkotni a világörökség részét:
A megye műemléki védelem alatti épületei közül az alábbiak szerepelnek tájházként (múzeumként):




Karcag: lakóház (Nagykunsági tájház) (azonosító: 5999, törzsszám: 3967)
Karcag: Redemptus‐porta (Kántor Sándor Fazekas Múzeum) (azonosító: 5996, törzsszám: 10915)
Tiszafüred: Nyúzó Gáspár fazekasmester háza (azonosító: 6071, törzsszám: 8631)
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3.8. HONVÉDELEM
A hatályos megyei területrendezési terv kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi terület övezetét és honvédelmi terület övezetét
határoz meg az OTrT‐vel összhangban. Az előbbi országos szintű
övezet, az utóbbi övezetet a megyei területrendezési terv jelöli ki. A
kiemelt fontosságú honvédelmi terület fogalma az OTrT
fogalommagyarázata alapján:
„országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a
Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatározó vagy a
NATO‐tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt
kötelességei teljesítéséhez szükséges építmények elhelyezésére vagy
ilyen tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók”.
A honvédelmi terület fogalma: „kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben megállapított övezet, amely a Magyar
Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű
ellátásához szükséges építmények elhelyezésére vagy ilyen
tevékenységek végzésére szolgál”.
Az OTrT előírásai szerint mindkét övezet esetében a területeket a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének
megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre
szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A megyei területrendezési tervben történő ábrázolás nehézkessége
miatt (1:50.000‐es léptékben telekszintű ábrázolás) újonnan az övezet
lehatárolását már csak az érintett település közigazgatási területének
megjelölésével lehet.
A Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása szerint a megyében kiemelt fontosságú honvédelmi terület
övezetébe tartozik Rákóczifalva, Szajol és Szolnok, honvédelmi terület övezetébe pedig Jászberény.

3.9. ÁSVÁNYVAGYON
3.9.1.

ÁSVÁNYI NYERSANYAG GAZDÁLKODÁS

A korábbi megyei területrendezési terv meghatározta a megye ásványi nyersanyag gazdálkodási területek
övezetével érintett településeket. Az érintett települések területén az állam kizárólagos tulajdonát képező,
kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területek
(szénhidrogének és építőipari nyersanyagok) találhatók. A módosított OTrT szerint most már a megállapított
bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az Országos
Ásványanyag Nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei alapján kell besorolni a
településeket.
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44. ábra: Ásványi nyersanyag gazdálkodási. kutatott és bányaterületek

ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON
A megye teljes területe sík, ezért érclelőhelyek nem találhatók területén. A megye természeti adottságaiból
következik, hogy elsősorban építő‐, energiahordozó anyagok termelhetők ki, sőt Tiszasülyön
gyógyiszap kinyerésére is van engedély. Emellett a megyében egyre több kőolaj, földgáz és széndioxid mezőt
fedeznek fel. Pl. Szolnok térségében és a megye déli részén.

ÉPÍTŐANYAGOK
A megye területén jelentős a homok és agyagkitermelés, melyeket építkezésekhez használnak fel.
Homokot termelnek elsősorban Szolnok, Törökszentmiklós, Tiszafüred, Cserkeszőlő közigazgatási területén
és a Jászságban. Agyagbánya található Kisújszállás, Kunszentmárton, Mezőtúr, Tiszaföldvár, Tiszafüred,
Tiszasüly, Törökszentmiklós közigazgatási területén.
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SZÉNHIDROGÉNEK
A medencei területek tipikus nyersanyaga a kőolaj és a földgáz. Jelentősége az energia‐ és üzemanyag‐
termelés mellett a vegyipar esetében van. A szénhidrogének kitermelését egyre több településen a Magyar
Olaj‐ és Gázipari Nyrt. végzi, kivéve Szolnok és attól északra lévő térségben. Földgázt Endrőd, Fegyvernek,
Karcag, Kunmadaras, Nagykörű, közigazgatási területén termelnek ki. Szénhidrogént jóval több településen :
Jászkisér, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, Mezőtúr, Örményes, Pély, Rákóczifalva, Szolnok,
Tiszaföldvár, Tiszapüspöki, Tiszaszentimre, Törökszentmiklós, Túrkeve. A megye területén jelentős számban
tártak fel termálvizet a szénhidrogén kutató mélyfúrások során.

NYERSANYAGLELŐHELYEK
A megyére vonatkozó ásványi nyersanyag‐gazdálkodással összefüggő adatokat a JNSZ Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya bocsátotta rendelkezésünkre. A térképi állományt a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat honlapjáról (mbfsz.gov.hu) kértük le. Az MBFSZ által vezetett Országos
Ásványvagyon Nyilvántartásban (OÁNy) a megye területén összesen 62 db bányatelek található és 3 kutatási
terület. Ebből 33 db földgáz és szénhidrogén bányatelek 19 db településen található, 29 db. agyag és homok
külfejtéses művelésű bányatelek 16 db településen található, mindkettő pedig 28 településen is fellelhető. A
működő bányák pontos elhelyezkedését és kiterjedését a mellékelt térkép, a főbb adataikat a V.1.‐2.
melléklet mutatja. A táblázat alapján látható, hogy az adományozott jogok csak építési anyagok
kitermelésére vonatkoznak.
A Bányászati Osztály megküldte a „megszűnt bányatelkek” listáját is (V.3. melléklet), de nem ismert, hogy
ezen területek megismert nyersanyag készlete kimerült‐e.
A hatályos MTrT szerint korábban 16 olyan terület volt nyilvántartva, ahol ásványi nyersanyag léte volt
bizonyított összesen 12 településen (övezeti érintettség). Jelenleg a kutatási területek közül a 2020.02.28‐ig
érvényes Körös szénhidrogén kutatási terület, a megye déli részén, legalább 35 települést érint. A Tiszasülyi
gyógyiszap kutatási terület és a Zagyvarékasi homok, képlékeny agyag kutatási terület a településen belül kis
területet érint, előbbi 2019. 08.08‐ig érvényes, utóbbi 2018.10.7‐ig.
A táblázatokban és a térképeken látható adatok a 2018. április végi állapotot tükrözik.

3.10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A hulladékgazdálkodást megújító, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény nyomán megalkotott
országos hulladékgazdálkodási terv hatására javult mind a keletkező hulladékok megfelelő elhelyezésének
helyzete, mind a korábbi települési hulladéklerakók rekultivációjának előrehaladása. A megyében kellő számú,
és területileg megfelelő regionális hulladéklerakó létesült. A korábban kiépült komplex hulladékgazdálkodási
rendszer átalakítása, országos területi integrációja jelenleg folyamatban van, mely 2019‐ig fog megvalósulni
(új gyűjtőkörzetek és hulladékgazdálkodási közszolgáltatók). A hulladékgazdálkodás közszolgáltatásának
területén komoly változások várhatók, melyek elősegítik az EU Hulladék Keretirányelvével való összhang
megteremtését:
hulladékképződés
megelőzése,
magasabb
arányú
hulladékhasznosítás.
A
hulladékgazdálkodási fejlesztések az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
irányulnak. Az országos területi integráció alapján a 22 régióból Jász‐Nagykun‐Szolnok megyét 3 gyűjtőkörzet
fogja érinteni: Zagyva‐térsége Régió (Heves‐Nyugat) 17 települést, a Szolnok Régió 42 települést és a Karcag‐
Tiszafüred Régió 18 települést fog kiszolgálni a megyében.
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45. ábra: A megyét érintő integrált hulladékgazdálkodási rendszerek és hulladéklerakók

A megye településeinek hulladékát a Tiszafüred, Karcag, Jásztelek, Kétpó és Szelevény településeken kiépült
regionális hulladéklerakókba szállítják. A regionális lerakókhoz kapcsolódóan kiépült a lakossági szelektív
hulladékgyűjtés elősegítésének infrastruktúrája (gyűjtősziget, hulladék‐gyűjtőudvar, házhoz menő szelektív
gyűjtés csak részben), valamint átrakó‐hulladéktömörítő állomás, MBH technológia (mechanikai‐biológiai
hulladékkezelés), hulladékválogató és komposztáló. A karcagi, szelevényi és tiszafüredi lerakóknál ez még
nem épült ki teljes mértékben, itt szükséges a fejlesztés. Ezek a lerakók egyedi építményként szerepelnek a
hatályos térségi szerkezeti tervben, és hagyományosan vidéki települési térségként kerültek kijelölésre.
A Jászsági‐ és dél‐hevesi térség hulladéklerakója: Jásztelek területén 20 hektár nagyságú telep a Csátés‐
főcsatorna mellett helyezkedik el Jászkisér és Jászalsószentgyörgy határában egy tervezett térségi
jelentőségű út mentén, mely a közeli M8 autópályával csomópontot alkot. Az átrakó‐hulladéktömörítő
állomás Jászberényben található.
A Szolnoki hulladékgazdálkodási rendszer hulladéklerakója: Kétpó regionális hulladéklerakó: a 46.sz. főút
mentén, Mezőtúr határában található telephely 66 hektár nagyságú. Szolnoktól 50 km‐re található. A kettős
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szigetelésű lerakóba évente 70‐100.000 tonna hulladék elhelyezésére van lehetőség. A hulladéklerakó,
hulladékválogató és a komposztáló 2007. január 1‐től kezdte meg üzemelését. A Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszerhez tartozik még egy átrakóállomás és válogatócsarnok Szolnokon, 5 db
hulladékgyűjtő udvar (Szolnok 2 db, Törökszentmiklós, Abony, Mezőtúr).
A rendszerhez 24 település tartozik: Szolnok, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Abony, Túrkeve, Fegyvernek,
Újszász, Rákóczifalva, Kenderes, Tószeg, Kengyel, Szajol, Zagyvarékas, Jászkarajenő, Tiszapüspöki,
Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tiszajenő, Örményes, Szászberek, Kétpó, Kuncsorba, Kőröstetétlen, Vezseny.
Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő központ: Szelevény területén a 8,13 hektár nagyságú telephely a 4511. j.
Tiszaug‐Kunszentmárton összekötő út és a 44.sz. főút között fekszik Kunszentmártonhoz közel.
Komposztáló, MBH technológia és hulladékválogató van, átrakó‐hulladéktömörítő állomás nincs (utóbbi
Szolnokon történik).
Tiszafüredi regionális hulladéklerakó: a 33. sz. főút mellett fekvő terület nagysága 62,65 hektár. MBH kezelés
nincs, mely a lerakandó hulladék mennyiségét jelentősen csökkentené. Komposztáló, és hulladékválogató
van, átrakó‐hulladéktömörítő állomás nincs (utóbbi Mezőkövesden történik).
Karcagi regionális hulladéklerakó: 4.sz. főút és a tervezett elkerülő út között fekszik a 11,76 hektár nagyságú
telephely. Komposztáló és ideiglenes MBH technológia van, átrakó‐hulladéktömörítő állomás nincs.
Jelenleg több sikeres OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) támogatási pályázat segítségével
történik a kommunális hulladékgyűjtés, zöldhulladékgyűjtés, szelektív házhoz menő gyűjtés géppark
fejlesztése a különböző térségekben. Ezáltal csökkenni fog a lerakásra kerülő csomagolóanyagok mennyisége
és a lerakókban a biológiailag lebontható szervesanyag‐tartalom.
A 1463/2016. (VIII.24.) Korm. határozatban nevesített „Karcag város, valamint a Tisza‐tó térségének komplex
hulladékgazdálkodási fejlesztése” nyertes projekt megvalósulásával jelentős előrelépés fog történni a
hulladékgazdálkodás terén mindkét térségben. Tiszafüreden megvalósul az MBH technológia, Karcagon pedig
a zöldhulladék‐kezelés évtizedes problémájának megoldására fog komposztáló létesítmény épülni.
A megye 2018. évi környezetállapot értékelése
alapján (KH Szolnoki Járási Hiv.) a megyében
2016. év során keletkezett hulladékok összes
mennyisége 365 859 tonna volt (2% veszélyes
hulladék), ebből a hulladéklerakók kb. 130 ezer
tonna települési szilárd hulladékot vettek át. A
megyében keletkezett hulladékok kezelésének
módját jól szemlélteti az a grafikon, mely az
elmúlt évekhez képest lényeges javulást mutat
a hasznosítási arányban, mely főleg az építési‐
bontási hulladékok jelentős mennyiségének,
valamint a települési hulladéklerakókon
működő MBH technológiának köszönhető.

46. ábra: Hulladékok aránya

A KSH adatai alapján a megyében 2011 és 2017 között folyamatosan nőtt a közszolgáltatás keretében
elszállított hulladék mennyisége (111,7 ezer tonnáról 113,1 ezer tonnára). Ennek valamivel kevesebb, mint 1%‐
a volt veszélyes hulladék, melynek jelentős része került újrahasznosításra. Az egészségügyi veszélyes
hulladékok mellett jelentős mennyiségben keletkeznek olajhulladékok és folyékony üzemanyag hulladékok.
Veszélyes hulladéklerakó és hulladékégető nem található a megye területén, azonban Szolnokon, Martfűn és
Törökszentmiklóson találhatók a nagyobb veszélyeshulladék‐gyűjtő udvarok. A lerakott települési hulladék
2012 és 2016 között kb. 5000 tonnára csökkent. A szelektív hulladékgyűjtésben begyűjtött lakossági
hulladékok mennyisége ugyanakkor erősen növekszik a KSH adatai szerint: 2012 és 2016 között 979 tonnáról 8
579 tonnára. Az anyagában hasznosított hulladék mennyisége 2012 óta négyszeresére nőtt, és az
energiahasznosítás nélküli égetéssel ártalmatlanított hulladék 60%‐kal csökkent. Az MBH kezelésből
származó másodlagos és alternatív tüzelőanyag hasznosítása sajnos a meglévő kapacitások miatt sokszor a
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hulladéklerakókon kerül ártalmatlanításra, megkérdőjelezve az MBH technológia jelenlegi körülmények
közötti létjogosultságát. A mezőgazdaságban és faiparban keletkező melléktermékek remekül
hasznosíthatók hőtermelésre, melyek hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez
is.
Biogázkinyerő és gázkezelő, hasznosító rendszer csak a kétpói telepen található, de a többi telepnél a
korszerűsítés és fejlesztés során már ezek is szerepelnek. A megyében működő hulladékhasznosító,
feldolgozó telephelyek száma nőtt az elmúlt években, melyek Szolnokon, Jászberényben, Jászapátin,
Mezőhéken és Jászjákóhalmán találhatók.
A bezárt települési/kistérségi hulladéklerakókat két ütemben rekultiválják, véglegesen pár év múlva zárják be
őket. Jelenleg az alábbi rekultivációk valósultak meg 2011. óta:
Tisza‐tavi Régió hulladékrekultiváció: 2013. májusában kezdődött 31 település lezárt hulladéklerakóján:
Besenyőtelek, Borsodivánka, Egerfarmos, Egerlövő, Egyek, Nagyiván, Szentistván, Bükkzsérc, Füzesabony,
Mezőkövesd, Mezőnyárád, Mezőtárkány, Poroszló, Sály, Szihalom, Szomolya, Tiszaigar, Abádszalók,
Kunhegyes, Sarud, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős,
Tomajmonostora.
Továbbra is gondot jelentenek az illegális hulladéklerakók, elsősorban a régen bezárt lerakóknál, a nagyobb
városokban. Állami támogatással több településen felszámolják az illegális lerakókat.

3.11. TERMÉSZETI ÉS KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK
A természeti és környezeti kockázatok témaköre rendkívül széles kérdéskör, jelen elemzést a területrendezés
szintjén végezzük el.
A megyei területrendezési tervben három olyan övezet határozható meg, amely a természeti és környezeti
kockázatokra alapozva szabályokat határoz meg a területhasználatra. A három övezet a földtani
veszélyforrás, a nagyvízi meder, és a rendszeresen belvízjárta terület övezete. A negyedik övezet a Vásárhelyi
terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló víz‐kárelhárítási célú szükségtározók területe, közvetetten
kapcsolódik a természeti és környezeti kockázatokhoz.

3.11.1. VIZEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ KOCKÁZATOK
A többletvizek kártékony hatása jelentős környezeti kockázatot jelent, melyet területrendezési szempontból
kell kezelni. Az árvízi kockázatkezeléssel (röviden ÁKK) összefüggő munka – a 2007/60/EK irányelvvel
összhangban – 2010‐ben indult és 2015‐ig tartott, melynek egyik legfontosabb lépéseként elkészültek a
területi veszély‐ és kockázati térképek, melyek a várható területi elöntéseket, a vagyoni, humán, ökológiai,
örökségvédelmi kockázatokat elemezték. Ezt követően elkészültek a veszély és kockázatok csökkentését
szolgáló intézkedések. A széleskörű társadalmasítást követően a Kormány a 1146/2016. (III. 25.)
Kormányhatározatával fogadta el Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét. Az alábbi térképek
jól mutatják, hogy a Tisza völgye, különösen a Közép‐Tisza völgye az egyik legveszélyeztetettebb térség az
árvizek szempontjából. Az alábbi térképsorozat a különböző valószínűségek melletti potenciális elöntés
mértékét mutatják be. A színek mélysége a várható elöntés magasságát jelölik (0‐5 méter között).
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1 ezrelékes valószínűségű potenciális
elöntés (1000 évente 1x)

1% valószínűségű potenciális elöntés
(100 évente 1x)

3,3% valószínűségű potenciális elöntés
(30 évente 1x)

A főbb intézkedések között a következők szerepelnek (a teljesség igénye nélkül):
1.
2.

3.
4.

Töltésáthelyezés a hullámtér kiszélesítése érdekében (Zagyva‐Tarnaközi, Fegyvernek‐
mesterszállási, Köröszugi, Tiszakécskei, Cibakházai ártéri öblözetet érintően5)
Töltésmagasítás Tiszanagyfalu‐tiszalöki, Laskó‐Tisza‐Zagyva‐Tarna‐közi, Borsóhalmi, Székeséri,
Jászberényi, Jánoshidai, Szolnoki, Tiszakécskei, Tiszaörvényi, Fegyvernek‐mesterszállási, Alcsiszigeti,
Bivalytói, Cibakházi, Köröszugi, Jászfényszarui ártéri öblözetet érintően – A töltéseknek
területbiztosítás szükséges a területrendezési tervben
Árhullám csökkentés oldaltározóban, vésztározóban – Területrendezési tervben területbiztosítás
szükséges
Ártéri, hullámtéri területhasználatok módosítása ökológiai és természetvédelmi szempontok
figyelembe vételével (művelési ág váltással)

Növényzet alakítása és fenntartása ökológiai és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével
5.
6.
7.
8.

Tervezett árapasztó csatorna kialakítása ‐ Területrendezési tervben területbiztosítás szükséges
Nyárigátak és depóniák elbontása (Laskó‐Tisza‐Zagyva‐Tarna‐közi, Fegyvernek‐mesterszállási
ártéri öblözet)
Övzátony rendezés az árvíz gyorsabb levezetése érdekében (Laskó‐Tisza‐Zagyva‐Tarna‐közi,
Fegyvernek‐mesterszállási ártéri öblözet)
Mederstabilizáció (árvízvédelmi célú part‐ és mederbiztosítás)

Az üdülőterületek (beépítésre szánt területek) rendezésében nem érintett a megye, viszont a területrendezés
egyik kiemelt feladata, hogy a nagyvízi meder területét meg kell hagyni beépítetlenül. Ennek érdekében
övezetként került meghatározásra a nagyvízi meder a területrendezési tervekben. Az OTrT legutóbbi
módosításával országos övezetté vált.
A szükségtározóknak jelentős szerepe van a kiemelt veszélyhelyzetek kezelésében, elhárításában, hiszen
szelepként működve a gátakra nehezedő nyomás csökkenthető, illetve elkerülhető, hogy töltésszakadás, vagy
az árhullám töltésen történő átcsapása. A megyében időközben megépült a Nagykunsági, a Hanyi‐Tiszasülyi
és a Tiszaroffi árvízi tározó. A Hanyi‐Jászsági árvízi tározó még nem valósult meg.

5

Az ártéri öblözetek és az elsőrendű árvízvédelmi fővonalak a 2011‐ben készült vizsgálatokban részletesen bemutatásra
kerültek
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A kisebb vízfolyásokon további meglévő szükségtározó található: Zagyván és Tarnán a Borsóhalmi
szükségtározó, valamint a Zagyván Jászberény térségében. Fontos megemlíteni az Nagyiváni‐tározó szerepét
a belvizek tárolásában.
A szükségtározók nem állandó tározóknak tekinthetők, „száraz” üzemben a mezőgazdasági művelés tovább
folytatható. Ugyanakkor a tározók üzembe helyezése esetén kártalanításra számíthatnak a tulajdonosok.
Ezeknek a létesítményeknek nagy távon akár a klímaváltozás negatív hatásainak ellensúlyozásában is
jelentős szerepük lehet hazánk vízháztartásának kiegyensúlyozása érdekében (állandó tározás).

47. ábra: Nagyvízi meder területe és az árvízvédelmi töltések
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Az előbbi kockázati térképek áttételesen jelzik a
megye belvíz veszélyeztetettségét is, hiszen olyan
alacsonyan fekvő területekről van szó, ahonnan a
lefolyás jóval nehézkesebb, hosszabb csapadékos
időszakot követően, vagy intenzívebb hóolvadás
után mindig szükséges a belvízvédelmi szakaszokon
a védekezés. Idén is ez volt a helyzet, a megye
területén tavasszal mintegy 9 ezer ha‐t öntött el a
belvíz, a helyzetelemzés készítésekor is több
belvízvédelmi szakaszon volt II. fokú (sárga színnel)
illetve I. fokú (zöld színnel) védekezés. Ezért a
probléma kezelése kiemelten fontos Jász‐Nagykun‐
Szolnok megyében.
A megye területét több vízügyi igazgatóság
működési területe is érinti, a legnagyobb a Közép‐
48. ábra: Aktuális belvíz elleni védekezés
Tisza‐Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG), mely
10 belvízvédelmi szakaszt üzemeltet a megyét érintően. Ezen túl további hét belvízvédelmi szakasz érinti a
megyét kisebb‐nagyobb mértékben a szomszédos vízügyi igazgatóságok üzemeltetésében (ATIVIZIG,
TIVIZIG, KÖVIZIG), melyeket a korábbi tervekhez készült vizsgálatok részletesen bemutattak.
A hatályos területrendezési terv is meghatározza a rendszeresen belvízjárta területeket, melynek alapja a
Pálfai féle térkép. A Pálfai féle térkép több természeti tényező figyelembe vételével készült és négy kategóriát
különböztet meg:
Veszélyeztetettségi
kategória
I.
II.
III.
IV.

Az elöntés relatív
gyakorisága
<0,05
0,05‐0,10
0,11‐0,20
>0,20

Éves gyakoriság
legalább 20 évente
15‐20 évente
5‐15 évente
5 évnél gyakoribb

49. ábra: Nagyvízi meder (sötétkék) és rendszeresen
belvízjárta
terület
(világoskék)
hatályos
megyei
területrendezési terv alapján

Minősítés
Belvízzel nem, vagy alig veszélyeztetett terület
Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület
Belvízzel közepesen veszélyeztetett terület
Belvízzel erősen veszélyeztetett terület

50. ábra: Pálfai féle belvíz‐veszélyeztetettségi térkép
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A térkép szerint a legveszélyeztetettebb települések a következők: Törökszentmiklós, Túrkeve, Tiszafüred,
Martfű, Mesterszállás, Mezőtúr és a Jászság egyes települései (Jászladány, Jászjákóhalma, Jászberény).

51. ábra: Aszály‐veszélyeztettség (forrás: KÖTIVIZIG)

52. ábra: Belvízi elöntések az érintett településeken 2016.
március 17‐ei állapot szerint (forrás: KÖTIVIZIG)

Belvizek tározásánál ki kell emelni a területrendezési terv léptékében releváns tározókat a Kecskeri tározót
(1,85 millió m3) és a X. tározót (1,85 millió m3), de a folyók holtágait is belvíztározásra használják (pl.: Alsóréti
Holt‐Tisza, Alcsi Holt‐Tisza, Cibakházi Holt‐Tisza stb.). Ezek szerepe jelentős, hiszen a megküldött adatok
alapján Jász‐Nagykun‐Szolnok megye jelentős része nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik (lásd az
alábbi ábrát).
A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentésére alkalmasak a belvíztározók, hiszen a többletvizek
időszakos tárolása mellett a szárazabb időszakban a vízpótlásban lehet szerepük, ezzel valamilyen mértékben
kiegyensúlyozva a rossz csapadékeloszlást. Megfelelő vízrendezéssel, belvízelvezető és vízpótló rendszerek
működtetése mellett, az adottságokhoz illeszkedő tájgazdálkodással, a mikrodomborzatokban rejlő
lehetőségekre alapozva, magasabb terméseredmények érhetők el. Településen belül a csapadékvíz helyben
tartásával és felhasználásával, illetve az ún. zöld műszaki megoldások alkalmazásával (pl. szivárgást elősegítő
műtárgyak építésével, tájépítészeti beavatkozásokkal stb.) lehet a csapadékvíz helyben tartását növelni.
Ehhez rendelkezésre áll a Magyarország vízgyűjtő‐gazdálkodási tervéhez készült Települési csapadékvíz‐
gazdálkodási útmutató.
A hatékony vízgazdálkodást kiterjedt csatornarendszer segíti: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye teljes területét
sűrűn behálózzák (1074 csatornát sorol fel az adatszolgáltatás!!!). A következő ábrák a csatornarendszert, a
tervezett és kivitelezés alatt álló fejlesztéseket mutatják be.
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53. ábra: Csatornahálózati térkép (forrás: KÖTIVIZIG)

54. ábra: Megvalósítás alatt lévő projektek (forrás: KÖTIVIZIG)

További projekt elképzelés az aszályos időszakok ellensúlyozására, öntözőrendszerek fejlesztésére
vonatkoznak. Az érintett csatornák az Nkfcs. I. böge, Nk. III‐2. ffcs. I. böge, amelyeken összességében 1,5
millió m3‐nyi tározókapacitást terveznek elérni, továbbá 60 cm‐es vízszintemelést céloznak meg a rendszer
működtetéséhez. Ez kb. 5000 ha terület öntözését fogja biztosítani)
Várható
öntözésfejlesztések
adatszolgáltatása szerint):

(KÖTIVÍZIG

• Nk.‐XII. öntözőfürt rekonstrukciója és fejlesztése
(2021),
• Tiszafüredi öntözőrendszer rekonstrukciója I‐III. ütem
(2023),
• Nagykunsági‐főcsatorna I. böge átfolyásos tározóvá
történő fejlesztése (2023),
• Nagykunsági‐főcsatorna Nyugati‐ág
tározóvá történő fejlesztése (2024),

átfolyásos

• Nkfcs. Keleti ág átfolyásos tározóvá történő
átalakítása (2024),
• Nk.‐III‐2. ffcs. I. böge átfolyásos tározóvá történő
fejlesztése, NK. III. öntözőfürt fejlesztése (2024),
•
Mezőtúr‐Álomzugi
öntözőrendszer
ismételt
üzembehelyezése és gravitációs átkapcsolása (2024),
• Zagyva vízátvezető útvonal kiépítése 1. útvonal
(2024).

55. ábra: Előkészítési alatt álló projektek (forrás: KÖTIVIZIG)
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3.11.2. FÖLDTANI KOCKÁZATOK
A földtani veszélyforrás kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe
a lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani
kockázatokkal jellemezhető területek, továbbá az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő
kedvezőtlen földtani folyamatokkal és vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek
tartoznak. Az érintett területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet
hozzájárul.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal digitálisan elérhető Országos Felszínmozgásos Katasztere
alapján Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében nem található földtani veszélyforrás. Megjegyezzük, hogy a
hatályos megyei terv a korábbi adatszolgáltatások alapján Tiszavárkonynál jelzett földtani veszélyforrást:
alámosásból származó partfalmozgás.

3.11.3. EGYÉB KOCKÁZATOK
A termékeny talajréteg védelme érdekében (és
részben a levegő védelme érdekében) a 2011‐es
módosítás alapján készült megyei területrendezési
terv tartalmazhatott szélerózió és vízerózió
mérséklésével összefüggő övezeteket. A hatályos
megyei tervben értelemszerűen vízeróziónak kitett
terület övezete nem került meghatározásra, csak a
széleróziónak kitett terület övezete. Az övezetek
kijelölése arra szolgált, hogy a településrendezési
eszközökben olyan területhasználat kerüljön
kijelölésre a leginkább veszélyeztetett területeken,
mely mérsékeli a szélerózió mértékét. Ez az övezet
az OTrT 2013 végi módosításával törlésre került.
Ugyanakkor a deflációs károk mérséklésében
továbbra is ki kell emelni a megfelelő tájhasználatot,
a deflációs terület hosszának csökkentésével (pl.
mezővédő erdősávok, mezsgyék telepítésével).
A levegő minőségével kapcsolatosan a megyei
területrendezési tervnek csak csekély befolyásolási
56. ábra: Szélrózióval érintett települések
lehetősége
van.
Területi
léptékben
a
légszennyezettségi zónákra célszerű kitérni. A vonatkozó rendelet (4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet) jelöli ki
Magyarországon azokat a területeket, amelyeken belül a légszennyező anyagok koncentrációja egy bizonyos
tartományba esik. Ezeket a területeket a rendelet légszennyezettségi zónákba, illetve agglomerációba sorolja.
Hazánkban összesen 10 légszennyezettségi zóna, illetve agglomeráció található. A szennyezőanyagok
koncentrációját, illetve a mérőpontok számát ezekre a zónákra vonatkoztatva kell meghatározni. A
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletében egyedül a
megyeszékhely, Szolnok szerepel. Szolnokra a következő típusokat határozták meg légszennyező elemként:
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A zónák típusait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg.
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A megyei területrendezési terv módosításához a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szolgáltatott adatokat a szennyező anyagokra
vonatkozóan (Lásd VI. melléklet). A kén‐oxidok tekintetében 17 vállalkozás tekinthető jelentős szennyezőnek
területi elhelyezkedésük változatos: Szolnok, Martfű, Mezőhék, Kisújszállás, Mezőtúr, Tiszafüred,
Jászárokszállás, Mesterszállás, Karcag). Nitrogén‐oxid kibocsátás tekintetében 21 vállalkozás tekinthetős
jelentősnek, melyek Szolnokon, Jászberényben, Martfűn, Kisújszálláson, Kunhegyesen, Mezőtúron,
Jászkiséren és Jászapátiban helyezkednek el. Szén‐monoxid kibocsátás tekintetében 29 vállalkozás tekinthető
jelentős szennyezőnek, melyek elhelyezkedése hasonló a kén‐oxid szennyezőanyag kibocsátókéhoz. Szilárd
anyag tekintetében 14 tevékenység tekinthető jelentős kibocsátónak, melyek Mezőhéken, Kisújszálláson,
Túrkevén, Szolnokon, Mezőtúron, Törökszentmiklóson, Jászberényben, Jászfényszarun, Jászladányban,
Karcagon találhatók.

3.12. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS TERÜLETI VONATKOZÁSAI
Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében is egyre inkább érzékelhetők a globális éghajlatváltozás jelei, melyek
elsősorban az éves középhőmérséklet emelkedését és az éves csapadékmennyiség lassú csökkenését jelentik.
Az elmúlt évtizedekben a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága, intenzitása nőtt, gyakoribbá és
tartósabbá váltak a nyári magas hőmérsékletek. Egyre kiszámíthatatlanabb az egyes évszakok csapadék
mennyisége és a hőmérséklet ingadozása. Az éghajlat változékonysága és változása befolyásolja a termelési
(mezőgazdaság, erdészet és halászat) és gazdasági ágazatok (energiatermelés, turizmus) valamint a
természeti környezet tulajdonságait és szerepét. A hatások némelyike előnyös, de a becslések szerint a
legtöbb esetben kedvezőtlen hatásai vannak. Európában például a déli területeket várhatóan súlyosabban
érintik a változások, mint az északi területeket. Ez az eltérő mértékű érzékenység Magyarországon belül
elsősorban az alföldi és a dombvidéki (hegyvidéki) területeken érzékelhető. Közép‐Európában a várható
változások: téli áradások növekvő száma és mértéke, terméshozam növekvő változékonysága, tőzeg tüzek
növekvő száma. A csapadékmennyiség időbeli eloszlásában várható változás nyáron vízhiányt, míg télen
áradásokat okozhat. Várhatóan növekszik a folyóvizeken levonuló árhullámok kockázata. A térségben az
erdők termelékenysége várhatóan csökken, míg az erdő‐ és tőzegtüzek gyakorisága növekszik. A térség
sérülékenységét jól példázza a 2003‐as európai hőhullám, mely a XXI. század végén teljesen általános lesz. A
hőhullámhoz társult csapadékhiány, szárazság az ökoszisztémák csökkenését is okozta, aminek hatására
jelentős mennyiségű szén‐dioxid került a légkörbe. A folyók rekord alacsony vízszintje zavart okozott a belvízi
hajózásban, az öntözésben és az erőművek hűtésében.
A legjellemzőbb hatások a megyében a heves esőzések és aszály hatására bekövetkezett károk. Ide tartoznak
a belvizes területek és az árvízi kockázatok.
Ahhoz, hogy lássuk a megye éghajlatváltozásának jeleit, ismerni kell a megye természeti és éghajlati
adottságait is. Ehhez felhasználtuk a KEHOP projekt keretében 2017. novemberében kiadott Jász‐Nagykun‐
Szolnok Megye Klímastratégiája tervezet helyzetértékelését.
A megye területének legjelentősebb része a mérsékelt övezet valódi mérsékelt övében fekszik, hiszen a Duna‐
Tisza köze és a Tiszántúl száraz kontinentális éghajlatú (K felé erősödő kontinentális hatással), éghajlata
mérsékelten meleg‐száraz, a középső területek szélsőséges vonásokat is mutatnak. Négy évszak van (tavasz,
nyár, ősz, tél). A természetes növénytakaró a viszonyokhoz alkalmazkodva jellemzően a füves puszta,
sztyeppe. Az átlagos évi hőmérséklet 9,5‐10,5°C között változik. Az éghajlati sajátosságok miatt országos
viszonylatban is igen melegek a nyarak, ugyanakkor hidegek a telek, tehát igen nagy a közepes hőingás. Igen
jelentős a napfényes órák száma (kb. 2100 óra) és jelentős a hőösszeg is (kb. 3200‐3300°C), ami remek
lehetőséget jelent a napenergia felhasználás tekintetében. A csapadék kevés és egyenetlen eloszlású, gyakori
a szárazság és az aszály. Országos viszonylatban az évi csapadékmennyiség igen alacsonynak mondható (kb.
500‐550 mm), ami jelentősen megnehezíti az egyébként jó talajminőségű megyei termőföldek hasznosítását.
Az utóbbi években megfigyelhető, hogy a globális felmelegedés miatt átalakulóban van az ország és ezáltal a
megye éghajlata is, dél felől egyre jobban érződik a mediterrán klíma északi irányú terjeszkedése, és egyre
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szárazabb lesz a Kiskunság, a nyári erőteljes párolgás miatt a talajvízszintek is mélyre szállnak, így nagyobb
igény mutatkozik a fejlett és hatékony öntözéstechnológiák bevezetésére.
A klímaváltozás hatására Jász‐Nagykun‐Szolnok megyét és a környező megyéket is sújtja a kevesebb
csapadék, de rendelkezésre állnak az adottságok és lehetőségek a vízutánpótlásra, hiszen a térség folyók
völgyében helyezkedik el, területét sűrűn behálózza a csatornarendszer.
A szolnoki hőmérsékleti adatok szerint az elmúlt 66 évre vonatkozó évi középhőmérsékletek trendje
emelkedő jellegű, 1984‐2016 között mintegy 2ºC emelkedést mutat. Az elmúlt 15 évben Szolnokon 12ºC éves
középhőmérséklet is előfordult. Az elkövetkező évtizedekben a felmelegedés várhatóan nyáron lesz a
legmagasabb, 2050‐ig az éves átlaghőmérséklet 1‐2,5ºC mértékben emelkedhet. A csapadék
változékonyságának vizsgálata a 1901‐1990 közötti időszakra csökkenő átlagos csapadékot mutatott ki.
Azonban Szolnokon a csapadék adatok minimális mértékben, de emelkednek. A nyári időszakban az utóbbi 33
évben határozott emelkedés figyelhető meg, míg a téli időszakban csökken a csapadék.
A megye legtöbb környezeti konfliktust okozó tényezője, de egyúttal legfontosabb erőforrása a víz. Az árvíz,
belvíz, és az aszály szinte folyamatosan követik egymást. A térséget ugyan sűrűn behálózzák a csatornák,
azonban egyes csatornák állapota leromlott, így a vízelvezető képességük jelentősen lecsökken. Az
árvízvédelmi fővédművek állaga folyamatosan avul, de a KÖTIVIZIG területén közvetlen védbiztonságot
veszélyeztető hiányosság jelenleg nincs.
A Klímastratégia tartalmazza az üvegházgáz (ÜHG) leltárt is. Ennek eredménye, hogy a megye erdőterületei
nem képesek elnyelni vagyis kompenzálni a különböző ágazatok kibocsátásait, az összes ÜHG 7%‐át sem. A
megye karbonnyelő kapacitása nagyon alacsony, a teljes kompenzációhoz 905 000 hektár erdőborítottságra
lenne szükség (a megye teljes területe 558 000 hektár), tehát majdnem kétszerese kellene, jelenleg pedig a
NÉBIH adatszolgáltatása alapján csak 36 787 hektár van.
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer
(NATéR) egy multifunkciós térinformatikai rendszer, amely
elősegíti a klímaváltozással kapcsolatos tervezést. Ennek
egyik térképe mutatja meg, hogy a megyében hol, mennyire
sérülékeny az erdő, mennyire tud alkalmazkodni a
termőhelyi változásokhoz. Mivel a megye erdősültsége
nagyon alacsony, a klímaváltozás hatásait a CO2 megkötés
miatt mindenképpen a magas alkalmazkodó képességű
területeken való erdősítéssel kell csökkenteni.
A jelentősebb ÜHG kibocsátók a lakossági gázfogyasztás, a
tüzifa és szénfogyasztás, az egyéni közlekedés, a kérődző
állatállomány (tejelő és nem tejelő szarvasmarha), hígtrágya
emisszió,
szerves‐
és
műtrágya‐emisszió
és
a
hulladékkezelés.

57. ábra: Termőhely alkalmazkodó képessége

kapcsolódó
A
megye
klímaváltozáshoz
veszélyeztetettségét nyolc tématerület segítségével
vizsgálták. A nyolc terület közül négyben magas a megye
érintettsége (árvíz, belvíz, turizmus, épített környezet),
három kategóriában közepes (aszály, természeti értékek
veszélyeztetettsége, erdők sérülékenysége), kettőben
pedig
alacsony
(villámárvíz
veszélyeztetettség,
ivóvízbázisok veszélyeztetettsége). Ezek alapján Jász‐
Nagykun‐Szolnok megye az ország kevésbé veszélyeztetett
megyéi közé sorolható. A megyét elsősorban a károsan sok
és károsan kevés víz érinti. A jövőt illetően előre jelezhető,
hogy az árvízszintek további emelkedésével kell számolni,
58. ábra: Belvízveszély a megyében
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ami növeli a Tisza‐völgy árvízi kockázatát. A KEOP forrásait felhasználva jelenleg folyamatban van Szolnok
térségének és a Hármas‐Körös jobb partjának árvízvédelmi fejlesztése, előkészítés alatt áll a Zagyva és Tarna
komplex fejlesztése. A Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése (VTT) programjához kapcsolódóan 2009‐ben a
tiszaroffi, 2012‐ben a Hanyi‐Tiszasülyi és a Nagykunsági árvízszint‐csökkentő tározók átadására került sor.
A megyében ugyanúgy, mint más alföldi területen évente visszatérő probléma a belvíz, mely a korábbi
fejezetben részletesen bemutatásra került.
Mivel a nyári aszály nagyobb károkat okoz a térségben a mezőgazdaságnak, mint a télvégén, kora tavasszal
előforduló belvizek. Így a belvizek (többlet vizek) helyben tartása is kiemelt feladat. A megyében a Kecskeri és
a X. tározók, valamint a holtágak vesznek részt a belvíztározásban, de bevonható a belvíz‐, illetve az
öntözőcsatornák medre is. A felmérések szerint medertározással együtt a megyében közel 100 millió m3‐nyi
víz tározható, melynek jelenlegi kihasználtsága 17‐19%. A víztöbblet megfelelő víz‐ és tájgazdálkodással a
térség javára fordítható. A településeken általában ismerik a tájgazdálkodást, de elterjedtsége nem jellemző,
legfeljebb a NATURA 2000‐es területekhez köthető, illetve a nagykörűi ártéri tájgazdálkodási rendszer
emelhető ki.
A tározó a Tisza bal partján a Tisza mai folyásától kissé
távolabb a Nagykunsági‐főcsatorna mentén a Fegyvernek‐
Mesterszállási ártéri öblözetben, a Tiszabura‐Abádszalók
közút, illetve a Tiszagyenda‐Kunhegyes alsóbbrendű
bekötőút közötti részen helyezkedik el. A terület 5
település (Tiszabura, Tiszaroff, Tiszagyenda, Abádszalók,
Kunhegyes) külterületéhez tartozik, amelyek a Tiszafüredi
kistérség részét képezik.
Az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló,
töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő
műtárgyakkal rendelkező tározó elsődlegesen: az
árhullámoknak a Mértékadó árvízszintek alatt való
tartásához járul hozzá, másodlagosan: lehetőséget
teremt a természeti adottságokhoz jobban alkalmazkodó
tájgazdálkodásra.

59. ábra: Nagykunsági tározó (átadva 2012‐ben).
Tározófelület: 40 km2; tározótérfogat: 99 millió m3
(forrás: www.vizugy.hu)
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A tározó határait nyugatról a Tisza bal parti töltése, a többi
irányban pedig új töltések és kisrészt magaspartok
alkotják. A területen három önkormányzat érint: Tiszaroff,
Tiszagyenda és Tiszabő. A projekt célkitűzése:
Az árvízszintek magasságának csökkentését szolgáló,
töltésekkel körülhatárolt, szabályozható töltő és ürítő
műtárgyakkal rendelkező tározó a Közép‐Tisza vidékén
elsődlegesen az árhullámoknak a mértékadó árvízszintek
alatt való tartásához járul hozzá. A pályázatra benyújtott
tervvel szemben, végül a tájgazdálkodás igényeinek
megfelelő infrastrukturális beruházások nem kerültek
kialakításra.

60. ábra: Tiszaroffi tározó (balra, átadva 2009‐ben,
tározófelület: 22,8 km2; tározótérfogat: 97 millió m3),
Nagykunsági tározó (forrás: www.vizugy.hu )

Az árvízi tározónak kijelölt területet Délen a
Tiszasülyi‐főcsatorna, délkeleten a Jászsági‐
főcsatorna, keleten a Hanyi‐éri‐főcsatorna,
észak felől a Pélyi‐csatorna, illetve a Pély‐
Jászkisér összekötő közút, nyugat felől
pedig a Jászkiséri‐csatorna határolja. A
területen három önkormányzat érintett:
Jászkisér, Tiszasüly és Pély.

61. ábra: Hanyi‐Tiszasülyi tározó (átadás 2012‐ben). Tározófelület:
56,7 km2; tározótérfogat: 247 millió m3
(forrás: www.vizugy.hu )

Az árvízszintek magasságának csökkentését
szolgáló,
töltésekkel
körülhatárolt,
szabályozható töltő és ürítő műtárgyakkal
rendelkező tározó a Közép‐Tisza vidékén
elsődlegesen
az
árhullámoknak
a
mértékadó
árvízszintek
alatt
való
tartásához járul hozzá, másodlagosan
lehetőséget
teremt
a
természeti
adottságokhoz
jobban
alkalmazkodó
tájgazdálkodásra.

Aszályveszélyeztetettség szempontjából a megye középső részén találhatóak nem sérülékeny területek, míg
a megye többi része döntően mérsékelten sérülékeny. Az éghajlatváltozás várható mezőgazdasági hatásainak
becslésére termés‐szimulációs modellel megállapították, hogy a tavaszi vetésű növények sérülékenyebbek,
mint pl. a kukorica, és komoly terméscsökkenéssel kell számolni a távolabbi jövőben (2071 után) az egész
országban. Ennek oka a magasabb légköri CO2, a magasabb hőmérséklet miatt rövidülő termésidőszak és
hiányos beporzás, nagyobb vízstressz6. Ugyanakkor az őszi vetésű növények (búza, árpa, repce) magasabb
terméseket hozhatnak.

6

Vízstressz akkor lép fel, ha a vízigény kielégítése csak korlátozottan lehetséges (pl. kevesebb öntözés).
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Vízbázis szempontjából a felszíni ivóvízbázisok hasznosítható vízkészlete (pl. Szolnoknál a Tisza) a hosszú
forró és csapadékmentes időszakokban kritikus szintre fog csökkenni. A magasabb vízhőmérséklet pedig az
eutrofizáció mértékét fokozza, ami az ivóvíztisztítás költségeit növeli meg. Sérülékeny ivóvízbázis 3
településen található, Szolnok, Jászfelsőszentgyörgy és Pusztamonostor területén. Továbbá a délnyugati
sávban a sekély felszín alatti vizek klímaérzékenysége magas.
A megye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 15%‐kal haladja meg az országos átlagot a jelentősebb kitettség
és a gyengébb alkalmazkodóképesség miatt. Elsősorban a szabadtéri rendezvények és a vízparti turizmus az
erősen veszélyeztetett, de a városlátogató és kerékpáros turizmus, valamint a természetjáró és falusi turizmus
is fokozott veszélyben van.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye épített környezetét érintően a lakóépületek vannak veszélyben a viharkárok
miatt, mely 13%‐kal haladja meg az országos átlagot. Ennek elsődleges oka a tanyás, aprófalvas településeken
található nagyszámú elavult, 1945 előtt épült lakóépület, de a városok épületállományára is túlnyomó részt az
1990 előtt épült, sok esetben évtizedek óta felújítatlan családi ház a jellemző.
Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Klímastratégiája (KEHOP‐1.2.0‐15‐2016‐00005) a „Klímastratégiák
kidolgozásához kapcsolódó módszertan‐ és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című felhívás
keretein belül készült el, és került elfogadásra 2017‐ben. Az ország, így a megye területe is a legmagasabb
ökológiailag érzékeny kategóriába tartozik. Az általános védelem és a globális intézkedések mellett a megye
helyben tenni kíván a klímavédelemért. „Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 2030‐ra a globális klímaváltozás
kihívásaira lokálisan összehangoltan reagáló klímatudatos humán tőkével, innovatív gazdasággal és a természeti
erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó megyévé válik.” A célcsoportok első sorban a térség lakosságát,
a gazdasági szervezeteket, közintézményeket tartalmazza. A klímatratégia célkitűzéseit a VII. melléklet
tartalmazza.
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4. A MEGYE TÉRSZERKEZETE
4.1. TELEPÜLÉSRENDSZER
4.1.1.

TELEPÜLÉSHÁLÓZAT

62. ábra: Lakónépesség száma és a települések közigazgatási szerepköre

Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a Magyarország közigazgatási helynévkönyve szerint 2016. január 1‐én a
települések száma 78. 1990 óta a megye településeinek száma eggyel csökkent (Tiszaug Bács‐Kiskun
megyéhez csatlakozott, ugyanakkor 5 új település jött létre a megyén belül: Berekfürdő elvált Karcagtól,
Csataszög Nagykörűtől, Hunyadfalva Kőtelektől, Szelevény Kunszentmártontól, Tiszaszőlős Tiszafüredtől, az
utóbbi kettő korábbi egyesülés megszűntetésével. 2005. óta újabb település nem jött létre. Önálló
polgármesteri hivatalt 56 település működtet, ebből 21 Közös Önkormányzati Hivatalt is.
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Jász‐Nagykun‐Szolnok megye településrendszerét múltjából következően az erőteljes háromosztatúság
(Jászság, Nagykunság, a ma Tisza‐térségnek nevezhető korábbi Külső‐Szolnok megye) és ennek megfelelő
hárompólusosság jellemzi (Szolnok, Jászberény, Karcag). A többpólusosság elvileg kedvező feltételt biztosít
a megyék többségénél kiegyenlítettebb fejlődésre, ám mindhárom központ a megye peremén helyezkedik el.
Többek között erre is visszavezethető, hogy a megye középső, természeti‐táji adottságai miatt is az átlagnál
hátrányosabb térsége (árvíz‐belvíz‐aszályfenyegetettség) egyúttal az ország legrosszabb társadalmi‐
gazdasági pozíciójú térségeinek egyike is. Az egyébként sem túl erős pólusok ráadásul kifelé „vonzódnak”:
Szolnok és Jászberény Budapest, Karcag, Debrecen irányába. A megye súlypontjában fekvő, (talán még
éppen) 20 ezer lakosú Törökszentmiklós sem alkalmas arra, hogy a Tisza menti térséget dinamizálja.
Szolnoktól északra a Tisza menti települések drámai mértékben szenvedik meg ezt az excentrikus
településrendszert, de a külső szívóhatást az egyébként igen sűrű városhálózatra és az egész megyére
jellemző erőteljes népességfogyás is jól mutatja.
Települések jogállása
megyei jogú város (1)

városi jogállású település (21)

Település‐földrajzi
kategóriák
nagyváros

Népességkategóriák

2017

–

–

középváros

50‐100 ezer lakosú középváros

1

1

középváros

30‐50 ezer lakosú középváros

–

–

20‐30 ezer lakosú kisváros

3

2

10‐20 ezer lakosú kisváros

4

5

5‐10 ezer lakosú kisváros

9

11

3‐5 ezer lakosú kisváros

1

3

18

22

5‐10 ezer lakosú nagyközség

5

2

4‐5 ezer lakosú nagyközség

1

0

kisváros

nagyfalvak
középfalvak
nagyfalvak
község (52)

2008

100 ezer főnél népesebb

városi jogállású település

nagyközség (4)

Települések száma (jan.1.)

2‐4 ezer lakosú nagyközség

1

2

2 ezer főnél kevesebb lakosú nagyközség

–

–

5000 főnél népesebb községek

–

–

középfalvak

1000‐5000 lakosú községek

39

36

Kisfalvak

500‐1000 lakosú községek

9

11

Aprófalvak

500 főnél kevesebb lakosú községek

5

5

60

56

4. táblázat: Települések száma, jogállása, nagysága (2008. január 1; 2016. jan.1.) (forrás: Magyarország
helységnévkönyve, 2008, 2017)
A megye markáns népességvesztése ‐ 2001‐2017 között több mint 30 ezer lakos ‐ ma közel azonos arányban
sújtja a községeket és a városokat. Ám ez abszolút értékben azt jelenti, hogy míg a 2011. évi népszámlálást
követő 5 évben a városok lélekszáma közel 10 ezer fővel, addig a községeké „csak” valamivel több, mint 3
ezer fővel csökkent. 2001 és 2011 között a községek népessége még nőtt kb. 1500 fővel, ez a trend fordult
meg a 2010‐es éveket követően. Néhány községben még ma is nő, illetve nem csökken a népesség (Tiszabő,
Berekfürdő, Tomajmonostora, Szászberek, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tiszaörs, Tiszaszőlős).
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63. ábra: Népességváltozás 2001‐2011 és 2011‐2017 között

4.1.2. VÁROSHÁLÓZAT
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye, különösen, ha a szomszédos megyék határos területein lévő városokat is
hozzászámítjuk, városokkal igen jól ellátott. A 22 városból 8 a budapesti agglomerációval szomszédos
Jászberényi (3) illetve Szolnoki (5) járásban, 4 a megye északkeleti részén lévő Karcagi (3) és Tiszafüredi (1)
járásokban található. A megye déli‐délkeleti részén lévő Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi, Mezőtúri é s a
középső részén található Jászapáti és Kunhegyesi járások mindegyike 2‐2 városi jogállású településsel bír.
A megye sajátos helyzetéből adódik, hogy városok sora veszi körül: Bács‐Kiskun megye területén
Tiszakécske; Csongrád megye területén Csongrád, Szentes; Békés megye területén Szarvas, Gyomaendrőd,
Dévaványa; Hajdú‐Bihar megye területén Püspökladány; Heves megye területén: Kisköre, Heves, Hatvan; Pest
megye területén: Tura, Nagykáta, Abony.
Egyetlen középvárosa a megyeszékhely Szolnok, kevesebb, mint 72 ezer lakossal (2008‐hoz képest kb. 3 ezer
fővel csökkent a megyeszékhely népessége. A legközelebbi nagyváros, Kecskemét, Szolnoktól 63 km‐re
fekszik, országos főúti kapcsolat a két város között nincs. Elsőrendű főúti kapcsolat a 97 km‐re fekvő
Budapesttel, valamint a 129 km‐re lévő Debrecennel van. Az M5‐ös autópálya 67, az M3‐as autópálya 76 km
távolságra van a várostól, vagyis mindkét autópálya hatósugarán (is) kívül fekszik. A megye délnyugati részén
élők számára Kecskemét Szolnoknál jobban elérhető, míg Tiszafüred és Karcag térségében élőknek
Debrecen alternatíva (Karcag félúton van a két megyeszékhely között).
A megyében statisztikai értelemben tehát nincs városhiányos térség, de három járásban (Kunhegyesi,
Kunszentmártoni, Jászapáti) nincs 10 ezer főnél népesebb város, itt a települések sok vonatkozásban a járáson
kívüli központokra vannak utalva. Szolnok és Jászberény 30 km‐es körzetében 100 ezer főt meghaladó
népesség koncentrálódik. A megye sajátos mezővárosias fejlődéséből következően keleti határa „kisváros‐
sort” alkot.
A megye népességének ugyan több mint a fele, 202 ezer fő, a 22 városi jogállású településen él, de csak 8
település népessége haladja meg a 10 ezer főt, ahol a népesség kevesebb, mint harmada, 115 ezer fő él.
Kilenc város járási székhely, közös önkormányzati hivatalt ugyanezen városok egy része működtet. A többi 13
városi jogállású településnek tehát térségi közigazgatási szerepköre nincs. Jelentősebb gazdasági‐
foglalkoztató szereppel a három pólus mellett a Jászság városai bírnak, a vasúthálózat még további néhány
várost (és nagyközséget) ruház fel a mikrotérségi központnál jelentősebb súlyú közlekedési‐logisztikai
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térségi szereppel: Mezőtúr, Kisújszállás, Újszász, Szajol, alárendeltebb szereppel Kunszentmárton.
Turisztikai központként Tiszafüred tölt be jelentősebb térségi szervező szerepet.

4.1.3. NÉPESSÉG SZERINTI TELEPÜLÉSI TÉRSÉGTÍPUSOK
Településnagyság
népesség szerint
(fő)

Kis- és
aprófalvak
-499

500999

Középfalvak,
kisvárosok
10001999

20004999

Járás neve neve

Nagyfalvak, kisvárosok

Középváros

10
00019 999

20
00029 999

50009999

30
000-

Járás
telepü
- lései
összes
en

Ebből
város

Települések száma

Jászapáti

1

–

2

3

3

–

–

–

9

2

Jászberényi

–

1

4

1

2

–

1

–

9

3

Karcagi

–

–

1

1

1

1

1

–

5

3

Kunhegyesi

–

2

1

3

1

–

–

–

7

2

Kunszentmártoni

1

1

4

3

1

1

–

–

11

2

Mezőtúri

1

2

–

–

1

1

–

–

5

2

Szolnoki

2

1

7

4

3

–

–

1

18

4

Tiszafüredi

–

1

4

–

1

1

–

–

7

1

Törökszentmiklósi

–

2

1

2

1

–

1

–

7

2

Megye összesen

5

10

24

17

14

4

3

1

78

22

5.

táblázat: Településnagyság kistérségenként, települések népessége alapján (2007. dec. 31.)
(forrás: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 2016. évi Helységnévkönyve alapján saját számítás)
A települések közül mindössze 5‐nek a népessége nem éri el az 500 főt, további 11 népessége a 1000 főt,
vagyis a települések ötöde kis‐ és aprófalu. Ez az egyébként jellemzően nagytelepüléseket magában foglaló
megyében magas arány. A kistelepülések a megyében viszonylag egyenletesen elszórtan helyezkednek el,
nem alkotnak külön térséget. Ez összefügg azzal, hogy keletkezésük több tényezőre vezethető vissza. Egy
részük a Tisza menti magasan fekvő térszíneken található kisebb település, ezek méretét vélhetően a térszín
kiterjedése korlátozta. Másik csoportjukat a korábbi tanyákból önállósult települések alkotják, ilyenek a
megye teljes területén előfordulhatnak.
A települések közel harmada 5000 főnél népesebb. Ez egyrészt a Nagykunság sajátos
településstruktúrájának, másrészt az ipari falvak nagy számának köszönhető. Az utóbbiak a Jászság
területén és Szolnok térségében találhatók.
A megye településhálózata ugyanakkor mentes a szélsőségektől: a 10 legnagyobb és a 10 legkisebb település
átlagos népessége között kb. 30‐szoros az eltérés, míg pl. Szabocs‐Szatmár‐Bereg megyében ugyanez a
mutató 1 5 0 ‐ szeres. A települések „derékhadát”, ahogy az aprófalvas térségektől eltekintve az ország egészében, az 1‐
5 ezer lakosú falvak alkotják: 31 település, a megye településeinek közel fele tartozik ebbe a népességnagyság
kategóriába.

4.1.4 TELEPÜLÉSSŰRŰSÉG SZERINTI TELEPÜLÉSI TÉRSÉGTÍPUSOK
A megye egyik sajátossága az igen ritka településhálózat. Amíg Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében 3,9,
addig Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében mindössze 1,4 település jut 100 km2‐re. Ez az országos átlagnak
(3,4) alig több mint harmada és az Észak‐Alföldi régió átlagának is alig kétharmada.
A legnagyobb a településsűrűség a Kunszentmártoni járásban (2,0 település/100 km2), itt a települések
átlagos nagysága közel 51 km2, illetve a Szolnoki járásban (1,9), itt az átlagos településnagyság 52,4 km2.
Legkisebb a településsűrűség a Karcagi és a Mezőtúri járásokban (0,6 illetve 0,7 település/100 km2), itt az
átlagos településnagyság 171,4 illetve 145,2 km2. A két járásban mindössze 5‐5 település található.
(Összehasonlításul: a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyei Záhonyi járásban a településsűrűség ennek tízszerese,
az átlagos településméret mindössze 13,3 km2).
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A Karcagi és a Mezőtúri járások esetében a nagy településterületekhez jelentős tanyavilág párosul, így a
ritka településhálózat csak igazgatási értelemben igaz, településföldrajzi értelemben nem (lásd a tanyás
térségekről szóló alfejezetben).
A megye népességének kevesebb, mint harmada (108 ezer fő)) él a közepesen sűrűn lakott – urbanizálódó ‐
Szolnoki járásban (100 fő/km2‐t meghaladó sűrűség). A Szolnoki (relatív) koncentráció a 4‐es út mentén
Budapestig húzódó folytonos urbanizációs tengely utolsó jelentősebb sűrűsödése. A sűrűsödés a 4‐es illetve 411‐
es főút mentén (Cegléd‐Nagykőrös közvetítésével) a Kecskemét nagyvárosi együttesre is rákapcsolódik. A
megyei átlagnál (67 fő/km2) sűrűbben lakott Jászberényi járás (81 fő/km2) is közvetlenül kapcsolódik a 31‐es út
menti, Budapestig tartó lineáris sűrűsödéshez. Az M3‐as út irányában még nem alakult ki összefüggő, sűrűbben
lakott tengely. A megye többi része még hazai értelemben is ritkán lakott, vidékies térségnek számít.

4.1.5 KÖZPONTI BELTERÜLETEN KÍVÜLI ’LAKOTTHELYEK’
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye külterületi lakott helyeiről a 2011. népszámlálás idején készült utoljára hivatalos
közreadott felmérés. Míg 2001‐ben a megye lakosságának 2,9 százaléka, 12 ezer fő élt a központi belterületen kívül,
összesen 473 nem belterületi statisztikai „lakott helyen”, addig 2011‐ben már több mint 14 ezer fő, a megye
népességének közel 4%‐a. Ugyanezen időszakban a megye népessége közel 30 ezer fővel csökkent!
Települések száma ahol a
központi belterületen kívül
élők száma a 100 főt
A központi
Központi
meghaladja
belterü‐
belterületen
leten kívüli
kívüli (összes/
Járás neve
népesség
ténylegesen
összesen 1000‐ 500‐ 200‐ 100‐ lakott) lakott
(fő)
1999 999 499 199 helyek száma
fő

fő

fő

fő

Települések száma a központi
belterületen kívüli statisztikai lakott
helyek (lakott és nem lakott) száma
szerint (db)
100 főt
meghaladó
népességű
20‐ 10‐
központi
50‐
5‐9
49 19
belterületen
kívüli lakott
hellyel
rendelkezik

Jászapáti

667

‐

‐

‐

3

56/26

‐

1

1

1

3

Jászberényi

3297

1

1

6

3

110/77

‐

2

4

2

10

Karcagi

1327

‐

‐

1

1

41/29

‐

‐

1

3

2

Kunhegyesi

176

‐

‐

‐

‐

34/20

‐

‐

1

2

‐

Kunszent‐
mártoni

3719

1

1

2

5

113/96

‐

2

3

3

8

Mezőtúri

1186

‐

‐

‐

1

75/63

‐

1

2

1

1

Szolnoki

2147

‐

1

1

3

88/66

‐

‐

‐

12

5

Tiszafüredi

524

‐

‐

1

1

39/18

‐

‐

‐

4

2

1223

‐

‐

2

1

54/38

‐

1

1

2

3

14266

2

3

13

18

610/433

‐

7

13

30

34

Törökszent‐
miklósi
Megye
összesen

6. táblázat: Jelentős külterületi népességű illetve jelentős számú külterületi lakott hellyel rendelkező települések száma
kistérségenként, a jelenlegi járási határok szerint (2011. évi népszámlálás)
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64. ábra: Központi belterületen kívüli’ lakott helyek’

A külterületen és „egyéb” (tehát nem központi) belterületen élő népesség aránya a Kunszentmártoni kistérség (ma
járás) területén volt 2001‐ben a legnagyobb (9,2 %, 3,4 ezer fő), 2011‐ben pedig már meghaladta a 10%‐ot (3,7 ezer fő).
A Jászság területén (mai Jászapáti és Jászberényi járások) 3,6% volt ez az arány (3 ezer fő), 2011‐ben már 4,7% (3,9 ezer
fő, melyből a Jászapáti járásban 2%, közel 700 fő; a Jászberényi járás területén 6,2%, 3,3 ezer fő). A Mezőtúri
kistérségben/járásban 2001. évi 5,5%‐ról (1,6 ezer fő) 2011‐re 4,2%‐ra (1,2 ezer főre) csökkent a külterületen és egyéb
belterületen élők száma. A Karcagi kistérség területén 2001‐ben kevesebb mint ezer fő, a kistérség népességének kb.
2%‐a, ma az azonos területű járás területén 2011‐ben a népesség 3%‐a, 1,3 ezer fő élt a központi belterületen kívül.
A legkisebb külterületi és ún. egyéb belterületi népesség aránnyal a Tiszafüredi kistérség (mai Tiszafüredi és Kunhegyesi
járás) bírt (1,0%, 380 fő). 2011. évi népszámláláskor a Tiszafüredi járás területén 520‐an, a járás népességének 2,8%‐a, a
Kunhegyesi járás területén 180‐an, a járás népességének valamivel kevesebb mint 1%‐a élt a központi belterületen kívül.
A központi belterületen kívül élő népesség tehát e két járás területén összesen kb. 80%‐kal, több mint 300 fővel nőtt,
miközben a teljes népesség ugyanitt közel 4800 fővel csökkent.
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A Szolnoki járás területén a 2001. évi 1,8 ezerről 2011‐re 2,1 ezerre (2011. évi népesség 1,8‐a%), a Törökszentmiklósi
járás területén 780‐ról 1,2 ezerre (2011. évi népesség 3%‐a) nőtt 2011‐ben a központi belterületen kívül élők száma.
A megyében a külterületi lakott helyek magas aránya egyrészt a tanyás települési hagyományokra másrészt a volt
zártkertek benépesülésére vezethető vissza (utóbbi jellegzetes példája Cserkeszőlő, Tiszaföldvár).
Olyan település, ahol 50‐nél több központi belterületen kívüli lakott hely lenne, nincs a megyében. Összesen hét olyan
település van, ahol a „külső” lakott helyeknek száma a 20‐at meghaladja: a Jászság területén Jászdózsa, Jászberény és
Jászfényszaru; a Nagykunság területén Mezőtúr; a Tisza mentén Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Cserkeszőlő. 10‐
19 központi belterületen kívüli lakott hellyel bíró legtöbb település a Jászság területén, illetőleg Kunszentmárton
területén található. A Szolnoki és Tiszafüredi járás településeinek egyikén sem éri el a központi belterületen kívüli lakott
helyek száma a 10‐t.
Az egyes statisztikai lakott helyek lakottsága az ezerhez közelítő lakosságszámúak és a lakatlanok közöti
skálán mozgott 2001‐ben. A 610 statisztikai lakott hely közel harmada, 177 laktalan volt 2011‐ben. 1000‐nél
népesebb nem volt a megyében, 100 főt meghaladó népességű összesen 36 (2001‐ben még csak 26!) A
legtöbb 100 főt meghaladó népességű központi belterületen kívüli lakott hely a Jászberényi járás (10), a
Kunszentmártoni (8) és a Szolnoki járás (5) területén található. A többi járásban 1‐3 ilyen lakott hely volt, a
Kunhegyesi járásban egy sem.

4.1.6. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT TERÜLETI STRUKTURÁLÁSA
A megye városainak mérete, gazdasági ereje, térszervező szerepe alapján megállapítható, hogy Jász‐
Nagykun‐Szolnok megye településrendszerét a jelenlegi makroregionális városhálózat másod‐harmadrangú
elemei határozzák meg. A városhálózat jelentőségének megértése és felértékelése a megye számára számára
mégis a kibontakozás egyik lehetőségét rejtheti magában. Ahogy más megyékben is, a településhálózat
strukturálásának többféle lehetősége is kínálkozik, közülük Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a helyi
társadalom kötődéseinek ismeretében leginkább a történeti táj‐ és igazgatási egységek szerinti tagolás látszik
alkalmasnak egy fejlesztési szempontú elemzés számára. Ezek ugyanis azok a területi egységek, melyeken
belül ebben az excentrikus rendszerben is esély lehet a belső kohézió erősítésére.

JÁSZSÁG
A történeti Jászság területén ma 5 városi jogállással rendelkező település található. Még egy község,
Jászladány népessége haladja meg az 5 ezer főt és rendelkezik mikrotérségi szerepekkel. A Jászság
városhálózata elsősorban a Hatvan (M3)‐Jászberény‐Szolnok‐Szentes‐Hódmezővásárhely‐Szeged Zagyva és
Tisza menti nyomvonalon fűződik be az Alföld városhálózatába, míg a Tápióságon keresztül erős szálak kötik
a Budapesti agglomerációhoz. A Jászság „fővárosa” Jászberény, a térségben ugyanakkor több – mezotérségi
viszonylatban jelentős – gazdasági szerepkörrel rendelkező város alkot – a Heves megyei Hatvannal együtt –
egyfajta gazdasági agglomerációt. Jelentős foglalkoztatói szereppel bír a Jászság számos községe is,
mintegy a jászsági gazdasági agglomeráció részeként: Alattyán, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza,
Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászladány, Jászszentandrás, Jászárokszállás, Jászfényszaru és Jászkisér. Keresett
lakótelepülésként emelkedik ki a környezetéből Alattyán, Jászfelsőszentgyörgy és Pusztamonostor.
A Jászság a jelentős ipari foglalkoztatók ellenére is kimondottan vidékies jellegű. Jászberény mezővárosi
karakterét őrzi, ahol a középvárosi intézmények, főiskola, kórház jelen vannak. Az alacsony
népességkoncentráció miatt azonban a városiasság egyéb jellemzői (kulturális, oktatási, szolgáltatási,
kereskedelmi, turisztikai stb. kínálatok) korlátozottan vannak jelen. A többi város fokozottan funkcióhiányos.
A városi funkciók hiányával indokolható, hogy a jelentős munkaerőpiaci kínálat ellenére is erőteljes
elvándorlás jellemzi a térséget, ami a kiszolgáltatottabb, kevésbé mobil, kisebb vásárlóerővel bíró népesség
koncentrációjának növekedését, a városi funkciók további csökkenését eredményezheti. A térségben a
népességcsökkenés és a külterületi népesség növekedése egyidejűleg van jelen.

77

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

NAGYKUNSÁG
A történelmi Nagykunság, mint egykori önálló igazgatási egység, hat mezővárosból – Karcag, Kisújszállás,
Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Túrkeve – állt. Táji adottságok, közlekedésföldrajzi viszonyok
alapján ma Kenderest és Mezőtúrt is a Nagykunság részének tekintjük. Az egykori mezővárosok közül
Kunmadaras az egyetlen, amelyik nem városi jogállású település, noha a jelentős népességcsökkenés ellenére
még mindig több mint 5 ezren lakják. Mezőtúrt – Kunszentmártonnal együtt – erős szálak kötik a Körös menti
városhálózathoz (Békés megyei Dévaványa, Szeghalom, Szarvas és Gyomaendrőd, lazábban kapcsolódva a
Csongrád megyei Szentes és Csongrád sorolható ide). Kunszentmárton és Kunhegyes hálózati kapcsolatai
alapján inkább a Tisza‐menti városhálózat része, mint a Nagykunságé. A Nagykunság vizsgált városai közül
Karcag és Mezőtúr 2013‐tól járási hivatal székhelye, a többi város közigazgatási szerepkör nélküli.
A népszámlálási adatok egyöntetűen azt mutatják, hogy a Nagykunság városait és községeit drámai mértékű
népességcsökkenés jellemzi. A 2001‐2011 között időszakban Karcag népessége 8,6%‐kal, Kenderesé 12%‐
kal, Kisújszállásé 10,4%‐kal, Mezőtúré 9,4%‐kal csökkent. Ugyanezen idő alatt a Karcagi járás külterületi
népessége 30%‐kal nőtt (a Mezőtúri járásban kismértékben csökkent).
Városi szerepkörök tekintetében (középfokú oktatás, egészségügy) szintén hasonló súlyúak, noha Karcag,
földrajzi pozíciójánál fogva nagyobb vonzáskörzettel bír. A Nagykunság városai közül Karcag mellett
Kisújszállás tölt be viszonylag jelentősebb gazdasági szerepet. A térség gazdasági arculatában a
mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó ipari‐szolgáltató tevékenység a meghatározó, Kisújszállás vasúti
átszállóhely.
Annak ellenére, hogy a Nagykunság gyógyvízzel, jelentős természeti értékekkel (Hortobágyi NP), egyik másik
település értékes műemlékkel, kulturális örökséggel rendelkezik, a térség turisztikai teljesítménye igen
gyenge. turisztikában Berekfürdő emelkedik ki a térségből, térségi szinten Túrkevének van számottevő
látogatottsága. A technikai sportok kedvelői Kunmadarast fedezték fel, mint vonzó célpontot.

TISZA MENTE
A Tisza mente három meghatározó része a Tisza‐tó térsége, a Szolnoki Tisza‐szakasz és a Tiszazug. A Tisza‐tó
térségének városai Tiszafüred és Abádszalók. Mindkét város regionális forgalmi szerepű „hídfőváros”,
Tiszafüred a Heves megyei Poroszló nagyközséggel, Abádszalók pedig Kiskörével párban. A Tisza mente északi
szegmenséhez tartozó Kunhegyesi járás tartósan az ország legszegényebb térségei közé tartozik. A Tisza‐tó
térsége minden kétséget kizáróan a „megye turisztikai zászlóshajója”, a megye városaiban az 1000 lakosra
vetített kereskedelmi szálláshelyen töltött vendégéjszakák nagyságrendje 2016‐ban, Tiszafüreden több mint
négy és félszerese (6218), Abádszalókon másfélszerese (2011) a megyei átlagnak (1336). A községek közül csak
háromnál mutatható ki jelentősebb turisztikai fogadókészség, a többi hagyományos vidékfunkciójú település. A
Tisza‐tó térség a viszonylag jelentős turisztikai vonzerő ellenére sem képes népességét megtartani: 2001 és 2011
között Tiszafüred népességének 5,4%‐át, Abádszalók 9,1%‐át, Kunhegyes 9,6 %‐át vesztette el, a községek
népességcsökkenése, a Tiszafüredi és a Kunhegyesi járás népességcsökkenése 7,7 illetve 7,5% volt a két
népszámlálás között. Ugyanezen időszakban itt is az erőteljes külterületi népességnövekedés volt jellemző.
A Tisza mente déli része, a Tiszazug városai Martfű (Szolnoki járás), Tiszaföldvár, Kunszentmárton,
Tiszafürednél egytől‐egyig kisebb gazdasági súllyal, központi szereppel. Martfű erős szállal kötődik a Szolnok
funkcionális térségéhez, foglalkoztató szererepe nagy hagyományokkal bír. Kecskemét kedvező foglakoztatási,
beszállítási lehetőséget kínál a térségnek. A községek közül kiemelkedik Cserkeszőlő, mely a megye második
legjelentősebb turisztikai vonzerővel bíró települése a kereskedelmi vendégéjszakák alapján. A potenciálisan
jelentős turisztikai vonzerőkkel, a Tiszazug térség városainál jelentősebb kisvárosi szolgáltatásokkal rendelkező,
de igen gyenge turisztikai teljesítményű Csongráddal való kooperáció, a közös borvidék okán is a turisztikai
teljesítmény jelentős növekedésének lehetőségével kecsegtet. Turisztikai vonzerő tekintetében relatíve
jelentős Martfű pozíciója, ahol a megye összes kereskedelmi vendégéjszakáinak 13%‐a realizálódott. A város
emellett még mindig viszonylag jelentős feldolgozóipari foglalkoztatási központ.
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A térség népességfogyása, a relatíve kedvezőbb fekvés ellenére, a Tisza‐tó térségéhez hasonlóan súlyos:
2001‐2011 között a népességfogyás mértéke 8,1% volt. Kunszentmárton népessége 10,2%‐kal, Martfűé
10%‐kal, Tiszaföldvár népessége 7,1%‐kal csökkent a két népszámlálás között, miközben itt is markánsan
nőtt a külterületi népesség.
A Szolnoki Tisza‐szakasz városai Szolnok mellett a 20 ezer lakosú Törökszentmiklós, 6,3 ezer lakosú Újszász, a 6,5
ezer lakosú Fegyvernek, továbbá a megye agglomerációs városai Rákóczifalva (5,4 ezer lakos), Besenyszög (3,3
ezer lakos). A Tisza‐menti településhálózatból némileg kilóg a Zagyva és a Tápió találkozásánál fekvő vasúti
csomópont, Újszász, mely funkcionálisan, de hagyományosan is Szolnok térségéhez vonzódik. A térség
községei közül jelentősebb térségi szerepkörrel bír a vasúti csomópont Szajol (2011‐ben 3,8 ezer lakos), Tószeg
(4,4 ezer lakos), melyek a település méretét jelentősen meghaladó jelentőségű foglalkoztatási szereppel bírnak.
Szolnok funkcionális várostérsége vasúti csomóponti szerepe és Budapest relatív közelsége (Szolnok Budapest
„csapágyvárosa”), diverzifikált gazdasági és térszervező szerepe miatt a megye húzótérsége. Az OFTK
térszerkezeti jövőképe Szolnok térségének kiemelkedő szerepet szán a fővárost tehermentesítő „40‐80 km‐
es ipari/logisztikai gyűrűben”, csakúgy, mint az ország kelet‐nyugati súlyvonalában kialakuló urbanizációs
tengelyben (Szombathely‐Veszprém Székesfehérvár‐Dunaújváros‐Kecskemét‐Szolnok‐Debrecen‐(Nagyvárad)).
Szolnok‐Szajol‐Törökszentmiklós várostérség kapcsolja be a Tiszát a Budapest metropolisztérségbe. Az M8
Kecskemét‐Szolnok közötti szakaszának megépítése kiemelkedő fontossággal bírna: A Berlin‐Bécs‐
Budapest‐Kecskemét fejlődési tengely továbbgyűrűzését segíthetné a Tisza mente térségére.
A Szolnoki Tisza‐szakasz községhálózata – az említett „ipari‐logisztikai falvakon” kívül alapvetően
hagyományos vidéki jellegű település. A hagyományos vidékfunkciójú települések közül kiemelkedik a
komplex tájgazdálkodás innovációs központjának tekinthető Nagykörű.
A 2001. évi és a 2011. évi népszámlálás, a megyén belüli relatíve kedvező helyzet ellenére, a Szolnoki járásban
is népességcsökkenést mutatott ki (6,3%), még ha ez a csökkenés valamelyest mérsékeltebb is a megye többi
részénél. A Törökszentmiklósi járásban viszont 8% volt a népességcsökkenés mértéke, ami a megyei átlagnál
is magasabb. A városok mindegyikének csökkent a népessége 2001 és 2011 között. A két népszámlálás között
a népesség Szolnokon 6%‐kal, Törökszentmiklóson 7,9%‐kal, Újszászon 7,4%‐kal, Besenyszögön 4,3%‐kal,
Rákóczifalván 2,4%‐kal, Fegyverneken 6,4%‐kal csökkent. Eközben a külterületi népesség itt is markánsan
nőtt.

4.1.7 MEGLÉVŐ, ILLETVE POTENCIÁLIS
SZERVEZŐDŐ TELEPÜLÉSI TÉRSÉGEK

FEJLESZTÉSI

TENGELYEKRE,

ZÓNÁKRA

A fenti formai, identitás‐ és földrajzi összetartozás szempontok alapján meghatározott települési térségtípusok mellett,
a megyén belüli szerepeik, pozíciójuk, lehetőségeik alapján sajátos csoportokat alkotó települések is
vizsgálandók. Ezek egyik csoportját alkotják a tengelyekre szerveződő települések alkotta tematikus‐
funkcionális térségek, másik csoportját az inkább halmazként vagy aggregátumként leírható tematikus‐
funkcionális térségek.
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65. ábra: Településegyüttesek, potenciális fejlődési tengelyek

JELENTŐS KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK HATÁSTERÜLETE
Területfejlesztési „ökölszabályként” kezelhető, hogy egy autópálya a csomópontja 25‐30 km‐es körzetét tudja
látványosan dinamizálni, a jól kiépített ráhordó tengelyekkel ugyanakkor ez a távolság akár 50 km‐ig is
bővíthető. A főutak legfeljebb az általuk érintett, esetleg azok közvetlen szomszédságában lévő településekre
fejtenek ki kisebb‐nagyobb fejlesztő hatást. Fel kell hívni azonban arra a figyelmet, hogy ez nem adottság, hanem
lehetőség!
A megye legfontosabb közlekedési folyosói országos jelentőségű közutakat és vasútvonalakat egyaránt
magukban foglalnak. E hagyományos, nagy múltú folyosók mentén található a megye városainak, és
nagyközségeinek többsége, kivételt képez Túrkeve és Jászárokszállás, illetve Abádszalók. Közülük
Jászárokszállás térségében már elvileg érvényesül az M3‐as autópálya dinamizáló hatása. Ugyanez, ha
kisebb mértékben is, Jászberényre is érvényes. Fokozottan dinamizáló hatású a több országos útvonal
találkozási pontjának térsége. Ez a halmozódó hatás érvényesülhet – egyéb kedvező hatások és adottságok
esetén ‐ Szolnok, Jászberény, Kunszentmárton, Törökszentmiklós, Tiszafüred és a nagyközségek közül
Fegyvernek esetében.
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A megye hatékony működése‐működtetése és a környezetvédelmi megfontolások is azt indokolják, hogy a
megyei területrendezési terv a jelentősebb forgalmi vonzatú fejlesztéseket ezekben a zónákban, a vasút által
feltárt csomópontokban, továbbá a középtávon megvalósuló gyorsforgalmi nyomvonalak csomópontjaiban
ösztönözze.

A TISZA ÉS JELENTŐS MELLÉKFOLYÓI, MINT FEJLESZTÉSI ZÓNÁK
A vízparti fekvés sajátos adottságot, számos lehetőséget és veszélyt, kihívást jelent az érintett települések
számára. A lehetőségek kihasználása és a veszélyek mérséklése azonos típusú megközelítéseket,
szabályozást igényel, szoros egymásrautaltság mellett. A lehetőségek kihasználásában fokozott szerep jut a
vízparttal rendelkező városoknak, mikro‐központoknak, de a vízparttal nem rendelkező, ám a vízparti
településeket ellátó városoknak, mikro‐központoknak is. Harmadik szinten kiemelendő a vízparttal rendelkező
járások koordináló szerepe. Különleges szerepet játszanak azok a települések, ahol a folyók a települési
területet (is) átszelik vagy érintik, itt a fejlesztési lehetőségek többrétegűek, szerteágazóbbak.
A Tisza‐térség fejlesztésének – a településhálózat‐fejlesztés, a vidékfejlesztés, a klímabiztonság és a
turizmusfejlesztés integrációjára épülő – lehetőségét és irányát a hat érintett megye által 2010‐ben kidolgoztatott
Tisza‐stratégia határozta meg (készítette: Város‐Teampannon Kft.lásd tervelőzmények). A megyében a Tisza‐parttal
rendelkező települések száma 31, közülük 7 város. Belterületi partszakasszal 4 város: Martfű, Szolnok,
Abádszalók és Tiszafüred, illetve 8 község rendelkezik. További települések belterülete csatlakozik holtághoz.
Az M3‐as autópálya továbbgyűrűző hatásának déli irányú kiterjesztésének lehetőségét kínálja a Zagyva‐völgy
fejlesztése, amely Szolnoknál éri el a Tiszát. Szolnok, Újszász, Jászberény és Jászfényszaru városok mellett még
további 7 község érintett. A Zagyva‐völgy komplex fejlesztése Heves és Nógrád megye számára eminens érdek az
egykori ipari falvak, kisvárosok és a nógrádi megyeszékhely Salgótarján válságból való kitörése érdekében. Jász‐
Nagykun‐Szolnok megyében a gazdaságilag (jelenleg) viszonylag erős Jászság és a megyeszékhely térség közötti
kohézió és szinergia megerősítésének és a 4. ipari forradalomra való felkészülésnek egyik stratégiai eszköze lehet a
Zagyva menti kapcsolatok sokoldalú megerősítése, specifikus Zagyva‐völgyi innovatív gazdasági arculat kialakítása.
A Tiszazug és Kőrösök menti sűrű városhálózat, borvidék, kertgazdasági és turisztikai termálrégió
megyehatáron átívelő összehangolt fejlesztési javaslatát tartalmazza a Mezőtúr térsége és Tiszazug
térségfejlesztési előtanulmány (2013, készítette a Város‐Teampannon Kft., lásd tervelőzmények). A térség
fejlesztésében 7 Jász‐Nagykun‐Szolnok megyei település érdekelt, közülük 3 (Tiszaföldvár,
Kunszentmárton, Mezőtúr) város. Kunszentmárton rendelkezik belterületi Körös‐part szakasszal.

DEBRECEN, HAJDÚSZOBOSZLÓ, HORTOBÁGY
(1522/2017 KORMÁNYHATÁROZAT)

ÉS

TISZA‐TÓ

KIEMELT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉG

A Tisza‐tó Területfejlesztési Tanács illetőségi területe 73 településre terjed ki, melyből 21 Jász‐Nagykun‐Szolnok
megyében, 4 kistérség területén található (további települések Hajdú‐Bihar, Borsod‐Abaúj‐Zemplén és Heves
megyéhez tartoznak). Az 1522/ 2017 Kormányhatározat döntött a Tisza‐tó, a Hortobágy, Debrecen és Hajdúszoboszló
turisztikai régió fejlesztéséről. A kormányhatározat 10‐11 milliárd forintot irányoz elő a Világörökségi Hortobágy és a
Tisza‐tó térség fejlesztésére, amely összeg Jász‐Nagykun‐Szolnok megye (Tisza‐tó és Hortobágy), Hajdú‐Bihar
megye (Hortobágy), és Heves megye (Tisza‐tó) területén kerül felhasználásra. Az előirányzott összesen 36 milliárd
forint több mint 2/3‐ából Debrecenben és Hajdúszoboszlón valósulnak meg fejlesztések.

TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK, FUNKCIONÁLISAN ÖSSZETARTOZÓ, EGYÜTTMŰKÖDŐ TELEPÜLÉSEK TÉRSÉGEI
A KSH 2014‐ben tette közzé a 2003. évi településegyüttes lehatárolások aktualizálását. A 2003‐ban ‐ a 2001. évi
népszámlálás alapján ‐ lehatárolt Szolnoki nagyvárosi településegyüttes települései: Szolnok (központi település),
Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Tószeg, Zagyvarékas volt. A 2014. évi lehatárolás ennél jóval nagyobb területre
terjed ki. A korábbi 6 település mellett magába foglalja: Besenyszög, Szászberek, Tiszajenő, Tiszatenyő,
Tiszavárkony, Vezseny településeket (így összesen 12 település a központ Szolnokkal együtt). Kiterjedése a korábbi
371 km2‐ről 660 km2‐re növekedett. Népessége 2008. január 1‐én 94 869 fő volt, 2017. január 1. én az új
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lehatárolással érintett területen 100 ezren éltek. Ez azonban ugyanezen települések 2011. évi népességéhez
képest 2%‐os csökkenést jelent. Szolnok város népességcsökkenése ugyanez időszakban relatíve kisebb volt
(1,6%), mint a településegyüttes többi településén (2,6%).

MUNKAERŐPIACI VONZÁSKÖRZETEK
Szintén a KSH által végzett vizsgálatokon alapul a munkaerőpiaci vonzáskörzetek lehatárolása, amely a
nagyvárosi településegyüttes lehatárolásától eltérően, kizárólag a munkába járással összefüggő ingázási
irányokat és távolságokat vizsgálta, a nagyvárosi településegyüttessel szemben kölcsönösségi alapon is (két
közeli város között A‐ból B‐be és B‐ből A‐ba történő mozgások összeadódnak). A vizsgálat hátránya, hogy
pillanatfelvétel: főleg kisebb, kevesebb munkáltatóval rendelkező települések térségében egy‐egy
foglalkoztató megtelepedése, vagy működésének befejezése, jelentősen átírhatja a körzethatárokat. Olyan
munkaerőpiaci vonzáskörzet esetében, ahol sok munkáltató van, ott az ilyen esetek kompenzálódnak, nem
írják át (jelentősen) a körzethatárokat. A 2014‐ben készült lehatárolás 2001. évi és 2011. évi adatok alapján
készült, azonos módszerekkel, így trendek megállapítása is lehetségessé vált. A vizsgálat előnye ugyanakkor,
hogy a megyehatárokat figyelmen kívül hagyja, így a megyehatáron átívelő vonzáskörzetek is jól nyomon
követhetők.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye esetében megállapítható, hogy a Tiszától nyugatra egyre kevesebb és egyre
nagyobb munkerőpiaci vonzáskörzet alakul ki: a Jászberényi és a Szolnoki vonzáskörzet kelet felé „dagad”.
2001‐hez képest 2011‐re beolvadt a korábban saját vonzáskörzettel rendelkező Martfűi, Törökszentmiklósi és
Mezőtúri vonzáskörzet a Szolnokiba, míg a Jászberényi, a Hatvani és a Hevesi munkerőpiaci vonzáskörzetek
„rovására” dagadt. A ceglédi beolvadt a Budapestibe, így a Budapesti munkerőpiaci vonzáskörzet, a Jászság
után, 2011‐re már itt is elérte Jász‐Nagykun‐Szolnok megye határát. Délnyugaton a Kecskeméti, délkeleten a
Szarvasi munkerőpiaci körzet olvasztotta be a Szolnoki vonzáskörzet szempontjából perifériális településeket.

4.2. TERÜLETHASZNÁLAT
4.2.1.

MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye legnagyobb természeti erőforrása a mezőgazdasági termőterületek mérete és
minősége, mely alapján Magyarország 3. legjelentősebb megyéje Békés és Tolna megye után. A megyében
található az ország termőterületének 7%‐a, a régió termőterületének 31,7%‐a. A megye területének közel
70%‐át a mezőgazdasági területfelhasználás, azon belül is kb. 380 ezer hektárral a szántó foglalja el, ami azt
jelenti, hogy a megye legmeghatározóbb területfelhasználása a mezőgazdaság.
A területek mezőgazdasági művelését a MEPAR térkép is jól jellemzi (forrás: FÖMI 2018.). A művelés jellegét a
területek termőhelyi adottságai határozzák meg. Jász‐Nagykun‐Szolnok megye területein a mezőgazdasági
termelés az elsődleges, jelentős ipari tevékenység csak a nagyobb városokban található.
A hatályos térségi szerkezeti terv az OTrT által biztosított lehetőséggel élve a mezőgazdasági térség mellett a
vegyes területfelhasználású térség összefüggő rendszerét is kijelölte, ahol azt a táj‐ és természetvédelmi
szempontok is indokolták. A vegyes területfelhasználású térségben a mezőgazdasági és erdőgazdasági célú
területfelhasználás egyaránt fontos. Ilyen vegyes terület a folyók – Tisza, Körös, Hortobágy‐Berettyó, Zagyva
– térségében és az árvízi tározók területén, valamint az erdőgazdálkodási térségek által halmozottan érintett,
mozaikos területek, Jászfényszaru és Jászberény térségében. Vegyes területeket jelölt ki a terv a Tisza‐tó
közvetlen térségében is, mellyel hangsúlyozza a Tisza‐tó üdülőkörzet partközeli területeinek táji
érzékenységét.
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66. ábra: MEPAR szerinti felszínborítás
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A TERMŐFÖLDHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA
6,38%

A megye termőföldhasználatának változásait az új
Corine felszínborítás adatbázisa (jelenleg csak a
Corine Land Cover 2006‐2012 érhető el) nélkül nem
tudjuk más megbízható adatok hiányában elvégezni,
ezért most csak a KSH területi adataiból tudunk
következtetni a változásokra. 2010 és 2017 között
csökkent a konyhakert területe 17%‐kal, a szőlő
területe 7%‐kal, és az erdő 1,2%‐kal. Növekedett a
gyep területe 12%‐kal, a halastó pedig 11%‐kal. A
szántó terület nagysága is nőtt csekély mértékben,
3%‐kal. A gyümölcsös és nádas területe nem
változott. A művelés alól kivett terület a 2016‐os
évhez képest növekedett 1%‐kal.

0,10% 0,05%

0,28%
0,34%

9,83%

0,28%

68,14%

Szántó

Konyhakert

Gyümölcsös

Szőlő

Gyep

Erdő

Nádas

Halastó

A FÖMI 2018. évi adatszolgáltatását feldolgoztuk egy
diagramban és térképen is.

67. ábra: Földterület művelési ág szerinti megoszlása Jász‐
Nagykun‐Szolnok megyében, 2018 (forrás: FÖMI)

4.2.2.

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a kiváló talajadottságok miatt elsősorban a homogén kultúrtáj a
meghatározó. A jellemzően ártéri síkság és csatornahálózattal mentesített ártér területén a nagy egybefüggő
művelt szántóföldek között és legfeljebb a dűlőutak mentén található mezővédő erdősáv, fasor, mezsgye.
Nagyobb összefüggő erdőterületek csak a folyók hullámtereiben és az árvízvédelmi töltések mentén
találhatók. Az utóbbi években elsősorban a KÖTIVIZIG által végzett erdőtelepítéseknek köszönhetően
gyarapodott a megye erdőállománya (töltés, csatorna mentén, hullámtérben, árapasztó tározók véderdői)
felújítás és erdőtelepítés révén.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye területén belül az
erdő művelési ágú terület nagysága a FÖMI 2018.
évi adatszolgáltatása alapján 35 589 ha, az
erdősültség nagyon alacsony, 6,3%, az ország
megyéi közül a 2. legalacsonyabb. A korábbi
vizsgálat kimutatta, hogy az erdő borítottság
területi aránya a CORINE szerint 1990‐hez képest
25%‐kal nőtt, és 2006‐ban 5,5 % volt. Ez azt jelenti,
hogy 2006 óta kissé növekedett az erdő területe kb.
1%‐kal, de az új CORINE nélkül pontosan nem
tudjuk most mennyi az erdő borítottság.
A NÉBIH által szolgáltatott adatok szerint a
megyében található elsődlegesen gazdasági,
közjóléti és védelmi rendeltetésű erdő terület 2017‐
ben összesen 33 308 hektár volt. Egyéb besorolású
erdő részlet 3479 hektár volt. A legnagyobb arányú a
gazdasági rendeltetésű erdőterület 55,5%‐kal, utána
következik 33,5%‐kal a védelmi célú erdő és 1,42%‐
kal a közjóléti erdő.

68. ábra: Erdőterületek

Jelenleg az erdőgazdálkodási célú térség területe az ökológiai hálózaton belül meghatározó, elsősorban a
Tisza hullámterén és a Hármas‐Kőrös mentén vannak összefüggő erdők. A hatályos térségi szerkezeti terven
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is elsősorban itt találhatók az összefüggő nagyobb erdőgazdálkodási térségek. További jelentős
erdőgazdálkodási térség található Pest megye határát követve Jászfényszaru és Jászberény térségében. A
megye többi területén mozaikosan találhatók meg az erdőterületek. A hatályos térségi szerkezeti terv a
mozaikosan már meglévő erdőterületeket Jászberény térségében kiegészítette nagyobb erdőgazdálkodási
térségekké. Mivel az OTrT nem ad lehetőséget 50 ha‐nál kisebb erdők jelölésére, így a hatályos terv csak az
annál nagyobb erdőgazdálkodási térségeket ábrázolja. Így a szerkezeti terv nem tükrözi a megye valóságos
erdősültségét, a meglévő összes erdőterületet.

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLETEK
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetet és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetet a hatályos
megyei terv tartalmazza ‐ Hunyadfalva kivételével ‐ az összes településen, de például Nagyiván területén fél
hektár alatt van a kiterjedése. 11 településen 400 hektár felett van a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület.

69. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
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Ezek közül is kiemelkedik Tiszaroff, Tiszapüspöki és Kőtelek, mivel a település területének több, mint 10 %‐a
kiváló erdő övezetbe esik. A hatályos OTrT szerint 21 településen növekedett több mint 10 hektárral az övezet
kiterjedése, ebből 5 településen több mint 50 hektárral: Szolnok, Jászfényszaru, Tiszafüred, Karcag, Jászkisér
területén. Az övezet területének csökkenése 16 településen történt, ebből Jászberényben 56 hektár és további
7 településen 10 hektár feletti volt a csökkenés (Jászszentandrás, Jászdózsa, Tiszabő, Tiszaigar,
Jászfelsőszentgyörgy, Tiszaroff, Jászalsószentgyörgy).
Összességében 916 hektárral nőtt az övezet kiterjedése a megyében.
Az OTrT fogalommeghatározása szerint az övezetbe:
„az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését ‐
védelmi, gazdasági, közjóléti ‐ egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek
tartoznak.”
A mellékelt vizsgálati térkép az OTrT lehatárolását mutatja.
Az övezetre vonatkozóan az OTrT két szabályt tartalmaz.
Egyrészt, a külszíni bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.
Másrészt, ú j beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A megye erdőkben való szegénysége miatt a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületeken sem beépítésre szánt területek kialakítása, sem külszíni bányászat
nem lenne szerencsés. Közvetlen települési térség mentén helyezkedik el az övezet több településnél is, pl.
Szolnok, Martfű, Karcag, Kisújszállás, Jászberény, Nagykörű, Túrkeve, Kengyel esetében.
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete adatszolgáltatás nélkül tervezői javaslatként került kijelölésre. Az
övezet területének meghatározása során kiemelt szempont volt, hogy a megye szerkezeti tervén
erdőgazdálkodási térségként kijelölt terület már meglévő erdőterületén kívüli területeket, erdőtelepítésre
alkalmas területnek tekintette. Figyelembe vette továbbá a hatályos megyei terv által lehatárolt széleróziónak
kitett homokos területeket, amelyeket ugyancsak erdőtelepítésre alkalmas területnek minősített a terv. Az
erdőtelepítésre alkalmas terület övezetét a 2014. évi OTrT módosítása alapján már nem kell alkalmazni a
térségi tervekben.

4.2.3.

VÍZGAZDÁLKODÁS

A síkvidéki megye másik legmeghatározóbb területfelhasználása, a mezőgazdasági térség után, a
vízgazdálkodási térség. Erőteljesen meghatározza a megye térszerkezetét a Tisza, a kisebb mellékfolyói a
Zagyva (Tarna), valamint a déli részen a Hármas‐Körös. A főbb folyók, és a három megyét érintő Tisza‐tó
turisztikai és ökológiai hálózatban betöltött szerepe vitathatatlan, a Tisza és Körös menti morotvákkal együtt
védendő tájképi együttest alkotnak. A Tisza‐tó ezen felül a vízenergia forrása is (Kiskörei vízerőmű), mely
helyileg már Heves megye területén található. A folyók az ártéri tájgazdálkodás lehetőségét hordozzák
magukban. A kapcsolódó árvíztározók ugyan nem részei a vízgazdálkodási térségnek, ugyanakkor az árvizek
elleni védekezés mellett szintén lehetőséget adnak az ártéri tájgazdálkodásra, az ehhez szükséges
beruházáselemek azonban rendre elmaradnak. A megye többi részén elsősorban a belvízvédelemmel és a
mezőgazdasággal összefüggően találhatunk vízgazdálkodási területeket: a belvízelvezető árkok, a vízpótló
rendszerek sűrűn behálózzák a megyét, ezekhez kapcsolódnak a belvízátorozók (pl. Nagyiváni‐tározó),
valamint a halastavak.
Összességében a vízgazdálkodási területek érzékeny, összefüggő rendszert alkotnak, melyek fenntartása,
fejlesztésük elősegítése kiemelt területrendezési feladat is. A vízgazdálkodási térség és a mezőgazdasági
térség egymásra erőteljesen hat, egymástól nem függetleníthetők, mely további lehetőséget kínál a
megyének.
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4.2.4.

BEÉPÍTETT TERÜLETEK VÁLTOZÁSA

Az elmúlt hét évben folytatódott a beépített területek növekedése. A beépítés mértékének vizsgálatára a
Google Earth 2011‐ben és 2017‐ben készült légi fotóját vizsgáltuk meg. Ez alapján megállapítható, hogy az
elmúlt 7 év alatt 23 településen történt olyan jellegű beépítés, amelynek területrendezési szinten is
jelentősége van. A beépítés többsége meglévő gazdasági üzemek bővítését, általában új csarnok, üzemi
épület építését jelenti. A legjelentősebb mértékben Jászfényszaru és Tiszapüspöki településeken nőtt a
beépített területek nagysága. Jászfényszaru esetében a meglévő ipari parkba települtek be új vállalkozások,
Tiszapüspöki közigazgatási területén, a törökszentmiklósi közigazgatási határnál, az épülő M4 mellett, egy új,
kukorica feldolgozó üzem épült fel az elmúlt két év alatt zöldmezős beruházásként, mely elsősorban
élelmiszer és takarmány alapanyagokat állít elő GMO‐mentes kukoricából (KALL Ingredients).

70. ábra: Jászfényszaru Ipari Park bővülése

71. ábra KALL Ingredients területe Tiszapüspöki közigazgatási
területén Törökszentmiklós mellett

Vizsgálataink szerint a fejlesztési területeken (zöldmezős beruházások) az elmúlt 7 évben közel 230 ha‐nyi új
terület épült be, zömmel mezőgazdasági területek felhasználásával. Az új fejlesztések szinte kivétel nélkül
gazdasági rendeltetésűek voltak, új lakóterületek gyakorlatilag nem épültek ki (kevesebb, mint 0,5 ha),
melynek legvalószínűbb oka, hogy elsősorban a már meglévő belterületek foghíj telkeit, felhagyott épületeit
használhatták fel új lakóépületek elhelyezésére, mely területrendezési szinten már nem vizsgálható.
A következő táblázat a települések beépített területének növekedését mutatja be az elmúlt 7 évben (Forrás:
Google Earth alapján saját vizsgálat a fejlesztési területek vizsgálatával)
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72. ábra: A megye területhasználata
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4.3. KÖZLEKEDÉS
4.3.1..

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT TÉRSZERKEZETI JELLEMZŐI

Szolnok a megyén belül egyértelműen a közlekedési hálózat központja. Budapesttől mért távolsága miatt a
főváros körül sugarasan összefutó közlekedési hálózat dominanciája oldódik, és a nyílt háló elemei is
megjelennek. A város az egyik ilyen hálózati gócpontban helyezkedik el (csapágyváros), melyet a Tisza
keresztezése is kihangsúlyoz. Szolnok funkcionálisan együttműködik Szajollal és Törökszentmiklóssal, a
három település a Tiszán átfutó közúti és vasúti nyalábok gyűjtő‐ és elosztópontja.
Szolnok térségének Budapesttel közúton és vasúton egyaránt kiterjedt és sokoldalú kapcsolatrendszere van,
országos viszonylatban a „budapesti csápok” Szolnok irányában nyúlnak legtávolabbra. Itt nem csak a
Budapest felé Cegléden, illetve Újszászon át haladó kapacitív vasútvonalakat kell megemlíteni, hanem a
Jászberényen és Hatvanon át közvetetten Budapest, Salgótarján (‐Losonc) és Szob (‐Pozsony) felé tartó
vasútvonalakat is, melyek Szolnokot önállóan is közvetlenül nemzetközi kapcsolatrendszerbe helyezik.
Közutat tekintve a budapesti kapcsolat a vasútinál szegényesebb. A 4‐es főközlekedési út a hagyományos
kapocs a megyeszékhellyel, de az M5‐ös autópálya közelsége miatt racionális döntés volt az Újhartyán–
Albertirsa közötti összeköttetés kiépítése a 4‐es sz. út és az M5‐ös autópálya között, mely továbbfolytatódik
Szajolig, Ceglédet, Abonyt és Szolnokot helyi településelkerülő szakaszokkal megkerülve. Így Szolnokon,
különösen az északi közúti Tisza‐híd megépülése (M4) után már a megyeszékhely sokrétű kapcsolati
rendszerének megfelelő, koncentrált tiszai átkelőkapacitás fog rendelkezésre állni, amely – indirekt módon – a
város közlekedési hálózatban betöltött központi szerepét véglegesíti.
A vasúti hálózat karakteres térszerkezeti jellemzője, hogy a megyeszékhelytől délre és keletre a vasúti
mellékvonalak szinte sematikus „létra”‐elrendezésben épültek ki, azaz a fővonalak között, azokra nagyjából
merőlegesen és egyenletes sűrűségben biztosítják az összeköttetést. A feltárt területek többnyire kis
laksűrűségűek, a fővonali csatlakozási pontok másodlagos fontosságúak, így a „létra”‐rendszerben az
alacsony utaslétszám párosul a főirányokba történő átszállási kényszerrel. Ennek okán e vasúti mellékvonalak
gazdaságos üzemeltetésének kérdése állandóan visszatérő kérdés marad. Ez alól kivétel a Szolnok‐Kecskemét
és a Szolnok‐Kiskunfélegyháza vasútvonal, melyek főközpontokhoz csatlakoznak, és a Tisza mentén jobban
belesimulnak a valós utazási igények áramlatába.
Főúthálózat tekintetében Szolnok erőteljes központképző hatása és a Tisza térszerkezeti kényszere
érvényesül, azaz a megye gerinchálózata jellemzően sugaras elrendezésű. Ebben a rendszerben kivételt jelent
a megye „karjait” északon és délen megközelítőleg kelet‐nyugati irányban átmetsző 31‐es és 44‐es út. A
mellékúthálózat ezt a rendszert nyílt hálóvá egészíti ki, melyben értelemszerűen a Tisza mentén hosszabb
szakaszokon kapcsolati hiányok tapasztalhatók.

4.3.2.

VONALAS RENDSZEREK, LÉTESÍTMÉNYEK

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
A megyét érintő autópálya:


Az M4 autóút a tervek szerint 2020‐ban érheti el Szolnokot.

A megyét feltáró‐átszelő 2 elsőrendű főút:




4. sz. főút: (Budapest – Cegléd) – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház –
Nyíregyháza – Kisvárda – Záhony – (Ukrajna) illetve a Püspökladánytól induló 42. sz. főút
Berettyóújfalu‐Biharkeresztes‐Nagyvárad (Románia) irányába
44. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) Kunszentmárton – Békéscsaba – Gyula – (Románia).

A megye területét feltáró‐átszelő 7 másodrendű főút:



31. sz. főút: (Budapest – Nagykáta) – Jászberény – (Dormánd (33. sz. főút))
32. sz. főút: (Hatvan (M3)) – Jászberény – Szolnok (4. sz. főút)
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33. sz. főút: (Füzesabony (3. sz. főút)) – Tiszafüred – (Debrecen (4. sz. főút))
34. sz. főút: Tiszafüred – Kunhegyes – Fegyvernek (4. sz. főút)
45. sz. főút: Kunszentmárton (44. sz. főút) – Szentes – Hódmezővásárhely
46. sz. főút: Törökszentmiklós (4. sz. főút) – Mezőtúr – (Gyomaendrőd – Mezőberény (47. sz. főút))
442. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) – Martfű – Tiszaföldvár – Kunszentmárton (44. sz. főút)

A megyében a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztését a gyorsforgalmi‐ és a főúthálózat rövid‐ és
középtávú közútfejlesztéseinek 2022‐ig történő megvalósításáról szóló 1505/2016. (IX.21.) Korm. határozat, a
hosszú távú fejlesztési programját és nagytávú tervét a 1222/2011.(VI.2 9.) Korm. határozat és a 2012. évi
CXIX. törvénnyel módosított 2003. évi CXXVIII. a gyorsforgalmi közúthálózat közérdekeltségéről és
fejlesztéséről szóló törvény határozza meg.
A 2022‐ig a megyében megvalósuló közútfejlesztéseket az alábbi táblázat tartalmazza:
4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése
A tervezett projekt megnevezése

A
megvalósítás A
megvalósítás
tervezett kezdete
tervezett befejezése

Békéscsaba megközelítése / M44 Lakitelek–Tiszakürt

2018. III. negyedév

2022. II. negyedév

Békéscsaba megközelítése, M44 Tiszakürt‐Kondoros

2016. IV.
negyedév

2019. III. negyedév

Szolnok megközelítése / M4 Cegléd–Abony közötti szakasz

2019. I. negyedév

2021. II. negyedév

Szolnok megközelítése / M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós
közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza‐ 2018. I. negyedév
híd megépítésével, előzmény lezárása, elszámolás
(M8 nyomvonalán M7 Dunaújváros és Dunavecse–Kecskemét
2018. I. negyedév
közötti szakasz fejlesztésének előkészítése)

7.

2020. IV. negyedév

2022. IV. negyedév

táblázat. A gyorsforgalmi‐ és a főúthálózat közé távú fejlesztései a megyében (Forrás: 2. melléklet az
1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz)

A hosszú távú, 2011‐es kormányhatározat a megyében a következő útfejlesztéseket tartalmazza:
I. programciklus (munkaütemezés szerint 2011‐2016)
Út jele és
száma

Úttípus

Műszaki tartalom

Sávszám

Hossz

Elkészült

M4

autópálya

Üllő–Törökszentmiklós (ny.)

2x2

89,8

részben

M8

autóút

Nagykőrös (d.)–Szolnok (ny.)

2x1

34,9

(2020.)

M44

autóút

Kunszentmárton(k.)–Kondoros(k.)

2x1

46,6

építés alatt

32

főút

Jászberény elkerülő (III.ütem)

2x1

3,9

–

II. programciklus (munkaütemezés szerint 2017‐2020)
Út jele és
száma

Úttípus

Műszaki tartalom

Sávszám

Hossz

Elkészült

M4

autópálya

Törökszentmiklós (ny.)–Kisújszállás (ny.)

2x2

26,0

részben

III. programciklus (munkaütemezés szerint 2021‐2024)
Út jele és
száma

Úttípus

Műszaki tartalom

Sávszám

Hossz

Elkészült

M4

autópálya

Kisújszállás–Berettyóújfalu

2x2

65,9

(2025‐)

M44

autóút

M8 ap.–Kunszentmárton(k.)

2x2

47,4

–
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IV. programciklus (munkaütemezés szerint 2025‐2027)
Út jele és
száma

Úttípus

Műszaki tartalom

Sávszám

Hossz

Elkészült

M8

autóút

Szolnok(M4)–Jászalsószentgyörgy (k.)

2x1

16,7

–

32

főút

Jászalsószentgyörgy–Hatvan(elkerülők)

2x1

18,8

–

442

főút

Szandaszőlős–Rákóczifalva–Rákócziújfalu

2x1

14,0

–

8. táblázat. A gyorsforgalmi‐ és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja a megyében (Forrás: 2. melléklet az
1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz)
E határozat alapján 15 év alatt összesen 363,9km új nyomvonalú közút épülhet meg a megye területén.
A hatályos, 2008‐ban módosított OTrT‐be bekerült a 32‐es főút Pusztamonostort elkerülő szakasza, melyet
nem tartalmaznak a fenti kormányhatározatok. A hatályos OTrT és a készülő, felülvizsgálati szakaszban lévő
OTrT‐ben a megyében jelölt, tervezett közlekedési fejlesztések között nincs eltérés.
Az első programciklusban ‐ 2011‐2016 között ütemezett ‐ felsorolt fejlesztések olyan mértékű késedelmet
szenvedtek, hogy nagyrészt átcsúsztak a következő ciklusra, mely természetesen a következő ciklusokban
előre jelzett beruházások további késedelmét is előrevetíti.
A közútfejlesztési prioritásokat értékelve látható, hogy a mindennapi üzemeltetés, kapacitásbővítés és a
lakott területek elkerülése döntéshozói szempontból előrébb kerül a térszerkezetet tudatosan alakító, a
területi munkamegosztás új helyszíneit létrehozó nyomvonalakhoz képest (Kecskemét–Szolnok). Ezáltal a
megye térszerkezete (és annak hiányai is) jellemzően változatlanul megmarad, a meglévő problémák
újratermelése, más helyszínre történő áthelyeződése várható.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a jelenleg előkészítés/kivitelezés alatt álló, megyét érintő közútfejlesztési
projekteket.
Közelmúltban befejezett beruházás
Út jele és száma

Úttípus

Műszaki tartalom

Hossz

Készültség/várható befejezés

Kivitelezés alatt álló beruházás
M4

gyorsforgalmi út Albertirsa ‐ Cegléd

14,4

M44

autóút

Tiszakürt ‐ Kunszentmárton

20,5

M44

autóút

Kunszentmárton ‐ Csabacsűd

20,5

M44

autóút

Csabacsűd ‐ Kondoros

20,4

Várható befejezés: 2019.
szeptember
A kivitelezés mindhárom
szakaszon 2018 januárjában
kezdődött.

A beruházás kivitelezői tendereztetése lezárult
Út jele és száma

M4

Úttípus

Műszaki tartalom

Hossz

gyorsforgalmi út Cegléd ‐ Abony

17

Elkészült
A közbeszerzési eljárás 2018
januárjában zárult.
Várható befejezés: 2022.
december

Előkészítés alatt álló beruházás
Út jele és száma

Úttípus

M4

gyorsforgalmi út Abony ‐ Szolnok

M8

gyorsforgalmi út Kecskemét ‐ Nagykőrös

9.

Műszaki tartalom

Hossz
26,6

17

Elkészült
A közbeszerzési eljárás elindult.
Várható befejezés: 2022.
december
Megvalósíthatósági
tanulmánnyal rendelkezik.

táblázat. A gyorsforgalmi‐ és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja a megyében
(forrás: https://nif.hu/projektek/reszletes‐kereses/, http://magyarepitok.hu/)
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73. ábra: A megye közlekedési hálózatának koncepciója (forrás: JNSZ MTrT)

VASÚTI KÖZLEKEDÉS
A megye közlekedésföldrajzi helyzete a vasúti infrastruktúraellátottság tekintetében kiemelkedően jó,
Budapesttel két nemzetközi jelentőségű vasútvonal köti össze. Az ország egyik legnagyobb
pályaudvara Szolnokon van, kiválóan alkalmas, mind személy, mind teherszállítást tekintve, a kelet‐ nyugat
irányú belföldi és külföldi összeköttetésre.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye vasúti hálózatának gerincét a IV. sz. páneurópai folyosóhoz tartozó
Hegyeshalom‐Győr‐Budapest‐Újszász‐Szolnok‐Szajol‐Békéscsaba‐Lőkösháza és a TEN (Trans‐ European
Networks) hálózathoz tartozó Budapest‐Szolnok‐Debrecen‐Nyíregyháza‐Záhony fővonal képezi.
A megye 78 településéből 42 rendelkezik vasútállomással, illetve vasúti megállóhellyel. A városok közül
csak Túrkevének nincs vasúti kapcsolata. A megyét 11 vasútvonal 503 km hosszan hálózza be, melyből
kétvágányú vonal 181 km, a villamosított szakaszok hossza 243 km. A megyében 66 állomás ill. megállóhely
található.
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A felújításból kimaradt a 2007‐ben még prioritást élvező Szolnok–Szajol vonalszakasz a szabványtól eltérő
vágánytengely‐távolságú és ezért „tű fokaként” működő vasúti Tisza‐híddal együtt és Szolnok állomás
rekonstrukciója sem indult meg. A tervek elkészültek a Szolnoki vasútállomás teljes felújítására, de
megvalósulásuk pontos dátuma még kétséges.
A 100‐as vasútvonal felújításai rövid távon nem érintik a megyei szakaszt: 2018‐ban folytatódhat a
rekonstrukció a Püspökladány–Ebes szakasszal és a kabai cukorgyári rendező részleges rekonstrukciójával.
2018‐2019‐ben valósulhat meg az Ebes‐Debrecen‐Apafa átépítése, a megyeszékhely állomásának átmenő és
peronos vágányaival együtt. Apafán megszűnik majd a személyforgalom, az állomást az iparvágányok
kiszolgálásának megfelelően építik át. Szajol–Apafa között kiépül az ETCS 2 is. Villamosítással együtt járó
felújítás várható Püspökladány–Biharkeresztes között 2018‐19‐ben.
A viszonylag ritkán lakott megyében külön problémakör a vasúti mellékvonalak helyzete. Mellékvonalnak
teherbírásuk és a rajtuk elérhető sebesség miatt minősülnek, járataik jellemzően csak az első fővonali
átszállóállomásig közlekednek, átmenő‐ és teherforgalom nincsen rajtuk. Helyzetüket legfőképpen a
teherforgalom megszűnése rendítette meg. A vonatok ezeken a vonalakon csak lassan közlekedhetnek.
Kevés mellékvonalon engedélyezett a 80 km/h sebesség (de még a 60 is), ellenben több vonalon
közlekednek 40 km/h‐val vagy még kisebb sebességekkel. Sokszor rossz a pálya vonalvezetése, a vonal távol
esik a település központjától, csak a település szélét érinti. A vasúti közlekedés helyzetét a rugalmasabb
autóbusz‐közlekedés és az egyéni gépjárműhasználat elterjedése is súlyosbította. Több esetben az
országhatár változása (Mátra‐Körösvidéki HÉV), vagy csatlakozó vasúti kapcsolatok megszűnése
(Kisújszállás–Dévaványa) során jelentéktelenedtek el.
Néhány összehasonlító adat az érintett mellékvonalakról (a Szolnok – Karcag nemzetközi jelentőségű
vonalszakasz mutatószáma 2.147 fő/km):
Kál‐Kápolna – Kisújszállás vonal: 74 km

érintett népesség: 19.230 fő, azaz 259 fő/km

Tiszafüred – Karcag vonal: 44km

érintett népesség: 10.730 fő, azaz 243 fő/km

A megyét érintő mellékvonalak, melyen a közlekedést ún. regionális vasutak biztosítják:








(Vámosgyörk –) Jászárokszállás – Jászapáti – Újszász – Szolnok
(Kál‐Kápolna –) Abádszalók – Kisújszállás
Karcag‐Tiszafüred
(Debrecen‐) Tiszafüred (‐Füzesabony)
Mezőtúr‐ Pusztabánréve‐ (‐Orosháza‐Mezőhegyes)
Szolnok‐Tiszajenő alsó (‐Lakitelek‐Kiskunfélegyháza)
(Kecskemét‐Lakitelek‐) Tiszasas‐Kunszentmárton

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
A megyében folyamatosan épül és bővül a kerékpárút‐hálózat. Bár a megye földrajzi adottságai a kerékpáros
közlekedés tekintetében nagyon kedvezőek (töltések, egyenletes szintkülönbség), a kiépített
kerékpárutak száma alacsony, a hiányos regionális és országos hálózat akadályozza ezen közlekedési mód
jelentősebb térnyerését.
Jelenleg 120 km hosszan 23 települést érint kerékpárút. Ezek főleg a települések legforgalmasabb
belterületi szakaszain találhatók, 35,4 km az árvízvédelmi töltésen haladva (Abádszalók és környéke)
turisztikai célokat szolgál. A Tisza‐tó és környéke a kerékpárturizmus szempontjából az egyik legkiemelkedőbb
térség.
A régióban a belterületi kerékpárutakon túl jelentős szerepe van a települések közötti közlekedést
szolgáló, és a turisztikai jelentőségű kerékpárutaknak is. Belterületen kialakított kerékpárúttal
rendelkezik – többek között – Jászberény, Jászárokszállás, Jászapáti, Karcag, Abádszalók, Szolnok,
Tószeg, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Rákóczifalva, Martfű. Településeket
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összekötő főbb
Berekfürdő.

külterületi kerékpárutak: Szolnok‐Rákóczifalva, Törökszentmiklós‐Surjány, Karcag‐

Az országos kerékpárút törzshálózat elemei közül a megyét – az Országos Területrendezési Terv
alapján ‐ a 3. sz. Kelet‐magyarországi és a 4. sz. Tiszamente kerékpárút érinti. A Tiszamente kerékpárút
része a 11‐es jelű Euro‐Velo útvonalnak.




3. Kelet‐magyarországi kerékpárút:
o
3.A: Budapest – Fót – Mogyoród – Szada – Gödöllő – Zagyvaszántó – Gyöngyöspata –
Gyöngyös – Markaz – Kisnána – Egerszalók – Eger – Mezőkövesd – Poroszló – Tiszafüred –
Hortobágy – Nádudvar – Hajdúszoboszló – Debrecen – Nyírábrány – Nyírbátor – Csengersima –
Tiszabecs
4. Tiszamente kerékpárút (11‐es jelű Euro Velo®):
o
4.A: (Szlovákia) – Tornyosnémeti – Hidasnémeti – Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza –
Füzérradvány – Mikóháza – Sátoraljaújhely – Sárospatak – Bodrogolaszi –Vámosújfalu –
Olaszliszka – Szegilong– Szegi – Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj –
Tiszaladány – Tiszatardos – Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya
– Tiszatarján – Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud –
Kisköre – Tiszasüly – Kőtelek – Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő –
Tiszakécske –Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer –Sándorfalva – Szeged
– Röszke – (Szerbia)–
o
4.B: (Szlovákia) – Hollóháza – Füzérkomlós – Bózsva
o
4.C: Tiszaújváros – Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre

42. Alföldi kerékpárút:
Tiszafüred–Karcag–Füzesgyarmat–Szeghalom–Vésztő–Doboz–Sarkad
43. Körösvölgyi kerékpárút:
((Románia)–Gyula–Békéscsaba–Békés–Mezõberény–Gyomaendrőd–Szarvas–Öcsöd–Szelevény–Csongrád–
Kiskunfélegyháza–Bugacpusztaháza)
31. Zagyvamenti kerékpárút:
Zagyvaszántó–Hatvan–Jászberény–Szolnok
32. Jászok, kiskunok földje kerékpárút:
Jászberény–Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét–Bugacpusztaháza
A hatályos megyei területrendezési terv a következő kerékpárutakat tartalmazza, mint a térségi kerékpárút‐
hálózat elemei:













(Hatvan) – megyehatár –Jászfényszaru – Jászberény – Jásztelek– Jászkisér
(Nagykáta) – megyehatár –Jászberény‐ Jászapáti – megyehatár –(Heves)
3203. sz. út – Jászdózsa – 31. sz. főút
(Boconád) – megyehatár –Jászszentandrás – Jászapáti – Jászkisér– 3224. sz. út
Jászalsószentgyörgy – Jászladány –Tiszaroff – Kunhegyes – Kunmadaras
Abádszalók – Kunhegyes – Kenderes –Kisújszállás – Túrkeve – Mezőtúr –(Szarvas)
Szolnok – Martfű – Tiszaföldvár ‐Kunszentmárton – Szelevény –megyehatár – (Csongrád)
(Lakitelek) – megyehatár – Tiszakürt –Kunszentmárton – Öcsöd – (Szarvas) –Mezőtúr [Túlakörös] –
megyehatár –(43.Körösvölgyi kerékpárút)
Rákóczifalva – Vezseny – Martfű –Mezőtúr – megyehatár –(Gyomaendrőd)
(Abony) – megyehatár – Szolnok –Szajol – Törökszentmiklós – Kenderes –Kisújszállás – Karcag –
megyehatár –(Püspökladány)
Törökszentmiklós – Kétpó – Mezőtúr
(Kisköre) – megyehatár – Tiszaroff –Tiszabő ‐ Tiszapüspöki – Szolnok
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Tiszaörs – Nagyiván –Tiszafüred [Kócsújfalu] – (Egyek)
Kisújszállás – Örményes – Fegyvernek –Nagykörű
Törökszentmiklós – Martfű – Cibakháza– Tiszakürt
(Vámosgyörk) – megyehatár –Jászárokszállás – Jászberény
(Tápiógyörgye) – megyehatár –Újszász – Zagyvarékas
Tiszaug ‐ megyehatár

A megye Közlekedésfejlesztési Koncepciójának rövidtávú stratégiai programja kerékpárút‐fejlesztésre a
következő elemeket határozza meg:








Tisza‐tavi körgyűrű (hossza: 29,0 km)
Tiszaug‐Öcsöd (hossza:21,0 km, ebből 18 km a megye területére esik)
Berekfürdő‐Karcag (hossza: 9,6 km)
Szolnok‐Karcag I. ütem (hossza: 25,0 km)
Abony‐Tiszajenő (hossza: 23,7 km, ebből 5,4 km a megye teürletére esik)
Szolnok‐Tószeg (hossza: 3,3 km)
Szolnok‐Tiszakürt I. ütem (hossza: 13,5 km)

A koncepció a középtávú stratégiai programban pedig a következő új elemek építését sorolja fel:







Szolnok‐Tiszakürt II. ütem (hossza: 21,0 km)
Szolnok‐Karcag II. ütem (hossza: 25,0 km)
Jászberény‐Szolnok (hossza: 44,0 km)
Szolnok‐Dobapuszta (hossza: 17,5 km)
Kőtelek‐Tiszasüly (hossza: 9,0 km)
Tószeg‐Vezseny (hossza: 8,2 km)

A kormány 2017. év végén döntött arról, hogy támogatja azon kerékpárutak megépítését, amelyek építési
engedéllyel rendelkeznek, így kivitelezésük indítható. A döntésben foglalt szakaszok kiegészítik a meglévő
kerékpáros létesítményeket, ezáltal a meglévőnél nagyobb forgalmat generálhatnak.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében Tószeg‐Szolnok között a Tisza‐menti töltéskorona és a töltést keresztező
rámpák stabilizálása kerül megvalósításra.
A 2004/2017 (XII.22.) kormányhatározat támogatást biztosít engedélyezési szintű kerékpárút tervek
elkészítésére, a tervek között Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a Zagyva menti kerékpárút szerepel.
2018 tavaszán kezdődik a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpárút kiépítése – 9,1 km hosszon ‐, ezzel
körbekerékpározhatóvá válik a Tisza‐tó. A projekt várható befejezése 2019 nyara.

VÍZI KÖZLEKEDÉS
Az elmúlt években a közép‐tiszai hajózás szinte teljesen visszafejlődött és helyzete továbbra is
bizonytalan. A szállítási igények minimálisak, a korábban kiépített infrastruktúra elhasználódott. A
csekély mértékű személyszállítás is csak előzetes megrendelés esetén lehetséges. Jelenleg
menetrendszerinti személyszállítás nincs a folyó érintett szakaszán, mindössze időszakos, ill. alkalmi,
elsősorban az idegenforgalomhoz kapcsolódó közlekedés bonyolódik le a Tiszán. Emellett a nyári időszakban
jelentős a sporthajózás is, aminek ugyan központi területe a Felső‐Tisza‐vidék, de kismértékben kiterjed a
Közép‐Tisza‐vidékre is. A teherszállítás csak alkalmi jelleggel valósul meg a Tisza megyét érintő szakaszán.
Jelenleg csak parti kikötésre van lehetőség, országos közforgalmi kikötő ill. medencés kikötő nem
működik a megyében.
A tárca kezdeményezte a Tisza nemzetközi vízi úttá minősítését, valamint megkezdődött a szegedi kikötő
fejlesztése, melynek következtében kedvező folyamatok megindulása várható a tiszai hajózás területén is.
A környezetvédelmi tárca az esetleges negatív ökológiai hatások megelőzését szolgáló beruházások
megvalósítását a hozzájárulás feltételéül szabta.
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Figyelembe veendő, hogy a Tisza térség integrált fejlesztésének elsődleges célja a táji rendszer
működőképességének komplex biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható
társadalmi, gazdasági
fejlődés
feltételeinek
megteremtése. Közlekedési
szempontból,
a
természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, az alábbi célok elérése szükséges:
A Tisza turisztikai és személyhajózási lehetőségeinek – környezeti szempontokat integráló –
megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével együtt (kikötőfejlesztés, hajóépítés felélesztése),
A Tisza‐térség külső elérhetőségének javítása és a perifériális helyzetben lévő területeken a belső
közlekedési kapcsolatok javítása a vasúthálózat, főúthálózat, alsórendű közúthálózat, kerékpárutak és a
folyami átkelések bővítésével, fejlesztésével.
A Hortobágy‐Berettyón és a Kőrösökön a hajózás feltételei a hajóút kotrása, illetve a kikötői infrastruktúra
hiánya miatt nincsenek biztosítva. A személyforgalom számára a megye területén áthaladó Tisza‐
szakaszon Tiszafüred, Szolnok, Martfű, Tiszakürt, valamint Tiszaug területén állnak rendelkezésre
személyforgalmi kikötők:
A Tiszán jelenleg 4 helyen üzemel komp. A Hármas‐Körösön Mezőtúr város belterületén, önkormányzati
tulajdonban működik komp.

TISZAI ÁTKELŐK
Fkm

Település

Teherbírás

379,3

Tiszaroff ‐Tiszasüly

15 t

363,7

Nagykörű ‐ Fegyvernek

20 t

302,2

Vezseny ‐ Tiszaföldvár

20 t

289,0

Nagyrév‐ Tiszabög

személyátkelés

HÁRMAS‐KÖRÖS ÁTKELŐK
Mezőtúr ‐ Szarvas

20 t

10. táblázat: Kompátkelők adatai (forrás: www.tisza‐to.hu, 2007)
A vízi út neve

A szakasz (fkm‐fkm)

A vízi út osztálya

Tisza*

544‐403 (Tokaj – Kisköre)

III

Tisza

403‐254 (Kisköre – Csongrád)

II

Kettős‐ és Hármas‐Körös*

23‐0 és 91‐0 (településekről nincs adat)

II

Hortobágy – Berettyó főcsatorna

7‐0 (településekről nincs adat)

II

11. táblázat: Az OTrT a megyét érintő vízi utakat az alábbi osztályokba sorolja
A *‐gal jelölt szakaszok a megyét csak részben érintik
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Szélesség, m

Merülés, m

Hordképesség,
tonna

Hosszúság, m

Szélesség, m

Merülés, m

Hordképesség,
tonna

Tolt kötelék

Hosszúság, m

A víziút osztálya

Magányos géphajó

I

40

5

1,4

200

-

-

-

-

II

57

7,5

1,6

500

-

-

-

-

III

70

8,2

2

650-1 000

-

-

-

-

IV

85

9,5

2,5

1 000-1 500

85

9,5

2,5

1 500

V/A

95
110

11,4

2,5

1 500-3 000

110

11,4

2,5

1 6003 000

V/B

110

11,4

2,5

1 500-3 000

185

11,4

2,5

3 2006 000

VI/A

110

15

2,5

3 000-3 500

110

22,8

2,5

3 2006 000

VI/B

140

15

2,5

4 000-4 500

185

22,8

2,5

6 40012 000

VI/C

140

15

2,5

4 000-6 200

275
190

22,8
34,2

2,5

9 60018 000

VII

140

15

3,2

4 000-6 200

275

34,2

3,2

14 50027 000

A víziúton közlekedtethető hajók,
illetve tolt kötelékek ábrázolása

12. táblázat: A hajózásra alkalmas természetes, illetve mesterséges felszíni víz osztályba sorolásához alapul szolgáló
hajó, bárka, illetve tolt kötelék méretek
Az Országos Területrendezési Tervben a megye területén egy közforgalmú nemzetközi és országos
jelentőségű kikötő (Szolnok) szerepel.
A nagy távlatban esetleg megvalósuló, a Duna és a Tisza vízi utak összekötését szolgáló csatorna Szolnok
déli Tisza‐szakaszán egy új, medencés kikötő létesítését tenné szükségessé, amely kikötő egyben egy
logisztikai szolgáltató központ részévé is válhatna. Ezt a kikötőt az OTrT is felsorolja a közforgalmú
nemzetközi és országos jelentőségű kikötőknél.
Néhány évvel ezelőtt a Duna‐Tisza csatorna terve a közlekedési szerepe mellett, mint a Duna‐Tisza
közét érintő kedvezőtlen klímaváltozásra való válaszlépés egyik lehetősége került újra napirendre.
Azonban 2010 után – ekkor egy megvalósíthatósági tanulmány készült ‐ a csatorna megépítésének lehetősége
nem merült fel.

LÉGI KÖZLEKEDÉS
A megyében működő polgári repülőtér nincs, viszont a megye nyugati felétől 80 km‐re van a Ferihegyi
nemzetközi repülőtér. Jelenleg betonkifutóval rendelkező működő, katonai repülőtér Szolnokon,
betonkifutóval rendelkező, nem működő katonai repülőtér Kunmadarason található. A szilárd burkolatú
repülőtereken túl a megyében több, füves talajú reptér is rendelkezésre áll, melyeket elsősorban eseti
belföldi repülések esetén használnak, valamint sportcélú repülésekhez.
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Forgalma

Tengerszint feletti
magassága [m]

Mérete [mxm]

Felület

Kenderes

Nem nyilvános

84

600x200

fű

Kunmadaras

Nem üzemel

88

2500x70

beton

Szolnok (Opera)

Nem nyilvános

89

2000x70
2000x50

aszfalt, fű

Szolnok‐ Szandaszőlős

Nem nyilvános

85

1050x200

fű

Név

13. táblázat: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye területén működő repülőterek fontosabb adatai
(forrás:www.hungaryairport.hu, http://repuloterek.misi.eu/repuloterek)
Az OTrT a kunmadarasi repülőteret a kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőterek közé, a
szolnokit pedig a közös felhasználású katonai és polgári repülőterek közé sorolja. Hasonlóan az OTrT‐hez a
megye Közlekedésfejlesztési koncepciója is polgári szempontból a szolnoki, míg a légi áruszállítás, logisztika
szempontjából a kunmadarasi repülőteret emeli ki, mindkét esetben megyehatáron átívelő szerepkörrel.
Mindkét repülőtérre hasznosítási koncepció készült.

4.3.3.

EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
A megye összes települése egyéni közlekedéssel,
szilárd burkolatú úton megközelíthető. Az
úthálózat kialakítása folytán a megyeszékhely
közvetlen vonalvezetésű útvonalakon érhető el.

74. ábra: A megyeszékhely elérhetősége közösségi
közlekedéssel – percben

75. ábra: Kistérségi központok elérhetősége közösségi
közlekedéssel – percben
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A vasúthálózat kialakítása a közvetlen
kapcsolatok szempontjából kedvezőtlen, ez
érezteti is hatását az autóbusz‐hálózat területi
lefedettségében és igénybevételi adataiban. A
vasúthálózat
gerincvonalai,
a
Szolnok‐
(Budapest)‐Szolnok‐
Jászberény‐Hatvan,
a
Debrecen és a (Budapest)‐Szolnok‐Békéscsaba
vonalak, az ezeken megvalósuló vegyes személy‐,
gyors‐ és IC‐vonatforgalom a vasútvonalak
vonzáskörzetében kielégítő eljutási időket és
sűrűséget nyújtanak. A mellékvonalak közül a
Szajol‐Szentes vonalon ütemes menetrend szerint
napi 13 vonatpár közlekedik, 1 óra 20 perces
menetidővel, 64 km‐es hosszon, megfelelő eljutási
alternatívákat kínálva. A Szolnok‐Kecskemét
vonalon (67 km) a napi vonatpárok száma 6,
egységesen három órás ütemben közlekednek, 1
óra 40 perces menetidővel, ez a rossz
megjegyezhetőség és a nagy vonatmentes
időintervallum
miatt
nem
nevezhető
utasbarátnak. Ugyanez igaz a Vámosgyörk‐
Újszász‐Szolnok vonalra is (1 óra 40 perc, 78 km, 4
vonatpár/nap), ezen a vonalon néhány vonat
esetében még az ütemesség is sérül, ami
jelentősen lerontja a színvonalat.
Ennél jelentősen rosszabb a Kál‐Kápolna‐
Kisújszállás és a Tiszafüred‐Karcag vasútvonal
helyzete. Előbbin a két végpont között 1 óra 40

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

perces menetidővel napi öt pár vonat, utóbbin egy órás menetidővel napi két pár vonat közlekedik (ráadásul
rossz időfekvésben), így ez a két vasútvonal tulajdonképpen nem tartozik a közösségi közlekedés témakörébe.
Mindkét vasútvonal két fővonal közötti kapcsolatot valósít meg, anélkül, hogy központi helyet érintene.
Érintik még a megyét a Lakitelek‐Kunszentmárton (napi 3 pár vonat, 50 perces menetidő) és a Mezőtúr‐
Orosháza (8 pár vonat, 1 óra 20 perc) vonalak is, periférikus fekvésük miatt ezek a vonalak a „kötelező
minimum” jegyében éppen csak, hogy területfeltáró jelleggel bírnak. Ettől függetlenül utóbbi vonal
kínálatinak mondható, kétórás ütemes menetrenddel rendelkezik.
A vasútállomások és megállóhelyek helyzete gyakran periférikus, egyes esetekben elérhetetlenül messze
helyezkedik el a lakott területektől (Tiszavárkony, Berekfürdő, Abádszalók, Zagyvarékas), ezeken a helyeken a
vasúti kapcsolat megléte ellenére szinte kizárólagos az autóbuszok szerepe. Az említett települések esetében:
Tiszavárkony‐Szolnok útvonalon napi 31 pár közvetlen buszjárat közlekedik Szolnokra 20‐35 perces
menetidővel, Berekfürdő‐Karcag között napi 28 pár buszjárat közlekedik, átlagosan 20 perces menetidővel,
Abádszalók és Szolnok között napi 7 pár közvetlen buszjárat közlekedik 2 órás menetidővel, Zagyvarékas és
Szolnok között napi 33 pár buszjárat, átlagosan 20 perces menetidővel biztosítja a kapcsolatot.
Az autóbusz‐hálózat kiterjedtségét és dominanciáját jól jellemzi, hogy a „példaszerűen” periférikus és
kapcsolathiányos Tiszaroff autóbusz‐összeköttetéseit napi 6 pár közvetlen szolnoki, 8 pár közvetlen
kunhegyesi és 3 pár közvetlen kenderesi járatpár biztosítja.

4.4. ENERGETIKAI HÁLÓZATOK
4.4.1.

ENERGETIKAI HÁLÓZATOK ELEMEI

Területrendezési szinten a következő energetikai hálózatoknak kell területet biztosítani:
Országos jelentőségű elemek:




750 kV‐os , 400 kV‐os, 220 kV‐os átviteli hálózat távvezeték eleme
Földgáz‐, kőolaj‐, termékvezeték
egyéb országos erőmű

Térségi jelentőségű elemek:




térségi ellátást biztosító 132 kV‐os elosztó hálózati távvezeték
földgázelosztó vezeték
kiserőmű

A kategorizálásban az OTrT módosítást követően kisebb finomítás történt, a szénhidrogén szállító
vezetékeket megkülönböztették, a 132 kV‐os vezetékeket egy kategóriába olvasztották, illetve egyes
földgázszállító vezetékek országos kategóriába kerültek. 50 MW‐nál nagyobb erőművek továbbra sem
tervezettek a megyében.
A hatályos megyei területrendezési terv két kiserőművet tervezett be. Korábban a szászbereki iparterületen
terveztek biomassza erőművet, melynek építése 2008‐ban megkezdődött, de 2009‐ben teljesen leállt. A félig
kész építmények jelenleg is a szántóterület közepén, elhagyatva állnak. A kiserőművi összevont engedéllyel
rendelkező, 28 MW‐os teljesítményre tervezett szolnoki biomassza erőmű építése ugyanakkor nem is
kezdődött meg.
A törökszentmiklósi és mezőtúri szélerőművek jelenleg is működnek, teljesítményük nem éri el az 5 MW‐ot.
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76. ábra: Villamosenergia hálózat

4.4.2.

77. ábra: Földgáz‐, kőolajszállító vezeték, termékvezeték

ENERGIAELLÁTÁS

Az energiaellátás több energiaforrás igénybevételével történhet: hagyományos a fosszilis tüzelőanyagok,
tűzifa, elektromos energia, a földgáz használata. A 2000‐es években megindult megújuló energia felhasználás
arányának növekedése továbbra is töretlen, bár az uniós átlagtól jelentősen elmaradunk (lásd később). Az
energiaforrások felhasználása nagyobbrészt hőigényeket elégít ki, kisebb részben villamos‐energiatermelés
és a közlekedés motorja. A hőigények ¾‐ét fűtésre és használati meleg víz előállításra használják. Hazánkban
mind a távhő szolgáltatás, mind az egyedi fűtési módok terén a földgáz felhasználása jelentős a könnyű
kezelhetősége és „tisztasága” miatt. Magyarország primer energiaszerkezetében 2015‐ben is 43,8%‐os
aránnyal jelenik meg, de ez 2005 óta állandónak tekinthető.7
Az utóbbi másfél évtizedben a vezetékes gázfogyasztásban a 2000‐es évek közepén volt a csúcspont, majd
folyamatossá vált a csökkenés, mely regionálisan és országosan is hasonló tendenciával történt. 2016‐ra Jász‐
Nagykun‐Szolnok megyében a vezetékes gázfogyasztás a 2005‐ös érték kevesebb, mint 2/3‐ára esett vissza,
mely hasonló az országos adatokhoz. Ennek hátterében először a 2010‐es években az energiaárak
elszabadulása, később az egyre inkább tudatosabb, hatékonyabb energiafelhasználás, az épületek energetikai
fejlesztése áll, de az utóbbi években a megújuló energiaforrások használata is egyre inkább éreztetheti a
hatását.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye
Észak‐Alföldi Régió
Ország

2000
109,3
109,4
102,3

2005
126,2
125,9
121,4

2010
90,4
85,1
89,0

2016
78,4
74,2
79,4

14. táblázat: Egy háztartási fogyasztóra jutó átlagos vezetékes gáz felhasználás havi átlaga 2000‐2016 között, m3
(forrás: KSH)
Jóval kisebb mértékű, de hasonló a tendencia a lakossági villamos‐energiafelhasználásban, mely szintén az
energiahatékonyság növekedésére vezethető vissza az energiatakarékos fénytestek elterjedésével. A
csökkenés persze nem annyira látványos, mint a gázfogyasztásnál, hiszen a nyári meleg elleni védekezés
hatékony eszköze (légkondicionáló) is terjedőben volt/van.

7

Forrás: Energy Policies of IEA Countries, 2000 Review, OECD/IEA. Paris, 2000.
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Jász‐Nagykun‐Szolnok megye
Észak‐Alföldi Régió
Ország

2000
157,3
164,6
172,5

2005
173,5
183,4
189,4

2010
173,5
184,0
181,0

2016
165,8
178,1
176,6

15. táblázat: Egy háztartási fogyasztóra jutó villamosenergia‐felhasználás havi átlaga 2000‐2016 között, kWh (forrás:
KSH)
Továbbra is megállapítható, hogy megye jól ellátott földgázhálózattal, viszont Tiszabőt az elmúlt években
sem kapcsolták a földgázelosztó rendszerre. Már 2010‐ben a lakások közel 80%‐a volt bekapcsolva a
szolgáltatásba, mely nem növekedett az utóbbi években.
A meleg vízzel ‐ távfűtéssel ellátott lakások aránya Magyarországon gyakorlatilag a rendszerváltozás óta
változatlan, annak ellenére, hogy Európa számos országában fejlődik, mint a klímavédelmi célok egyik
eszköze. Finnországban például a lakosság 50%‐a távfűtéses lakásban él, míg Magyarországon ez az arány
15%. A távfűtés népszerűtlensége annak magas költségével, és a lakótelepek problémáival függ össze
(szabályozhatatlanság, elavult fűtési rendszerek, szigetelési hiányosságok stb.). A megyében közel 9000 lakás
van bekapcsolva a használati meleg víz és távhő‐szolgáltatásba, mely 2010 óta gyakorlatilag változatlan.
Időközben 2012‐ben Szolnok mellett Cserkeszőlőn is beindult a távfűtés szolgáltatás a geotermikus energiára
alapozva. A beruházás Európai Uniós forrásból a KEOP keretében valósult meg, melynek keretén belül 1700
méternyi távvezetékpárt fektettek le. A közműszolgáltató a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, az
elérhető üzletszabályzat szerint többek között a fürdőt, a termál lakóparkot és két társasházat lát el
hőenergiával.

4.4.3.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK

A megújuló energia alatt a nap, a szél, a földhő, a
biomassza és a víz mozgási energiáját értjük. Az
Európai Unió gazdasági stratégiájának részeként 2020‐
ra az energiafogyasztásban a megújuló energiaforrások
20%‐os részarányát tűzte ki célul. Magyarország 2010‐
től 2020‐ig érvényes Megújuló Energia Hasznosítási
Cselekvési Terve (Nemzeti Cselekvési Terv: NCsT)
szerint az ország bruttó energiafogyasztásának 14,65
%‐t megújuló energiából vállalja előállítani. A „zöld‐
energia” ágazatot egyben a gazdasági fejlődés egyik
kitörési irányának is tekinti a kormányzat (új
2
munkahelyek).
Felhasználási módjukat tekintve a
78. ábra: A globálsugárzás (MJ/m ) átlagos évi összege
Magyarországon (forrás: www.met.hu) megújuló energiák részarányát 2010‐től 2020‐ig a
fűtés‐hűtés terén 9 %‐ról 18,9 %‐ra, a villamos‐energiában 6,7‐ről 10,9 %‐ra, a közlekedésben pedig 4,6‐ról
10,0 %‐ra kell emelni.

Az Európai Unióban átlagban az összes energiafelhasználás 16%‐át tette ki a megújuló energia,
Magyarországon ez 9,5% volt 2014‐ben. Hazánkban a villamos‐energiafogyasztás 7,3%‐át fedezzük
megújuló energiából, melynek nagyobb része biomasszából (54%) és szélenergiából (21%) származott. A
napenergia hasznosítás részaránya 2014‐ben még csak 2% volt, azonban várhatóan erőteljesen növekedni
fog a támogatásoknak köszönhetően.
A megye területén általában 2000 óránál is több a napsütéses órák száma, ezért kiváló lehetőség adódik a
napenergia hasznosítására. A hő közvetlen hasznosítása eddig is jellemző volt a mezőgazdaságban
hagyományosan a fóliasátor és az üvegház üzemeltetésével. A nap hőenergiája közvetetten a többnyire
tetőre szerelt napkollektorok alkalmazásával történhet. Legeredményesebben a távhőszolgáltatási
rendszerek, vagy autonóm rendszerek kiegészítésére szolgálhat ez az energiafajta a legnagyobb besugárzási
időszakban (melegvíz‐előállítás, medence‐fűtés), de komplex módon, a többi megújuló energiafajtával
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összehangoltan alkalmazva egész évben eredményesen kihasználható. A nap energiája villamos energia
termelésére is használható napelemek, naperőművek telepítésével. A napelemek telepítése, az energia
akkumulátorok segítségével jól tárolható, ugyanakkor elterjedését a magas ár gátolja. A napkollektorokhoz
hasonlóan autonóm rendszerként épületek egyedi energiaellátását is biztosíthatja, így megoldást jelenthet az
elektromos‐energiával ellátatlan területeken. Nagyobb kapacitású naperőművek közvetlenül a hálózatba is
betáplálhatnak. Kisebb naperőműveket csak elvétve, s csak helyi léptékben – épületeken – helyeznek el,
nagyobb léptékű fejlesztések jelenleg nem ismertek.
Földtani okok következtében hazánkban (elsősorban az Észak‐ és Dél‐Alföldön) kiválóak a geotermikus
adottságok. Magyarországon a geotermikus potenciál legalább 60 PJ/év lehet. Termálvizet energetikai célra
(üvegház, fóliasátor vagy közintézmény fűtésére), fürdők táplálására, állattartó telepek vízellátására, ipari
célra egyaránt használnak, de bizonyos körzetekben nélkülözhetetlen szerepe van az ivóvízellátásban is.
Az EU Víz Keretirányelv, illetve az ennek megfelelő magyar szabályozás a felszín alatti vizek jó mennyiségi
állapotának követelményeként írja elő, hogy a felszín alatti vízkivételek hatására a felszín alatti víztől
közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák nem károsodhatnak, nem következhet be az áramlási
viszonyokban, a vízmozgás irányában olyan változás, amely jelentős és tartós vízminőség romlást okoz,
valamint nem következhet be jelentős mértékben vízkivételhez kapcsolódó tartós süllyedés. A megye jelentős
részét érintő porózus termál víztest a pt.2.1 Dél‐Alföldi és pt.2.2 Észak‐Alföldi, mennyiségi állapota gyenge.
Ennek oka a kimutatott vízszintsüllyedés. Ezért a kizárólag energetikai célú vízhasznosítás esetén
visszatáplálási kötelezettség áll fenn. Ez alól kizárólag termálvíz hasznosítás esete jelent kivételt, az
üzemeltetőnek gondoskodnia kell az ártalommentes vízelvezetésről.
A geotermikus energia fűtési felhasználását a Cselekvési Terv 2020‐ra a meglévő magas bázisról indulva is
háromszorosára kívánja növelni, amelynek egyik eleme továbbra is a gyógyturisztikai lehetőségekkel
(wellness) kombinált fürdő‐rekonstrukciós és ‐fejlesztési program. Várhatóan megjelenik a villamosenergia‐
termelésre történő hasznosítás is.
A szélenergia ipari méretű hasznosítása a 2000‐es években az energiapolitika részévé vált: 2005 és 2010
között rohamosan növekedett a megtermelt szélenergia mennyisége (36 TJ‐ról közel 2000 TJ‐ra), elsősorban a
Kisalföldön telepített szélturbinák hatására. Ezt követően a szélerőművek telepítése megállt a szigorú
szabályozások következtében: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/2012.
(XII. 20). Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján beépítésre szánt területen, beépítésre szánt terület
határától számított 12.000 méteren belül nem lehet elhelyezni szélerőművet, szélerőműparkot.
Kis léptékben (max. 0,5 MW teljesítmény) elhelyezhetők, megfontolandó szélmotorok, szélgenerátorok
telepítése, mely jelentősen segítené az ellátatlan lakóépületek, lakóközösségek villamos energiával történő
ellátását. Önmagában alkalmazva kevésbé megbízható az időjárási viszonyok változékonysága miatt, ezért
napelemmel kiegészítve lehet fokozni a kisebb ellátórendszerek ellátásbiztonságát. Jelenleg
Törökszentmiklóson és Mezőtúron működik szélerőmű.
A biomassza, mint megújuló energia felhasználása teszi ki az összes megújuló energiaforrás közel 2/3‐át
Magyarországon. A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével
fűtési és használati meleg víz energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő‐ és villamosenergia‐
termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható.
Biomasszát és biogázt szinte az egész ország területén, így Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében is elő lehet
állítani. Bár megújuló energiáról van szó, ugyanakkor megítélése kissé vitatott. Ennek oka, hogy ugyan a
biomassza „megtermelése” során elnyelt, valamint az elégetés során felszabaduló szén‐dioxid mennyisége
közel azonos, viszont a két helyszín egymástól távol esik: a környezetterhelő kibocsátás a beépített területen
történik, illetve ehhez hozzáadódik a szállításhoz kapcsolódó szennyező anyag kibocsátás is. Biogázüzem
jelenlegi információink szerint Jászapátiban (Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt) és Tiszaszentimrén (Biogáz
Unió Zrt) működik. Korábban két biomassza erőmű telepítését tervezték el (Szászberek, Szolnok), de a
fejlesztések megálltak.
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A vízenergia használata hazánkban nem jellemző a domborzati adottságok miatt, legfőképp egy sík területen
nem lehet erre alapozni. A térséget tekintve ebben kivétel a Tisza és a Tisza‐tó (Kiskörei víztározó), melyen
egy 28 MW teljesítményű erőművet létesítettek. Az áramtermelés másodlagos cél, az erőmű fő feladata a
Tisza‐tó vízszintjének megfelelő szabályozása az üzemrendnek megfelelően. Maga az erőmű Heves
megyében található.

79. ábra Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek
(forrás: Pylon Kft.)

5. TÁRSADALOM
5.1. DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK
Jász‐Nagykun‐Szolnok megyére az országos átlagnál alacsonyabb népsűrűség jellemző. Az országban 2017‐
ban egy km2‐re 105 fő jutott, míg a megyében 67 fő.
Az elmúlt évtizedek alatt a lakónépesség az országos átlagnál is nagyobb mértékben és folyamatosan
csökkent. A népességcsökkenés összege az utóbbi öt évben több mint 16 ezer fő.
2016. elején 376.334‐en, egy évvel később már közel 3 ezerrel kevesebben, 373.631‐en éltek a megyében.
A népességcsökkenés a természetes fogyás és a vándorlási veszteség együttes következménye. Kevesebben
születnek, mint ahányan elhaláloznak, és kevesebben költöznek a megyébe, mint ahányan elköltöznek innen.
Mindennek hatására nemcsak fogy a népesség, de a körösszetétele is kedvezőtlenül alakul. A népesség
korösszetételének alakulására az elöregedés jellemző. Az elöregedés, vagyis az idősek arányának növekedése
a teljes népességen belül, egyrészt az alacsony születésszámmal, másrészt az egyre növekvő várható
élettartammal függ össze. Az országon belüli területi különbségeket tovább fokozza a fiatalabb, aktív
korosztályba tartozók nagyobb mobilitása, a fejlettebb központi és dunántúli régiók irányába történő
elvándorlása. Országon belül ebből a régióból a legmagasabb a lakosság belföldi elvándorlása. A megyében
az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet ‐3,6 fő 2015‐ben, ami jobb a teljes régió ‐4,6‐os átlagánál. A gyermek
és aktívkorúak száma öt év alatt 5‐5%‐kal csökkent, míg a 65 év felettieké 4%‐kal nőtt a megyében. Száz 0‐14
évesre 2015‐ben 177 60 éven felüli jutott, ami megegyezik az országos átlaggal, de jóval magasabb az Észak‐
alföldi régiót jellemző 150‐es átlagánál.
Lakónépesség
0‐14 éves
15‐64 éves
65 éves és az
felett
Összesen

fő
részarány
fő
részarány
fő
részarány
fő

2012
57 766
14,8%
263 827
67,6%
68 433
17,8%
390 026

2013
56 652
14,7%
261 062
67,5%
68 940
17,8%
386 654

2014
55 961
14,6%
257 848
67,2%
69 680
18,2%
383 489

2015
55 504
14,6%
253 945
66,8%
70 448
18,5%
379 897

2016
54 904
14,6%
250 010
66,4%
71 420
19,0%
376 334

16. táblázat: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye lakónépessége életkor szerint 2012‐2016
(forrás: KSH; Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás fejlesztési Stratégiája, 2017.)
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A megye lakosságának területi eloszlása nem egyenletes, megoszlása és a népsűrűség mértéke
összefüggésben van a helyi gazdaság fejlettségével, a munkalehetőségek számával. A lakosság 31%‐a a
Szolnoki járásban él. A Szolnoki, Jászberényi és a Törökszentmiklósi járásoknak magasabb a népsűrűsége, az
itt található (ipari) nagyvállalatoknak és a megyeszékhelyen koncentrálódó közigazgatásnak, a fejlett
közszolgáltatásoknak is köszönhetően.
Lakónépesség
száma az év végén

Terület

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye
Jászapáti járás
Jászberényi járás
Karcagi járás
Kunhegyesi járás
Kunszentmártoni járás
Mezőtúri járás
Szolnoki járás
Tiszafüredi járás
Törökszentmiklósi járás

Természetes fogyás
(fő)

373 631
31 612
49 878
41 618
20 074
34 353
26 444
115 717
18 911
35 024

‐2 404
‐141
‐276
‐156
‐20
‐216
‐159
‐519
‐128
‐199

Vándorlási
különbözet (fő)
‐ 1 076
‐121
39
‐298
‐105
‐76
‐176
‐25
‐121
‐193

Nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
(fő)
15 608
1451
1158
2035
1932
1874
847
4258
686
1367

17. táblázat: Járások népességi adatai és az álláskeresők száma, 2016. (forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, területi
statisztika)

5.2. A LAKOSSÁG KÉPZETTSÉGE
A 2016. évi mikrocenzus adatai arról tanúskodnak, hogy Jász‐Nagykun‐Szolnok megye lakosságának iskolai
végzettsége jelentős mértékben elmarad az országos átlagtól, ezen a téren nem történt számot tevő javulás
(felzárkózás) a korábbi népszámlálási adatokhoz képest. Az elmaradás nem új keletű.
Legnagyobb elmaradás a diplomások arányában mutatkozik. A 25 évesnél idősebbek közül országos szinten
minden negyedik‐ötödik lakos felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében ez az
arány jóval kisebb, kb. minden hatodik‐hetedik megyei lakosnak van diplomája. Legmagasabb a diplomások
aránya a régión belül Hajdú‐Bihar megyében, Szabolcs‐Szatmár megyében viszont az alacsony végzettségűek
(legfeljebb általános iskola) aránya túlságosan magas.
Megyén belül a Szolnoki járás lakosainak iskolázottsága a legmagasabb, amitől alig marad el a Jászberényi és
a Karcagi járásé. A megye többi járásában az előbbieknél lényegesen alacsonyabb az érettségizettek és a
diplomások aránya.

Területi egység

Ország összesen
Hajdú‐Bihar megye
Jász‐Nagykun‐
Szolnok megye
Szabolcs‐Szatmár‐
Bereg megye

Legfeljebb
ált. isk.
végzettségűek
aránya a
15‐X éves
népességben, %
26,5
29,5

Szakmunkás,
szakiskolai
végzettségűek
aránya a
15‐X éves
népességben, %
20,9
22,3

33,6
36,2

Érettségizettek
aránya a
18‐X éves
népességben, %

Diplomások aránya
a
25‐X éves
népességben, %

33,4
31,1

22,8
20,6

24,4

29,5

15,3

22,3

29,3

15,2

18. táblázat: Iskolai végzettség – területi összehasonlítás (forrás: KSH, mikrocenzus 2016)
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5.3. SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ
Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében folyamatos fejlődés jellemzi az oktatás és a szakképzés területét. A
szakképző iskolák képzési profiljában a legnagyobb részarányt a műszaki szakterület képviseli, de a humán, a
gazdasági‐szolgáltatási és az agrárszakterületek is jelentősek.
A megye több felsőfokú oktatási intézménnyel rendelkezik, melyek a következők:
 Szolnoki Főiskola (Szolnok),
 Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás (Mezőtúr),
 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara (Jászberény).
2008‐ban a tiszaligeti Campus épületegyüttesének átadása nagy lendületet adott a Szolnoki Főiskola
fejlődésének. Az intézményben kereskedelmi, vendéglátóipari és külgazdasági szakemberek ezreit
képezték/képzik magas szinten. A főiskola szoros kapcsolatot tart fenn a régió munkáltatóival és a
gyakorlatközpontú képzések eredményeként korszerű és praktikus tudással rendelkező munkaerőt biztosít a
piac számára.

5.4. GAZDASÁGI AKTIVITÁS – JÖVEDELMI VISZONYOK
Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye 2017‐ben készített Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiája a KSH
8

adatai alapján megállapítja, hogy a megyében a munkaképes korú népesség (15‐74 éves) 61%‐a az aktív
népesség körébe tartozik. A munkaerő‐piaci részvétel aránya időszakos visszaesésekkel, de folyamatos
emelkedést mutat. A gazdaságban elindult pozitív folyamatok ellenére azonban még mindig számottevő
azoknak a száma, akik a munkaerőpiacról átmenetileg vagy tartósan kiszorultak.

A foglalkoztatottak száma 2016‐ra elérte a 162.800 főt, amely öt év alatt 16%‐kal, azaz 21.400 fővel
emelkedett. A foglalkoztatási ráta 57,3%, amely még jelentősen elmarad az Európai Unió és Magyarország
célkitűzésétől. A munkanélküliségi arány öt év alatt, 2016‐ra, több mint felére, 6,1%‐ra csökkent. 2017 végére
a munkanélküliségi ráta tovább csökkent 5,5%‐ra, országosan pedig 3,8% volt.
A Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) legutolsó adata szerint az adófizetők
aránya száz állandó lakosra vetítve valamelyest magasabb, mint az országos átlag, 2014‐ben közel 47%. Az
egy lakosra jutó összes nettó jövedelem azonban elmarad az országos szinttől: 2014‐ben a megyében 686
ezer Ft, országosan 782 ezer Ft.

6. GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében az egy főre jutó bruttó hazai termék 2016‐ban 2 355 ezer Ft volt. Ez az
országos átlagnak alig kétharmada. A megyék egy főre jutó GDP alapján felállított sorrendjében évek óta
jellemzően a 15. helyet (+/‐1) foglalja el a megye.
A GDP ágazati megoszlása alapján a mezőgazdaság, vad‐, erdő‐ halgazdálkodás aránya 7,6%, amely a 2011‐es
évtől folyamatos növekedést mutat a szektorban tevékenykedő vállalkozások számának növekedésével
párhuzamosan. Az ipar, építőipar aránya 41%, a tercier és kvaterner szektor aránya valamivel több, mint 51% a
megyében.
A Megyei Területfejlesztési Ügynökség befektetés‐ösztönző weblapja szerint az Alföld szívében elhelyezkedő
9

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye ideális befektetői helyszín , hiszen kiváló termőföldi adottságokkal
rendelkezik. A mezőgazdasági termelésnek különösen kedvez a napsütéses órák magas száma,
8

Gazdaságilag aktívak: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együtt

9

A Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség weboldala, a JNSZ INVEST befektetés‐ösztönzés céljára
került létrehozásra. Naprakész információkkal segíti a megye gazdasági fejlődését, befektetési lehetőségekről, aktuális
projektekről ad részletes tájékoztatást.
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adottságainak köszönhetően a megye az egyik legjelentősebb agrártermelő az országban. A síkság jó
minőségű talaja alkalmas a bioenergia létrehozásához szükséges alapanyagok megtermelésére, a területen a
napban, a szélben és a termálvízben rejlő erő is kiválóan használható alternatív energiaforrásként.
A kiemelkedő mezőgazdasági adottságok mellett (ellenére) a megye legnagyobb nettó árbevételt és
termelési értéket felmutató ágazatai sorrendben, a feldolgozóipar (gépipar, élelmiszeripar, textilipar); a
kereskedelem, és harmadik helyen a mezőgazdaság. Jelenleg a megyében 12 ipari park, egy ipari zóna és
egy vállalkozási övezet működik. Az ipari parkokban közel 590 hektáron működő vállalkozások mintegy
5.000 főt foglalkoztatnak.
2017‐ben a megyében megvalósult beruházások értéke kiugróan magas volt az ipar területén (61 md Ft), ezt
követte az építőipar (19 md Ft) és a mezőgazdaság (13 md Ft). A megyei székhelyű gazdasági szervezetek
2017 folyamán 117 md Ft értékű új beruházást valósítottak meg, 39%‐kal többet az egy évvel korábbinál.
A megye gazdasági szerkezetét tekintve átfogóan ipari‐agrár jellegű. Területe stratégiailag két részre
tagolható az erőteljesebb gazdasági potenciállal rendelkező Jászságra és Szolnokra, valamint a befektetők
által még kevésbé ismert – de számos kiaknázatlan értékkel rendelkező ‐ Tiszántúli kistérségekre.
A megye ipargazdaságának jelentőségét mutatja, hogy az Észak‐alföldi Régió teljesítményéből a legnagyobb
mértékben, mintegy 48%‐kal részesedik. A megye gazdasági összteljesítményében meghatározó a
feldolgozóipar szerepe, melynek 2015‐ben 1 650 milliárd forint volt az összteljesítménye. Ezen belül húzó
ágazat a gépipar, melynek 2015. évi árbevétele 1 296,5 milliárd forint, az összes nettó árbevétel 55%‐a. A
megye gazdasága az autóipari termékek gyártásával kapcsolódik a világpiachoz.












A megyében sok neves vállalkozás biztosít munkát a helyieknek, ezek közül kiemelkednek a
következők:
Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft., Jászberény (Háztartási villamos készülék gyártása)
Jász‐Plasztik Kft., Jászberény (akkumulátor, szárazelem gyártása)
Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft., Szolnok (Vegyi áru nagykereskedelme)
Tisza‐Coop Zrt. , Szolnok (Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme)
Emcon Technologies Gyártó Kft., Jászárokszállás (Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek
gyártása)
Claas Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó Kft., Törökszentmiklós (Mezőgazdasági, erdészeti gép
gyártása)
Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jászberény (Vasáru‐nagykereskedés)
Coop Star Kereskedelmi Zrt., Jászberény (Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem)
Coop Szolnok Zrt., Szolnok (Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem)
Carrier Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft., Jászárokszállás

Az összehasonlító adatokat a VIII. melléklet tartalmazza.
Az összehasonlítás legszembetűnőbb különbségei a megye javára a következők: Az egy lakosra jutó ipari
termelési érték többszöröse a régió másik két megyéjében mért teljesítményeknek, és közel 30 %‐kal
meghaladja az országos átlagértéket is. Az ipari értékesítés export aránya szintén kiugróan magas, több
mint 83%. A régión belül magasnak számít a beruházások egy lakosra jutó értéke (314 ezer Ft/fő), ugyanakkor
ez jócskán elmarad az országos szinttől (533 ezer Ft/fő).
A megye gazdasága elsősorban az autóipari termékek gyártásával kapcsolódik a világpiachoz.
Alacsony a regisztrált vállalkozások ezer lakosra jutó értéke, és nagyon alacsony az tízezer lakosra jutó épített
lakások száma a megyében. Az aktivitási arány, a foglalkozatási arány és a munkanélküliségi ráta Hajdú‐Bihar
megyével áll közel egy szinten, Szabolcs‐Szatmár megye ebben a tekintetben is sereghajtó a régión belül. A
gazdasági aktivitás és az alkalmazotti jövedelmek tekintetében az országos átlag alatt vannak a régió mutatói.
2013. július 15.‐től az új közigazgatási egységek, a járások váltották fel a települések korábbi területi
(kistérségi) besorolási rendjét. Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 7 kistérsége összesen 9 járásközpont alá került
besorolásra.
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JÁRÁSOK RÖVID JELLEMZÉSE
 Jászberényi és Jászapáti járás (volt Jászberényi kistérség): A térség igen fejlett elektronikai és gépiparral
rendelkezik, amely jelentős beszállítói hálózattal párosul. . Ipari szempontból a megye legerősebb
térsége. Az elmúlt években több multinacionális cég jelent meg a Jászságban, ennek köszönhetően a
térség az egyik legdinamikusabban fejlődő területté vált a megyében. A Jászfényszarun működő
Samsung Electronics Rt. magasan a többi vállalkozás fölé emelkedik, de a Jászberényben található,
második és harmadik helyen álló Electrolux Lehel, illetve Jász‐Plasztik Kft. gazdasági súlya is
magasan meghaladja az utána következőket. E három cég forgalma együttesen a megyében működő
cégek teljes üzleti forgalmának közel felét produkálta. A kis‐ és középvállalkozások számára egyre
vonzóbbá válik a térség, növekszik az ipari parkok kihasználtsága, további lehetőségek rejlenek az un.
tudásparkok kialakításában. Az M3‐as autópályához közeli fekvés következtében a kistérség
logisztikai szolgáltatások betöltésére is kiválóan alkalmas (Jászárokszállás).
A Jászságban az ipar mellett a mezőgazdaság is jelentős szerepet játszik (szántóföldi
növénytermesztés, fóliasátras kertészet, kistérségbe átnyúló hevesi dinnyetermelő táj). A kapcsolódó
feldolgozóipar fejletlen. A Jászságban van az ország egyik legnagyobb szarvasgomba termőterülete.
 Karcagi járás: Klasszikus értelemben vett agrártáj, amelynek jelentős része mezőgazdasági
hasznosításban van. Az adottságok alapvetően a gabonafélék termesztésének kedveznek, ezen túl a
térség a hazai rizstermesztés és feldolgozás központja. Gazdasági szempontból fontos tényező a
2000 óta működő Karcagi Ipari Park, amely hagyományosan az élelmiszeripari, élelmiszer logisztikai
ágazatokra fókuszált, azonban az idők változásával, még a gazdasági válság előtt kezdett el az Ipari
Park vezetése új, ígéretes ágazatok után kutatni. Az élelmiszer gazdasági profilt jól kiegészítik az
egyéb “zöld” ágazatok, így különösen a megújuló energiatermelés és a hulladék‐újrahasznosítás
(Ökopark). Itt található Berekfürdő 56 °C‐os termál‐ és gyógyvize, valamint a karcagi gyógyvizű
strandfürdő, amely kiválóan alkalmas számos betegség kezelésére.
 Kunszentmártoni járás: A területen a mezőgazdaság szerepe átlag feletti, a helyiek nagy része az
agráriumban dolgozik. A térség természeti adottságai természetesen nagymértékben
meghatározzák a terület mezőgazdaságát. A növénytermesztés fő termékei: a búza, a kukorica, a
napraforgó és a repce. Az állattartásban főként a sertés, a szarvasmarha és a baromfi tartása
jellemző. A járás területi és természeti adottságai miatt a bioenergia előállításához szükséges
alapanyagok megtermelésére, szélerőművek felállítására kínál kivételes lehetőséget. A térség egyik
legnagyobb vonzereje Cserkeszőlő, a helyi termál‐ és gyógyvízforrásokra települt fürdőkultúra. Az
ipart illetően kijelenthető, hogy több, magas hozzáadott értéket képviselő cég települt meg a
járásközpont ipari parkjában, melyek közül nem egy, kis családi vállalkozásból nőtte ki magát nagy
nemzetközi cégek beszállítójává.
 Mezőtúri járás: A járás központja Mezőtúr, amely századok óta ipari és piaci központ a környező
települések körében. Ebben a városban él a térség lakosságának több mint 60 százaléka. A területen
igen jelentős a műanyag és elektromos alkatrészgyártás, valamint a gépipari tevékenység is, melynek
nagy helyi hagyományai vannak. A Mezőtúri járás élen jár a mezőgazdasági termelésben, a
termőterület közel 97 százaléka áll mezőgazdasági művelés alatt.
 Szolnoki járás: A megyeszékhely, Szolnok, jelentős gazdasági, kulturális, és egészségügyi központ. A járás
gazdag megújuló természeti erőforrásokban, a területen ‐ termál‐ ásvány‐ és gyógyvizek, rétegvizek,
felszíni vizek – bőségesen találhatók, a mezőgazdasághoz is kedvező talajadottságokkal rendelkezik.
A terület ipara hagyományosan a gépiparra épült, ami ma is jelentős gazdasági tényező. Új iparágak ‐
bioenergetika, növényolajipar ‐ meghonosításával nagy lendülettel fejlődik Szolnok és környéke. A
város nagyon jó kedvezményeket ajánl az új befektetőknek.
 Tiszafüredi és Kunhegyesi járás (volt Tiszafüredi kistérség): A megye legkedvezőbb turisztikai
adottságokkal rendelkező járásai, ahol Magyarország második legnagyobb tava található. Tiszafüred
a Tisza‐tó „fővárosa”, a régió idegenforgalmi központja. Míg Abádszalók inkább a tömegturizmus
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helyszíne, szolgáltatásainak középpontjában a vízi sportok, a vendéglátóegységek állnak, addig
Tiszafüred termálfürdője, kulturális kínálata, továbbá a Tisza‐tavi Madárrezervátum, valamint a
Hortobágyi Nemzeti Park a „Világörökség” részeként az ökoturizmus és a csendes pihenés, igényes
kikapcsolódás kedvelőit csalogatja a térségbe. A sport és rekreáció fellendülését segíti az uniós
támogatásból megvalósult kerékpárút, amely 74 km hosszan öleli körbe a Tisza‐tavat.
 Törökszentmiklósi járás: A járás fekvése közlekedési szempontból kitűnő, mind a vasúti, mind a közúti
elérhetőségét tekintve. A törökszentmiklósi ipari park kiépítésével ‐ amelyben jelentős vállalkozások
is megtelepedtek ‐ megteremtődhetnek a helyi kisvállalkozókra épülő beszállítói hálózat
kialakításának feltételei is. A térség kiváló minőségű földterülettel rendelkezik, így leginkább a
mezőgazdasági hasznosítás dominál.

6.1. FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATOK, AZOK FEJLŐDÉSI IRÁNYAI
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye legnagyobb árbevételű (belföldi értékesítés és export) ágazata a
feldolgozóipar, amely a megye export teljesítményének kb. 97%‐át realizálja a 2016. évi adatok szerint. Ezt
követi a kereskedelemi ágazat, majd harmadikként a mezőgazdaság, mely utóbbi két ágazat export
képessége sokkal csekélyebb. Negyedik és ötödik helyen a szolgáltatások, illetve az építőipar következik az
árbevétel szerinti sorrendben.
Belföldi értékesítés
Ágazat
megnevezése

2015. év

2016. év

millió Ft
Mezőgazdaság
Bányászat
Feldolgozóipar
Villamosenergia‐
ipar
Építőipar
Kereskedelem
Vendéglátás
Szállítás,
raktározás
Szolgáltatás
Összesen

Export
Index

millió Ft

2015. év
%

2016. év

millió Ft

Index
millió Ft

%

100 672
4 624
418 068

101 617
3 963
427 499

945
‐661
9 431

100,9
85,7
102,3

1 181
1 952
1 232 629

1 546
379
1 084 538

365
‐1 573
‐148 091

130,9
19,4
88,0

14 745

14 652

‐93

99,4

4

1

‐3

25,0

78 937
323 189
11 340

64 864
326 841
11 661

‐14 073
3 652
321

82,2
101,1
102,8

3 457
14 772
9

2 838
15 143
0

‐619
371
‐9

82,1
102,5
0,0

47 237

51 496

4 259

109,0

11 438

11 036

‐402

96,5

85 642
1 084 454

80 341
1 082 934

‐5 301
‐1 520

93,8
99,9

3 096
1 268 538

3 990
1 119 471

894
‐149 067

128,9
88,2

19. Belföldi és külföldi értékesítés alakulása nemzetgazdasági ágazatonként – 2015‐201610
A megye gazdasági vállalkozásainak járásonkénti megoszlása:
A megye gazdaságát nagymértékben meghatározó
cégek döntő többsége a megye nyugati részén található
Szolnoki és Jászberényi járásban koncentrálódik.
A megye 50 legjelentősebb társas vállalkozásából 21 a
Szolnoki járásban végzi tevékenységét. 20 vállalkozás a
Jászberényi, 3 a Karcagi, 2‐2 a Jászapáti, illetve a
Kunszentmártoni járásban működik. A Kunhegyesi és a
Törökszentmiklósi járásból 1‐1 kiemelt gazdálkodó
került be az ötven legnagyobb vállalkozás közé. A
Mezőtúri és a Tiszafüredi járásban nem található kiemelt
társas vállalkozás.
80. ábra: Vállalkozások megoszlása
10

Az alábbiakban az egyes ágazatokra vonatkozó megállapítások a TOP 50 2017. Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 50
legjelentősebb cége c. kiadványra támaszkodnak.
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6.1.1.

AGRÁRÁGAZAT

A megyei mezőgazdaság jelentősnek mondható, azonban a nagy mennyiségű és jó minőségű
termőterületek, a kedvező földrajzi fekvés, vízrajz és időjárási viszonyok ellenére sem tud nagymértékben
hozzájárulni az egy főre jutó GDP értékének növekedéséhez. Ennek oka mind a növénytermesztést, mind
az állattenyésztést vizsgálva elsősorban az alacsony szinten feldolgozott termékek magas aránya.
Állattartás szempontjából az Észak‐Alföldi régió vezető szereppel bír az ország egészhez viszonyítva. A KSH
2016. évi adatai alapján a növénytermesztés vonatkozásában általánosan megállapítható, hogy a megyében
az Alföld természeti adottságainak köszönhetően az országos átlagtól eltérően a szántóterületek aránya
magasabb, az erdőterületek aránya pedig alacsonyabb. Jelentősnek mondhatóak a gyepterületek, illetve a
gyümölcsösök, a zöldség‐ és szőlőtermesztési, valamint a konyhakerti területek azonban elhanyagolhatóak. A
szántóföldi kultúrák közül elsősorban a búza (durum, tavaszi, őszi), kukorica, silókukorica, napraforgó, zab,
repce, szója és lucerna vetésterülete jelentős. Zöldségfélék közül elsősorban a zöldpaprika, vöröshagyma,
zöldborsó és a paradicsom rendelkezik jelentősebb megyei volumennel. Általánosságban elmondható, hogy
az időjárási ingadozásokat is figyelembe véve egy pozitív termelékenységi görbe rajzolódik ki az elmúlt 3 évi
termésátlagok tekintetében. Mindezen emelkedő mezőgazdasági mutató ellenére azonban az egy főre eső
megyei GDP‐re való összes ráhatásuk igen alacsony.
2016‐ban a mezőgazdasági szektorba tartozó vállalkozások 103,2 milliárd forint nettó árbevételt értek el, 1,3
százalékkal többet, mint 2015‐ben. A megyei árbevétel 4,7 százalékát az agrárgazdálkodók realizálták. Az
ágazat külföldi piacokra történő értékesítése csekély mértékű, 1,5 milliárd forint. A megyei dolgozók 7,5
százalékának (4 991 fő) a mezőgazdasági szektor biztosított munkalehetőséget.
11

Növénytermesztés :






2017‐ben Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében a szántó 52%‐án, 175,4 ezer hektáron termesztettek
gabonaféléket. Betakarított területük 54%‐át búza, egynegyedét kukorica foglalta el.
Az olajos magvúak közül a napraforgó jelentősége a legnagyobb a megyében, területe (86,2 ezer
hektár) 2016‐hoz képest több mint ötödével nőtt, ezáltal a szántó egynegyedét foglalta el.
Termésmennyisége (236,8 ezer tonna) 27%‐kal felülmúlta az egy évvel korábbit, ami az országos
hozam 12%‐át biztosította.
A repce és lucerna területe és szemtermése is csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
A búza és a napraforgó egy hektárra vetített átlaghozama a legmagasabb volt 2000 óta.
12

Állattenyésztés :






A szarvasmarha‐állomány 2014. év vége óta tartó csökkenése megállt. A gazdálkodók 49 ezer
szarvasmarhát, ezen belül 22 ezer tehenet istállóztak, csaknem ugyanannyit, mint 2016. december
elején. Száz hektár mezőgazdasági területre 13 szarvasmarha jutott, 3‐mal kevesebb az
országosnál.
A sertések száma (272 ezer) egy év alatt 4,5%‐kal bővült, és a hazai állomány 9,5%‐át képviselte.
Ennél több sertést csak Bács‐Kiskun és Hajdú‐Bihar megyében tartottak. Száz hektár
mezőgazdasági területre 69 sertés jutott, 16‐tal több az országosnál.
A 78 ezer egyedből álló juh állomány 11%‐kal alacsonyabb volt a 2016. december 1‐jeinél. Az
anyajuhok létszáma (52 ezer) egy év alatt ötödével csökkent.

Az év végi állatszámlálások időpontjában legutóbb 2009‐ben volt magasabb a tyúkok száma a megyében.
December 1‐jén 898 ezer egyedet gondoztak, 18%‐kal többet az egy évvel korábbinál. A teljes létszám 45%‐át
kitevő tojóállomány egy év alatt ugyanakkor 5,0%‐kal mérséklődött.

11
12

KSH, Fókuszban a megyék ‐2017. I.‐IV. negyedév
KSH, Fókuszban a megyék ‐2017. I.‐IV. negyedév
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6.1.2.

ERDŐ‐ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS
A megye erdőgazdálkodását a 4.2.2. fejezet, vízgazdálkodását a 4.2.3. fejezet elemzi.

6.1.3.

FELDOLGOZÓIPAR

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016‐ban is a feldolgozóiparban működő vállalkozások érték el a legnagyobb
nettó árbevételt a megyében, együttesen 1 512,0 milliárd forintot. A megyei értékesítés 68,7 százalékát, az
exportnak pedig a 96,9 százalékát a szektor társas vállalkozásai bonyolították le.
Az ágazati értékesítés 71,7 százaléka, 1 084,5 milliárd forint külföldi piacokra irányult. A feldolgozóiparban
alkalmazták a társas vállalkozások által foglalkoztatottak 45,0 százalékát.
A megyében a legnagyobb cégek a feldolgozóiparban tevékenykednek, a TOP 50 körben szereplő
vállalkozások 70 százaléka is ebben a szektorban működik.
A feldolgozóiparon belül a gépgyártás a meghatározó, az iparág a feldolgozóipar nettó árbevételének 75,7
százalékát adta. A feldolgozóiparban tevékenységet végző 888 gazdálkodó közül 119 vállalkozás működött a
gépgyártásban. A megyei értékesítés 52,0 százalékát, 1 145,2 milliárd forint nettó árbevétellel a
gépgyártásban érdekelt vállalkozások adták. Az iparág gazdálkodói 905,4 milliárd forinttal a megyei export
80,9 százalékát állították elő. A gépipari vállalkozások a megyében foglalkoztatottak 22,2 százalékának, 14
723 főnek biztosítottak munkalehetőséget.
A gépgyártásnál nagyságrendileg kisebb súlyt képvisel az élelmiszeripar a megye feldolgozóiparában. Az
élelmiszeripar 87,8 milliárd forint összegű értékesítést ért el 2016‐ban. Az iparág árbevétele a megyei
árbevétel 4,0 százalékát tette ki. Az élelmiszeripar 26,9 milliárd forint export árbevételt realizált. A
foglalkoztatottak száma 2 306 volt.

6.1.4.

KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁS

A kereskedelem 2016‐ban is ‐ 342,0 milliárd forint nettó árbevétellel ‐ a megye (tartósan) második
legnagyobb ágazata. Részaránya a megyei árbevételből 15,5 százalék. Az exportból származó árbevétel nem
magas, 15,1 mrd. Ft, 2016‐ban 2,6 százalékkal meghaladta a 2015‐öst. Az ágazat a megyei munkavállalók 14,2
százalékát foglalkoztatta.
A szolgáltatási szektorban érdekelt cégek nettó árbevétele 84,3 milliárd forint volt. A csökkenés 4,4 milliárd
forintot tett ki, azonban egy olyan vállalkozás, amely 2015‐re még 5,0 milliárd forint árbevételt mutatott ki,
más megyébe tette át a székhelyét. Ettől eltekintve növekedés következett be az ágazatban.
A vendéglátás 3,5 százalékos növekedést követően 11,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ezáltal a megye
teljesítményének a 0,5 százalékát adta.
A szállítási szektor 62,5 milliárd forintos árbevételével realizálta a legnagyobb arányú, 6,5 százalékos
növekedést. A bővülés több mint egynegyedét egy vállalkozás realizálta, amelynek 1 milliárd forinttal nőtt az
árbevétele.

6.1.5.

TURIZMUS

A hazai turisztikai piacon belül jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes megyék teljesítményét illetően.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye nem tartozik a turisztikai téren kiemelkedő forgalmú megyék közé. A
kereskedelmi szálláshelyeken megszállt vendégek számát tekintve Jász‐Nagykun‐Szolnok megye ‐ évről‐évre
kisebb változásokkal – rendre a 14. ‐15. helyen szerepel a 19 megye rangsorában, a megyében eltöltött
vendégéjszakák számát tekintve pedig a 13.‐14. helyezett.
A megyében jelentkező egy főre jutó idegenforgalmi adóbevételek elmaradnak az országos, ill. régiós
átlagtól, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak az utóbbi években.
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEKRE ÉPÜLŐ TURIZMUS
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye turisztikai kínálatát a természeti értékek, a termál‐ és gyógyfürdők, a kulturális
rendezvények mellett a falusi vendégszeretet, az sport turizmus, a sajátos gasztronómia, illetve a történelmi
múlt és a helyi hagyományok alapozzák meg.
A megyében kiemelkedő jelentőségű az egészségturizmus. A termálfürdők az év minden szakában
kikapcsolódást nyújtanak a gyógyulni és pihenni vágyóknak. A gyógyvizek nemzetközi vonzerőt jelentenek,
melyek közül a legismertebbek: Berekfürdő, Cserkeszőlő, jelentős még Tiszafüred, Martfű, Szolnok és
Túrkeve.
A megyébe sok látnivaló csábítja az ökoturizmus kedvelőit: a legjelentősebb természeti értékek a Tisza‐tó, a
Tisza folyó és holtágai, a megyét érintő Hortobágyi Nemzeti Park, valamint a Körös‐Maros Nemzeti Park, a
Tiszakürti és a Tiszaigari arborétum. Ezek a területek számos lehetőséget kínálnak az aktív kikapcsolódásra,
horgászatra, lovaglásra, kerékpározásra.
A helyiek számára fontos az alföldi népi hagyományok megőrzésének, bemutatásának szándéka, amely a
falusi turizmus fejlesztésének alapját jelentheti. A települések rendkívül gazdagok népművészeti és
iparművészeti hagyatékban, számos múzeum őrzi a múlt emlékeit.
Jász‐Nagykun‐Szolnok megye turisztikai kínálatát a természeti értékek, a termál‐ és gyógyfürdők, a kulturális
rendezvények mellett a falusi vendégszeretet, az aktív turizmus, a sajátos gasztronómia, illetve a történelmi
múlt és a régi mesterségek emlékei alapozzák meg.
A vadgazdálkodás a megye jövedelemtermelésében nem játszik jelentős szerepet. A vadgazdálkodási adattár
összeírása szerint 2016‐ban az összes bevétel 821 millió forint volt, míg a kiadások 868 millió forintra rúgtak. A
külföldi bérvadászatból, illetve a külföldieknek nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel az összes
bevételeknek kb. 22 %‐át tette ki. További bevételt az élő és lőtt vadak értékesítése, valamint a csekély
mértékű pályázati támogatások hoznak. A vadászturizmus fejlesztésével még jelentős tartalékok
használhatók ki.
A megyén belül a kereskedelmi szállásférőhelyek területi megoszlását járásonként mutatja be az alábbi
táblázat, amely a TeIR adatbázis legutolsó, 2014. évi adatai alapján készült. 2014‐ben összesen 13 451
kereskedelmi szállásférőhely volt a megyében. 183 641 vendég összesen 514 192 vendégéjszakát töltött el
ebben az évben a megye területén, ezen belül a külföldi vendégek aránya 12,29% volt.
A táblázatban szereplő mindhárom indexált mutató igen nagy szórást mutat. A Tisza‐tavi turizmusnak
köszönhetően a Tiszafüredi járásban a legmagasabb az ezer lakosra jutó szállásférőhelyek száma és itt a
legtöbb az ezer lakosra jutó vendégéjszakák aránya is. Látható ugyanakkor, hogy a vendégek túlnyomó
többsége belföldi, külföldiek kevesen érkeznek ide.
Terület

Kereskedelmi szállásférőhelyek
száma ezer lakosra

Vendégéjszakák
száma ezer lakosra

Külföldiek által eltöltött
vendégéjszakák aránya (%)

Magyarország

37,6

2479

Jászapáti járás

41,2

1044

25,13

3,6

288

15,92

45,2

2558

22,14

Jászberényi járás
Karcagi járás

48,78

Kunhegyesi járás

137,2

426

4,49

Kunszentmártoni járás

40,0

3676

11,88

Mezőtúri járás

12,0

573

27,79

Szolnoki járás
Tiszafüredi járás
Törökszentmiklósi járás

16,5

1021

15,06

168,1

3948

15,02

9,1

120

12,53

20. Kereskedelmi szállásférőhelyek Jász‐Nagykun‐Szolnok megyében, 2014. (forrás: KSH, STADAT; TeIR)
111

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

A Kunszentmártoni járás relatíve kevés szálláshelyén intenzív vendégforgalom zajlik, elsődlegesen a
Cserkeszőlői gyógyfürdőnek köszönhetően, amely a Tisza‐tavi turizmushoz hasonlóan, elsősorban belföldi
látogatókat vonz. A Kunhegyesi járásban Abádszalók tekintélyes mértékű szállásférőhellyel rendelkezik
ugyan, de ezek kihasználtsága meglehetősen alacsony. A gazdasági téren fejlett Jászberényi járásban
feltűnően alacsony a kereskedelmi szálláshelyek száma és forgalma is a vizsgált esztendőben.
13

Turizmus :









2017‐ben Jász‐Nagykun‐Szolnok megye kereskedelmi szálláshelyeit 215 ezer vendég 592 ezer
vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 10, a vendégéjszakáké 7,0%‐kal meghaladta a
2016. évit.
A vendégkör 87%‐át a belföldiek adták, számuk 8,2%‐kal, az általuk eltöltött éjszakáké pedig 7,4%‐
kal nőtt. A szálláshelyeken 23%‐kal több külföldi vendéget regisztráltak, akik 5,3%‐kal több
vendégéjszakára maradtak, mint egy évvel korábban.
A külföldiek közül a legtöbb vendégéjszakát (együttesen 56 ezret) a Lengyelországból és a
Németországból érkezők foglalták. A lengyelek vendégforgalma 2,4%‐kal emelkedett, a németeké
4,2%‐kal csökkent.
A vendégéjszakák 46%‐a a szállodákban realizálódott. A szállodák vendégforgalma átlagot
meghaladóan, 11%‐kal bővült.
A megyei kereskedelmi szálláshelyeken 2017‐ben 5,4 milliárd forint bruttó árbevétel keletkezett,
folyó áron 18%‐kal több mint egy évvel korábban. Az összeg 62%‐át a szállásdíjak, további 22 és
16%‐át a vendéglátásból és az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek adták.

6.2. A GAZDASÁG BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAI
A gazdaság külső és belső kapcsolatait egyrészt a beszerzési és felvevő piacok, másrészt a hierarchikus
(beszállítói) és mellérendelt (TÉSZ, klaszter stb.) jellegű hálózatok jellemzik.
Elsősorban a multinacionális cégekre illetve leányvállalataikra jellemző a transznacionális, sőt Európán kívüli
kapcsolatok fenntartása (Electrolux, Samsung, TM Zrt., Stadler járműjavító, AccelHunland, Claas‐Hungaria,
Contarex, KITE, Mezőgép stb.). A nagyobb ipari és mezőgazdasági vállalkozások országos piacra szállítanak és
beszerzéseiket is többnyire itthon intézik, még ha a beszerzett termékek között gyakoriak az importból
származóak is (pl. Martfű cipőgyártás). Az élelmiszeripar elsősorban a megyéből és a szomszédos megyékből
szerzi be alapanyagait, ám országos piacra szállít. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint a beszállítói
hálózatok a felvásárlás, továbbértékesítés és feldolgozás területén az alapanyag‐termesztők és termelők
mintegy 70‐80 %‐át integrálják. Újszerű, innovatív non‐profit kezdeményezés a hazai kistermelők
mezőgazdasági termékeinek piacra juttatásában, különös tekintettel a biotermékekre, a háztáji feldolgozott
termékekre a regionális hatókörű Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület. A mezőgazdaság számára nagy
jelentősége van az ún. TÉSZ szervezeteknek, illetve termelői csoportoknak, amelyekből számos működik a
megyében.
A megye és kiemelten Szolnok földrajzi helyzetéből és hagyományaiból adódóan egyik lehetséges fejlesztési
fő irány a logisztikai funkció lenne, de Szolnok pozíciója mindazonáltal nem túl kedvező. A logisztikai funkció
fejlődését a térségben elsősorban a gyorsforgalmi kapcsolat hiánya hátráltatja.

KLASZTER TÍPUSÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
A klaszterszerveződések elsődleges „terepe” a régió. Az Észak‐alföldi Termál Klaszter Egyesület
2005 szeptemberében alakult meg. Az Egyesület az Észak‐alföldi régió területén működő termál‐ és
gyógyturizmusban érintett természetes‐ és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok együttműködésére jött létre. majd 2013‐ban „fuzionált” a Termál ‐ Egészségipari
Klaszterrel. A klaszter szervezet központja Debrecen. 2015 óta az „Akkreditált Innovációs Klaszter” birtokosa.
13

KSH, Fókuszban a megyék ‐2017. I.‐IV. negyedév
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Jász‐Nagykun‐Szolnok megye érintett önkormányzatai és/vagy fürdői és szálláshelyei tagjai a klaszter
szervezetnek (Berekfürdő, Cserkeszőlő, Mezőtúr, Martfű, Jászárokszállás, Kisújszállás).
2008‐ban jött létre a INNOVA Észak‐Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.,
továbbá 2010 óta Szolnok székhellyel az Innostrada virtuális innovációs Klaszter.

6.3. A MEGYE GAZDASÁGÁNAK VERSENYKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZŐK
„A versenyképesség a nemzetgazdaságok (regionális gazdaságok), vállalatok azon képessége, hogy bizonyos
javakat, szolgáltatásokat másoknál kedvezőbb feltételekkel tudnak előállítani, nyújtani.” „A régió
versenyképessége nem más, mint nyitott gazdaságban a régiók képessége relatíve magas jövedelem és
relatíve magas foglalkoztatottsági szint létrehozására.” (Lengyel Imre, 2003).
Nem állnak rendelkezések a versenyképesség területi különbségeire vonatkozó országos, friss kutatások.
Általánosságban elmondható, hogy jellemzően jobb a termelékenység a multinacionális, transznacionális
vállalkozásoknál. A megye keleti és nyugati fele között jelentős különbségek mutatkoznak a
foglalkoztatottsági szint, illetve jövedelem szint tekintetében és e két mutató jóval kedvezőbb a városokban,
mint a falvakban.
A megvalósult versenyképesség egyik legfontosabb mutatója a megtermelt jövedelem, amit a bruttó hazai
termékkel (GDP) szokás mérni.
2012

2013

2014

2015

2016

Terület
eFt/fő

%

eFt/fő

%

eFt/fő

%

eFt/fő

%

eFt/fő

%

J‐N‐Sz
megye

1858

64,0

2002

65,5

2138

64,7

2200

63,6

2355

65,2

É‐Alföld

1874

64,6

1933

63,2

2132

64,5

2213

63,5

2298

63,7

Ország

2901

100,0

3057

100.0

3303

100,0

3487

100,0

3609

100,0

21. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) (eFt/fő) és az országos átlag %‐ban (forrás: KSH) 2012 – 2016
Az országos átlaghoz képest Jász‐Nagykun‐Szolnok megye 64‐65 % körül ingadozik, az Észak‐Alföld régió
átlagát hol egy kicsit meghaladva, hol meg attól kevéssé elmaradva.
A sikerességi faktorok gazdaságon belüli és gazdaságon kívüli tényezőket egyaránt magukban foglalnak és
jellemzőjük a nagy komplexitás. Befolyásolásuk elsősorban gazdaságon kívüli eszközökkel lehetséges. Ebben
a vonatkozásban a Jászság és a Szolnok térsége bír kiemelkedő helyzeti előnnyel. A Jászságban, amellett,
hogy a közlekedési kapcsolatai a Budapest agglomerációval igen kedvezőek, sok évtizede jelen van a korszerű
munkakultúra, a jól képzett munkaerő, továbbá fontos tényező a társadalomban a „jásztudat”. Szolnok és
térsége helyzeti előnye a megyeszékhelyek és térségük általánosan kedvezőbb pozíciójával, másrészt szintén
a fővárosi agglomerációs térség könnyű elérhetőségével függ össze. Szolnok és térsége versenyképességéhez
még mindig (bár csökkenő mértékben) hozzájárul az a közlekedés‐földrajzi elosztószerep, amit évszázadokon
át a város betöltött.
Jelentős hátránnyal bír a Tisza‐tó térsége, ahol az elérhetőség nehézségein túl egy fiatal, 4 megye területére
széttagolt fokozatosan szervesülő tájfejlődésről van szó, teljesen átalakított tájszerkezettel és ebből fakadóan
megváltozott gazdasági lehetőségekkel. A társadalmi és intézményi tőke gyengesége hatványozottan
jelentkezik a megye északkeleti részében, ahol a rendszerváltást követően a képzettek nagyarányú
elvándorlása következett be és folyik mind a mai napig.
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7. A TÁJ TERHELÉSÉNEK
MEGHATÁROZÁSA

ÉS

TERHELHETŐSÉGÉNEK

A táj terhelésével és terhelhetőségével nagyon szoros kapcsolatban állnak az előző helyzetértékelési
fejezetekben kifejtett térségi adottságok. A táj‐terhelhetőség vizsgálatára alapozott fejlesztési koncepció
célja a tájhasználat szempontjából kedvező ökológiai adottságokat nem veszélyeztető mértékű, korlátozott
fejlesztés biztosítása.
Az adott táj terhelhetősége többféle tájhasználati mód szempontjából vizsgálható. Külön‐külön javasolt
vizsgálni a táj mezőgazdasági, erdőgazdasági vagy ipari termeléssel, üdülési vagy települési hasznosítással
való terhelését és terhelhetőségét. Mindegyik tájhasználat esetében az ökológiai értékekre gyakorolt
esetleges negatív hatásra kell koncentrálni. A tájanalízisnek nem része a tájképi adottságok vizsgálata és
értékelése.
A táj terhelhetősége a terhelésekkel szembeni ellenállásával és a táj már elszenvedett terheléseinek
összevetésével határozható meg. Szükséges meghatározni a táj érzékenységét (regenerálódó képességét) is.
Ezért a vizsgálatok első részében a táj érzékenységét meghatározó szempontok felállítása a feladat. Az
értékelés alapja a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a területrendezési
tervekhez kidolgozott tájterhelhetőség vizsgálati módszertana volt, az abban meghatározott vizsgálati és
értékelési javaslatokkal.

81. ábra: A tájat terhelő tényezők (forrás: Corine, JNSZ MTrT)
1. Közlekedési hálózat
2. Elektromos vezetékek
3. Szénhidrogén vezetékek
4. Szénhidrogén bányatelkek
5. Hulladéklerakó‐helyek és bányaterületek, tájsebek
6. Települési térség

A „táj jellemzői” című fejezetben kerültek meghatározásra a megye tájszerkezeti egységei, melyek
adottságaikat, tájhasználatukat tekintve összefüggő tájegységek és különböző érzékenységi szintűek. Az 5
tájszerkezeti egységen belül a mezőgazdasági táj a legkevésbé érzékeny, mivel itt nagy a mesterséges,
módosított területek aránya és kevés a természetes, védelemben részesülő terület. A mezőgazdasági tájon
belül viszont kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő erdők, véderdők ökológiai folyosók megőrzésére, és
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lehetőség szerinti bővítésére, az ipari területek és a lakott területek véderdősávval való térbeli elhatárolására.
A tájterhelés vizsgálata során a megyében 12 terhelő tényező került figyelembe vételre, melyek az alábbi
csoportosításban kerültek térképi megjelenítésre:





közlekedési infrastruktúra: gyorsforgalmi utak, főutak, mellékutak, autópálya csomópontok,
repülőtér, vasúthálózat;
elektromos és szénhidrogén szállító vezetékek és szénhidrogén bányatelkek;
települési térség: városok és községek beépített és beépítésre szánt területei;
hulladéklerakó helyek, nyersanyag kitermelés területei, tájsebek (szilárd nyersanyag és
szénhidrogén).

Az elemzés során nagyobb súlyt kaptak a hulladéklerakók, a vonalas létesítmények közül a nagyobb hatást
gyakorló hálózati elemek, valamint a sérülés esetén súlyos károkat okozó szénhidrogén szállító vezetékek és a
tájsebek. Összesen 4 kategóriába soroltuk az egyes területeket: erősen terhelt, fokozottan terhelt, közepesen
terhelt, kevésbé terhelt.
A táj érzékenysége ‐ a természeti és kulturális örökségi adottságok figyelembevételével ‐ 18 érzékenységi
tényező alapján került meghatározásra:






ex lege védett területek: szikes tavak, lápok, kunhalmok;
tanyás települések;
Magas Természeti Értékű Területek;
Kiemelten Érzékeny Természeti területek;
Megyei területrendezési tervből: ökológiai hálózat elemei (magterület, ökológiai folyosó,
pufferterület) és Natura 2000 területek; kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és szántóterület,
felszíni és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület, nitrátérzékeny területek,
rendszeresen belvízjárta területek, nagyvízi meder; szélerózióval érintett területek;
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82. ábra: A táj érzékenységét meghatározó tényezők (forrás: Corine, JNSZ MTrT, KNPI, HNPI)
1. Ökológiai hálózat
3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
5. Érzékeny Természeti Területek
7. Felszíni és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület
9. Nitrátérzékeny települések
11. Rendszeresen belvízjárta területek és nagyvízi meder

2. Natura 2000 területek
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
6. MTÉT
8. Ex lege védett
10. Hagyományos tanyás területek
12. Szélerózióval érintett területek

Az egyes elemek közül nagyobb súlyt kaptak ‐ a
regenerálódó képességet is figyelembe véve ‐ a
természetvédelmi, földvédelmi, vízvédelmi célú,
vagy kulturális örökség szempontjából védendő
területek, kisebb súlyt a természetvédelmi típusú,
de külön védelmet nem élvező elemek. Összesen 4
kategóriába soroltuk az egyes területeket:
kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny,
érzékeny, kevésbé érzékeny.
A különböző rétegek alapján kijelölt kategóriák és
azok térképi megjelenítése szerint került
meghatározásra a tájterhelés és tájérzékenység.
Az érzékenységi skála egyik végén a legértékesebb
területek (sötétzöld), a másik végén a természet‐
és környezetvédelem szempontjából legkevésbé
83. ábra: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye tájérzékenysége értékes területek (fehér) helyezkednek el.
A terhelési skála egyik végén a legnagyobb mértékben igénybe vett területek (bordó), a másik végén
legkevésbé roncsolt területek (világos) találhatók.
Az érzékenységi és terhelési kategóriákat összevetve készült el a négy részből álló terhelhetőségi skála.
Sötétbarnával jelöltük a leginkább terhelhető területeket, melyek a megye legkevésbé érzékeny és
116

JÁSZ‐NAGYKUN‐SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – ELŐKÉSZÍTŐ FÁZIS

legkevésbé igénybe vett területeit fedik le. A világos színek jelzik azokat a területeket, amelyek a (leg)kevésbé
terhelhetők. Ide tartoznak a nagyon érzékeny és jelentősen igénybe vett területek.
A vizsgálat eredményeként a következő tájak a legkevésbé terhelhetők: a nagyobb városok (már túlterheltek),
a Tisza‐tó (vízvédelem miatt), a Közép‐Tiszavidék árterei, holtágai és a Hortobágy szikes legelői
(természetvédelem miatt).

84. ábra: Jász‐Nagykun‐Szolnok megye tájterhelése
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8. A
TERÜLETRENDEZÉSI
TERV
HATÁSVIZSGÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE

TERÜLETI

A hatásvizsgálat a területrendezési terv készítésének előrehaladtával, a terv céljainak meghatározását, illetve
a szerkezeti terv kidolgozását követően, illetve azzal részben párhuzamosan fog az alábbi tartalommal
elkészülni.
A területrendezési tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat tartalmi követelményei
I.
II.
III.

A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának ismertetése.
A területi terv (a továbbiakban: terv) céljainak ismertetése.
A terv célrendszerében foglaltak hatásai, különös tekintettel a környezeti, gazdasági, társadalmi
fenntarthatóság szempontjaira.
IV. A szerkezeti terv módosításával összefüggő környezeti, társadalmi és gazdasági hatások:
1. A területfelhasználási kategóriák lehatárolásainak változásai okozta környezeti, társadalmi és
gazdasági hatások:
1.1. Környezeti szempontból, különös tekintettel
a) természetre,
b) tájra,
c) termőföldre és talajra,
d) vízre,
e) épített környezeti és a kulturális örökségi értékekre,
f) világörökségi értékekre,
g) honvédelemre,
h) ásványvagyonra,
i) hulladékgazdálkodásra,
j) természeti és ember által előidézett kockázatokra;
1.2. Társadalmi szempontból, különös tekintettel a településrendszerre;
1.3. Gazdasági szempontból, különös tekintettel
a) mezőgazdaságra,
b) erdőgazdálkodásra,
c) vízgazdálkodásra,
d) energetikára,
e) közlekedésre.
2. A műszaki infrastruktúra elemeinek változásai okozta környezeti, társadalmi és gazdasági hatások
(mint az 1.1., 1.2. és 1.3. pont).
V. A térségi övezetek módosításával összefüggő környezeti, társadalmi és gazdasági hatások (mint az
1.1., 1.2. és 1.3. pont).
VI. Összegzés: a terv jelentősebb hatásainak ismertetése, a feltárt konfliktusok értékelése.
VII. A feltárt konfliktusok feloldására, a káros hatások ellentételezésére vonatkozó javaslatok és egyéb
intézkedések meghatározása.
VIII. Javaslat olyan környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú előírásokra, feltételekre, amelyeket a
terv által befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni.
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9.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASOLT TEMATIKÁJA

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 8. § (2)
bekezdése alapján a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Kormányrendelet figyelembe vételével összeállítottuk Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Területrendezési
terve módosítása javaslattevő fázisa környezeti értékelésének tematikáját.
A környezeti értékelés során csak a megyei tervezés kompetenciájába tartozó változások kerülnek
értékelésre. A megyei területrendezési terv módosítása során a tervbe be kell építeni az OTrT által
meghatározott országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózat elemeit és egyedi építményeket,
valamint adatszolgáltatás alapján és a hatályos OTrT‐vel összhangban ki kell jelölni az országos és térségi
övezeteket. Így a vizsgálat során általános szempont, hogy csak azok a változások kerülnek értékelésre,
melyeket a megyei területrendezési terv az országos jelentőségű elemeken felül jelölhet ki, azaz
kompetenciája van (pl. térségi jelentőségű szerkezeti elemek változásai, egyedileg meghatározott övezetek
javaslata).
1.

A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése
1.1. Előzmények
1.2. Tematika
1.3. A területrendezési terv és a környezeti értékelés kapcsolódása
A javaslattevő fázisban elkészített területrendezési terv környezeti értékelése az egyeztetést követően
kiegészül azzal, hogy a beérkezett vélemények hogyan érvényesülnek a terv véglegesítése során.
1.4. A területrendezési terv és környezeti értékelés egyeztetése során kapott vélemények hatása a
terv alakulására
A területrendezési terv és a környezeti értékelés véleményeztetése után a véleményeket a területrendezési terv
és a környezeti értékelés szempontjai szerint is értékelni kell, és a vélemények alapján kell a tervet és a
környezeti értékelést véglegesíteni, illetve jóváhagyásra előkészíteni.
1.5. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása a tervezési
folyamatba, a környezeti értékelés készítésébe
A környezeti értékelés ugyan azt a nyilvánosságot kapja, mint a területrendezési terv. A megye honlapján
hozzáférhető lesz és meghatározott határidőn belül bárki véleményezheti.
1.6. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása.
A környezeti értékeléshez meghatározott forrás az OTrT, OTK, hatályos megyei területrendezési terv, megyei
fejlesztési koncepció, ágazati adatszolgáltatások, jogszabályok.

2.

A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése
2.1. A terv céljai, tartalmának összefoglaló ismertetése
A terv céljainak a területrendezéssel összefüggő magasabb szintű jogszabályokkal kell összhangban lennie. A
terv tartalmát az OTrT határozza meg.
2.2.

A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal (OTrT, megyei területfejlesztési
koncepció)

2.3.

A változatok közötti választás indokai,
 A terv környezetvédelmi szempontból jelentős változásai a hatályos területi tervhez képest;
 A változatok közötti választás indoka, alátámasztása
Az Ország Szerkezeti Terve (OTrT) szerinti megyei térszerkezet és a terv szerint javasolt térszerkezet
összehasonlító értékelése.
A hatályos megyei területrendezési terv szerinti térszerkezet és a terv szerint javasolt térszerkezet
összehasonlító értékelése.
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3.

A terv környezeti hatásainak feltárása
3.1.

A terv új javaslatainak összevetése a jelentősebb környezet‐ és természetvédelmi célokkal (pl.
Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Természetvédelmi Alapterv)

3.2.

A terv új javaslatainak (különösen a térségi jelentőségű elemek és az egyedileg meghatározott
övezetek) hatása a környezeti elemekre, természeti erőforrásokra
 a föld védelmére,
 a levegő védelmére,
 a vizek védelmére,
 a hulladékgazdálkodásra,
 a tájra,
 az épített környezetre,
 a kulturális örökség védelmére,
 az élővilágra – a biológiai sokféleségre.

4.

A tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése.

5.

A terv hatása a terv által befolyásolt más tervekre.
A terv, hatással lehet a megyei fejlesztési programokra, a kistérségi fejlesztési programokra,
településfejlesztési koncepciókra, településrendezési tervekre, megyei ágazati fejlesztési programokra.

6.

A tervben szereplő javaslatok monitorozási lehetőségére vonatkozó javaslat.
A monitorozás meghatározóan a településrendezési terveken keresztül történhet.

7.

A terv környezeti hatásainak összefoglaló értékelése.
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