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Bevezetés 

A jelen megalapozó tanulmány kereteit „A Kormány 314/2012. (XI. 8.) rendelete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 
szabályozza.  

A rendelet összefüggő, három elemből álló dokumentum-rendszert hoz létre: 

 Megalapozó vizsgálat 

 helyzetfelmérés 

 helyzetelemzés 

 helyzetértékelés 

 Településfejlesztési koncepció 

 Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

A megalapozó vizsgálat közös hátterét képezi mind a hosszú távú koncepciónak, mind a 
középtávú, operatív jellegű („megvalósítás orientált”) ITS-nek. Ebből adódóan az ITS 
elkészítésekor a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkezett változásaira 
koncentrál, hangsúlyosan azon területek elemzésére, értékelésére, melyek összefüggésben 
lehetnek a hazai, illetve EU szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal.  

A helyzetelemzés tartalma kapcsán a vizsgálati részre vonatkozóan a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet az alábbiakat írja le: 

Kiindulásképpen a jogszabály 3. § rögzíti, hogy  

 „(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének, 
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül. 

 (3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a korábbi 
tervekre is figyelemmel kell meghatározni.” 

Ezek alapján, a tartalmi követelmények tekintetében az alábbiakat határozza meg:  

A településfejlesztési koncepció 

 5. § (3) Az megalapozó vizsgálat és a koncepció tartalmi követelményei kapcsán 
meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes 
elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a 
településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő 
részletezettséggel kell kidolgozni. 

Az integrált településfejlesztési stratégia 

 6. § (2) A stratégia készítése során az 1. melléklet (megalapozó vizsgálat) szerinti 
megalapozó vizsgálatokat szükség szerint aktualizálni kell. 

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év 
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka eredménye, a stratégia 
fő vonalaiban akkor tekintető eredményesnek, ha 

 hozzájárul ahhoz, hogy a település összességében a lehető legnagyobb mértékben 
használja ki fejlődési potenciálját a 2014 – 20 időszakban,  
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 olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az 
EU Strukturális és Beruházási (ESB) alapjai források, így a város optimálisan képes 
kihasználni az EU 2014 – 20 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit, 

 a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet 
követő időszakban, 

 az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így 
céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági 
szereplőinek körében, 

 hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok 
finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól - egymással térben és időben összehangoltan 
valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását.  

 a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is. 

 

Jelen tanulmány a fenti eredményességi kritériumokhoz illeszkedve az alábbi fő kérdésekre 
összpontosít:  

 a korábbi stratégia megvalósításának tapasztalatai és a megváltozott társadalmi és 
gazdasági környezet indokolta változások 

 a szakpolitikai környezet és szabályozás indokolta változások, különös tekintettel az EU 
Kohéziós Politika szabályainak –ezen belül elsődlegesen az ESB alapok felhasználását 
érintő szabályok – megváltozására, valamint a 314/2012 (IX.8) Korm. rendelet (a Kormány 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről) alkalmazásából fakadó követelményekre,  

 a stratégia érintettjeinek bevonása, partnerség szervezése. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi 

kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

Fehérgyarmat a Szamoshát tradicionális központja, a Szamos partján fekszik a járás nyugati 
részében, népességszáma már nem éri el a 8000 főt sem. Városi rangot 1978-ban nyert, városi 
szerepkörét a ’60-as és ’70-es években ipartelepítéssel erősítették meg, ami a településfejlődés 
szempontjából mindenképp jelentős előrelépés volt. Az alapvetően agrárkarakterű járás 
központjában máig jelentős az élelmiszer-feldolgozás, de egyéb iparágakat is telepítettek ide. 

A települési hierarchia szerint Fehérgyarmat mezocentrumnak minősül, városkategória alapján 
kisváros, azonban megyei viszonylatban véve is középvárosként azonosítható (a megye 9. 
legnagyobb lélekszámú települése). 

Fehérgyarmat makrotérségi szempontból a magyar-ukrán határon átnyúló, Nyíregyháza – 
Munkács – Ungvár városkapcsolat alkotta vonzáskörzethez tartozik az Országos 
Területfejlesztési Koncepció (OTK) alapján. 

1. térkép: Magyarország városhálózata 

 

Forrás: OFTK, 2014 

 

Fehérgyarmat helye 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térszerkezetében a Nyíregyházától, a fő közlekedési 
útvonalaktól, illetve a határátkelőhelyektől való távolság az egyik legfontosabb, a térszerkezetet 
és a funkciók térbeli eloszlását alakító tényező.  

Fehérgyarmat közúton a 491. számú úton közelíthető meg, mely keleti, ukrán határral való 
kapcsolatot biztosítja a 49-es számú úttal. Szerencsére az M3-as autópálya 2014-ben 
Mátészalkát is elérte, így már a megyeszékhely és a Főváros elérhetősége is jelentősen javult.  A 
város közlekedés-földrajzi helyzete összességében sajnos nem túl kedvező, de az M3-as 
autópályának köszönhetően jelentősen javult. 

Fehérgyarmat elhelyezkedése a szempontból ellentmondásos: 

 A Nyíregyházától való viszonylag nagyobb távolsága miatt a városban nem érvényesül a 
megyeszékhely gazdaságfejlesztő hatása, mivel Fehérgyarmat az ország keleti határa 
mentén kialakuló peremvidék szélén található. Nem sorolható egyértelműen a 
periférikus területekhez, de a várost a nagyobb városoktól elválasztó kilométerek eddig 
hatalmas gátat jelentettek a fejlődés útjában.  

 az M3 autópályához a legközelebbi csatlakozás jelenleg Őrnél 30 km távolságra 
található, de tervben van a 2015-ös évre az Őr – Vásárosnamény szakasz megépítése, 
valamint a későbbiekben a Vásárosnamény – Beregdaróc szakasz, amellyel az M3-as 
autópálya közvetlenül eléri a magyar-ukrán határt, s így közvetlen kapcsolatot biztosít. 
Ez közlekedés-földrajzi szempontból vonzerőt jelent Fehérgyarmat életében, hiszen az 
M3-as autópálya elérhetősége 30 km-re csökken, s ez így vonzerőt jelenthet a 
vállalkozások számára is. 

 a város elhelyezkedése periférikus, de az országhatár közelségének előnyeit ki tudja 
használni elsősorban a kereskedelem és a turizmus területén.  

A település megyei és térségi szerepköre:   

Fehérgyarmat az országos városrangsorokon belül Mátészalkához és Vásárosnaményhoz 
hasonlóan középtájon szerepel, és nem tartozik a legelmaradottabb, depressziós központok 
közé. A kisváros azonban saját gazdasági erejéhez képest túl nagy hátországgal rendelkezik, 
népességsúlya csupán 21-22% a járásban. A vállalkozások és a lakossági jövedelmek kb. 40%-a 
koncentrálódik ide, a helyi adókat vizsgálva viszont több mint tízszeres a különbség centrum és a 
periféria között. A környező településeken tehát valószínűleg nem jelennek meg nagyobb 
gazdasági értéktermelő-képességgel rendelkező vállalatok, így a foglalkoztatási helyzet 
alakításában az állami vagy önkormányzati szféra mellett csupán kisebb vállalkozások játszanak 
szerepet. A többi település számára az országon és megyén belüli perifériális elhelyezkedés és a 
kedvezőtlen közlekedési hálózat miatt Fehérgyarmat nyújtja szinte az egyedüli lehetőséget a 
gravitálódásra, miután a távolsági ingázás a rendszerváltozás után gyakorlatilag megszűnt. 

Bár a kisváros saját foglalkoztatottak létszámához képest 1,3-szor több embernek nyújt 
munkalehetőséget, a környező települések hatalmas munkaerő-fölöslegét nem képes felszívni. 

A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési 
koncepciója a települést járásközpontként definiálja. Kiemelt jelentőségűek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye járási központjai, amelyek fontos szerepet játszanak a városi javak és 
szolgáltatások koncentrációjában, illetve a vidéki térségek városi funkciókkal történő ellátásában. 
A megye fejlesztési stratégiájában a járásközpontok fejlesztésének orientációja elsősorban a 
minőségi szolgáltatások fejlesztése és ezzel cél egy minőségi szolgáltatásokat nyújtó 
járáshálózat alapjainak megteremtése. Külön figyelmet kell koncentrálni azokra a térségekre, 
ahol gyengék a decentrumok (pl. Nyíri Mezőség, Szatmár-Beregi térség), ezeken a területeken a 

Fehérgyarmat, mint 
járásközpont 
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városoknak a gazdaságfejlesztő szerepét szintén erősíteni kell (Tiszavasvári, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény). 1 

A fehérgyarmati járásba tartozó települések egy kivétellel megegyeznek a Fehérgyarmati 
kistérségbe tartozó településektől. A járásba tartozó települések száma meghaladja a kistérségét, 
azokon kívül még a szomszédos Vásárosnaményi kistérség Tivadar települése is hozzá tartozik. 
A járás lakosságának 20,77 %-át a város népessége adja. Az urbánus/rurális index alapján a 
fehérgyarmati járás szignifikánsan vidékies terület.2  

2. térkép: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció földrajzi fókuszai 

 

 

Fejlett centrum:  
A nyíregyházi agglomerációnak, mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése. 
 Nyíregyháza 
 
Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok:  
A megyei gazdasági decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 
 Decentrum 
 Járásközpont 
 Egyéb város 
 
Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák:  
A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése. 
 Külső perifériák 
 Rurális térségek 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013 

 

A Koncepció három gazdaságfejlesztési növekedési tengelyt jelöl ki. Ezek közül Fehérgyarmat a 
kelet-nyugati iparfejlesztési tengelyhez tartozik. A tengely többi települése: Tiszavasvári, 
Nyíregyházi agglomeráció, Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. A 
fejlesztési tengely határ menti kapcsolódási pontja: Szatmárnémeti és Nagykároly. 

 

 

 

                                                           
1 Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fejlesztési Koncepciója 
2 Forrás: A Fehérgyarmati kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja, 

Váti Kht. 2005. 

Kelet-nyugati 
iparfejlesztési 
tengely 



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 15 

ITS Konzorcium 

  
 

 

3. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyei, csomópontjai 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013 

A megye turizmusának másik kiemelkedő desztinációja a szatmári és beregi térség. Ezen belül 
egy Vásárosnamény-Csaroda-Tarpa-Tivadar-Szatmárcseke tengely körvonalazódik, amely 
kiemelkedik több mutatóját tekintve. Az Észak-kelet magyarországi határ menti perifériális 
területekről általánosságban elmondható, hogy kiemelt történeti, kulturális és természeti értéket 
hordoznak magukon, ez különösen igaz a Szatmár-Beregi térségre. Az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szatmár-Beregi térségének egy 
részét különleges táji értékkel bíró kultúrtájként azonosítja, amely egy adaptációs lehetőség a 
megyei idegenforgalom számára is. A természeti környezet, az ahhoz igazodva kialakult, abba 
harmonikusan illeszkedő gazdálkodási és településrendszer, valamint a tájformáló, tájképi értékű 
településkép és kulturális értékek együttese pótolhatatlan és a jövő számára megőrzendő 
rendszert alkot, amelyeknek védelme, értékeik kibontakoztatása, fenntartható fejlesztése 
elengedhetetlen. A megőrzés és hasznosítás összhangjának megvalósítása érdekében 
területileg specifikált, integrált beavatkozásokra van szükség. A jelentősebb idegenforgalmat 
vonzó térségek többnyire éppen egyediségükkel vonzzák a látogatókat, természeti, kulturális 
értékeik, társadalmi-gazdasági adottságaik a körzet karakterétől függően jelentősen 
különbözhetnek. A fejlesztéspolitika célja ezért az idegenforgalom általános kedvező hatásai jobb 
érvényesülésének támogatása, illetve a vele járó kedvezőtlen hatások csökkentése vagy 
megelőzése. 

Jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik a városban immár XIII. alkalommal 2015 
augusztusában megrendezésre kerülő Gyarmati Vigasságok rendezvénysorozat. A kétnapos 
Gyarmati Vigasságok elnevezésű programnak mindig kiszámítható időpontja van (augusztus 20-
hoz legközelebb eső szombat és vasárnap), melynek a résztvevői Gyarmat utónévvel rendelkező 
magyar és határon túli települések. A vendég települések múltjukkal és jelenükkel ismertetik meg 
a látogatókat: sátraikban kiállítást tartanak, a táncosaik a hagyományos népi táncaikat mutatják 
be. A helyszínt a város központjában található csodálatos parkot úgy rendezik be jurtákkal és 

Szatmár-Beregi 
kultúrtáj 
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azokban serénykedő kézművesekkel, hogy az idelátogató vendég úgy érezze magát, mintha 
egy honfoglalás kori faluba érkezne. 

4. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rekreációs körzetei és idegenforgalmi tengelyei 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőbeli fejlődése szempontjából nagy szerepet játszik egyes 
határszakaszok agglomerálódása, amely természetes folyamatként indult el az elmúlt időszakban 
a trianoni határrendezés következtében centrumhiányossá váló területeken. A Fehérgyarmat-
Csenger-Szatmárnémeti határ menti agglomerálódó térség a magyar-román agglomerálódó 
térségben található. 

5. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agglomerálódó térségei 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013 

Két országgal határos járás központjaként Fehérgyarmat nemzetközi térségi kapcsolatai is 
jelentősek. Fontos a város és térségének a hídszerepe a szomszédos országokkal. A közös 

Szatmár határ menti 
agglomerálódó 
térség 



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 17 

ITS Konzorcium 

  
 

határmenti együttműködési programoknak köszönhetően fejlesztések valósulhatnak meg. 
Kiemelkedő a területen a gazdasági és kereskedelmi lehetőségek jelenléte s gazdaságélénkítő 
szerepe. Fontos megemlíteni, hogy Ukrajna és Románia részéről is fontos terület a 
határátkelési lehetőségek bővítése, valamint Ukrajna esetében a közös árvízvédelmi fejlesztési 
program. Az együttműködések leggyakoribb területei a következőek: kereskedelem, 
környezetvédelmi- és infrastruktúrafejlesztések, oktatási, sport, kultúra területén lévő 
együttműködések. 
A vállalkozási zóna olyan termelési és szolgáltató területi egység, amelyre betelepülve a 
vállalkozások kedvezményeket vehetnek igénybe. Létrehozásuk célja az ország adott 
térségének gazdasági fejlődése érdekében, vállalkozásbarát környezet kialakítása, a 
befektetések-ösztönzése, a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a versenyképesség és 
jövedelemtermelő képesség erősítése, valamint az infrastrukturális feltételek javítása. 
Fehérgyarmat is a szabad vállalkozási zóna települései közé tartozik a 7/2013. (II. 12.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklete értelmében. 
Összességében Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városhálózatának egyik 

gazdasági, turisztikai és járási székhely szempontjából is fontos eleme. Mindezt a statisztikai 

adatok és tendenciák is alátámasztják. 

1. táblázat. Néhány összehasonlító adat Fehérgyarmat megyén belüli szerepére vonatkozóan 

 Fehérgyarmat 
Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 
Részesedés a 

megyén belül (%) 

Lakónépesség száma (2013, fő) 7 967 561 369 1,4 

Működő vállalkozások száma (2012, 
db) 

575 25 966 
2,2 

Kereskedelmi szállásférőhelyek 
száma (2013, db) 

32 10 486 
0,3 

Vendégéjszakák száma (2013, db) 133 290 302 0,05 

Kiskereskedelmi üzletek száma 
(2013, db) 

260 8 015 
3,2 

Foglalkoztatottak (2011, fő) 3 132  188 627 1,7 

Munkanélküliek (2014, fő) 393 41 372 0,9 

Forrás: KSH, NFSZ 

1.1.1.1 A település kistérségi szerepe 

A fehérgyarmati járás 50 településből áll, területe: 707 km2, lakosságszám 36 971 fő, 
népsűrűség: 52,3 fő/km2. : Fehérgyarmat az egyedüli város a járásban, a többi 49 településből 2 
nagyközség, 46 község. A városi népesség arány a járásban 20,77 %, ami vidékies térséget 
jelent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabad vállalkozási 
zóna 

Fehérgyarmati járás 
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6. térkép: Fehérgyarmati járás 

 

Forrás: http://www.jaras.info.hu/lap/fehergyarmati-jaras 

A Fehérgyarmati járás illetékességi területe az 1. sz. mellékletben található. 

A település közvetlen vonzáskörzetének bemutatása az 1.1.2-es fejezetben történik meg.  

7. térkép: A Fehérgyarmati kistérség 

Forrás: http://www.fehergyarmatkisterseg.hu/  

Az Országos Területfejlesztési 
Koncepció elmaradott térségek és 
perifériák besorolása alapján 
megállapítható, hogy Fehérgyarmat 
társadalmi és gazdasági szempontból 
is a kistérségek legrosszabb helyzetű 
harmadába tartozó térsége, valamint 
a gyorsforgalmi úttól és 
megyeszékhelytől egyaránt távol 
(min. 30 km) eső terület. A koncepció 
alapvető célkitűzése, hogy a 
perifériális, ill. tartósan elmaradott 
térségek koncentrált kormányzati és 

regionális támogatással, adottságaikhoz és lehetőségeikhez igazított egyedi stratégiáik mentén 
lemaradásukat csökkentsék, gazdaságilag és társadalmilag megújuljanak. 

A fehérgyarmati kistérség Tiszához közeli elhelyezkedésével része az országos jelentőségű, 
integrált fejlesztési térségek és tématerületek közül a Tisza-térség fenntartható felzárkóztatása 
célterületnek. „A Tisza-térség integrált fejlesztése a Kormány kiemelten kezelt komplex 
programjához, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódik. Az árvízi biztonság új típusú 
eszközökkel történő megteremtésén túlmenően az integrált program hivatott biztosítani a 
térségben, a komplex környezetgazdálkodási, terület- és vidékfejlesztési beavatkozások 
összehangolását, és egy új típusú tájgazdálkodás alkalmazását és meghonosítását, a Tisza-
menti települések infrastruktúrájának fejlesztését a gazdaság versenyképessége, fenntartható 
fejlesztése és a környezeti hatások hatékonyabb kezelése érdekében. 

Fehérgyarmati 
kistérség 

http://www.fehergyarmatkisterseg.hu/
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Kiemelt szerepet kap a térségben a vízháztartás biztosítása, a vízkészlet-gazdálkodás javítása 
és a magas szintű árvízvédelem, melyek a térség harmonikus fejlődésének alapfeltételei.” 3 

A fehérgyarmati kistérség két szomszédos országgal is határos. Magyarország Európai Unióhoz 
való csatlakozásával felértékelődtek a határ menti kapcsolatok. Az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióban megfogalmazott alapvető cél, hogy a felértékelődő határ mentiségből, a határ 
szerepének megváltozásából adódó előnyöket - úgy, mint hídszerep, fejlesztési többletforrások, 
nemzetköziségből adódó lokális szinergiák, gazdasági-kereskedelmi lehetőségek - a térségek a 
megújulás erőforrásaként kamatoztatva tudják fejlődésük motorjává formálni. A részcélokat az 
OTK tartalmazza. 

A fehérgyarmati kistérség 120 fő/km2-nél jóval alacsonyabb (57 fő/km2) népsűrűségével a rurális 
kistérségek közé tartozik. A rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztési prioritásain 
belül az OTK sajátos adottságú vidékies térségeket is lehatárol. A fehérgyarmati kistérség az 
OTK szerint két szempontból sajátos helyzetű: táji és természeti értékekben gazdag területekhez 
tartoznak és magas arányú cigány népességgel rendelkezik.  

                                                           
3 Országos Területfejlesztési Koncepció 
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1.1.2 Fehérgyarmat helyzetének összehasonlítása hasonló nagyságú 

és/vagy adottságú városokkal 

Az összehasonlítás alapjául szolgáló városok köre szakmailag egyértelműen kijelölhető: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyházán kívüli járásközpontjai tekinthetők hasonló 
nagyságú és/vagy adottságú településeknek. Így Fehérgyarmat esetében ezen városok 
legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti mutatóit vetjük össze annak érdekében, hogy a 
koncepcionális elhatározásokat befolyásoló előnyök és hátrányok azonosíthatóak legyenek. 

2. táblázat: Összehasonlító demográfiai adatok 

 
Lakónépesség 

az év végén 

Változás a 
2011. év 

végéhez, % 

Népsűrűség, 
fő/km² 

Természetes 
szaporodás, 
fogyás (-); ‰ 

Belföldi 
vándorlási 

különbözet, ‰ 

Baktalórántháza 3 989 -1,9 113,2 -0,7 -14,5 

Csenger 4 898 -1,5 135,5 -3,9 -5,1 

Fehérgyarmat 8 051 1,4 153,5 -4,0 -5,6 

Ibrány 6 786 -1,5 112,4 2,5 -10,3 

Kemecse 4 787 -0,8 122,9 -0,6 -1,7 

Kisvárda 16 706 -2,2 465,2 -2,0 -14,1 

Mátészalka 16 978 -2,0 410,1 -0,8 -12,4 

Nagykálló 9 402 -2,0 137,2 0,4 -6,5 

Nyírbátor 12 341 -1,3 184,9 -0,7 -4,7 

Tiszavasvári 12 954 -0,5 100,8 0,5 -1,2 

Vásárosnamény 8 673 -1,0 132,1 -3,8 -13,0 

Záhony 4 108 -1,6 591,9 -2,9 -7,3 

Forrás: KSH 

Fehérgyarmat a 7. legnépesebb járásszékhely a vizsgált városok körében, lakossága a legtöbb 
járásszékhelyhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat, amelyet a természetes fogyás és az 
elvándorlás együttesen határoz meg. 

3. táblázat: Összehasonlító munkaerő-piaci és jövedelmi adatok 

 

Nyilván
tartott 
állás-

keresők 

180 napon túl 
nyilvántartott 
álláskeresők 

Pálya-
kezdők 

Diplo-
mások 

Ezer 
lakosra 

jutó 
adózók 
száma 

Egy 
adófizetőre 
jutó szja-

alapot 
képező 

jövedelem, 
eFt 

aránya a 
munkavállalási korú 

népességből, % 

aránya a nyilvántartott 
álláskeresőkből, % 

Baktalórántháza 14,0 8,5 60,8 15,3 1,2 470 1 878 

Csenger 9,4 3,9 41,9 15,2 3,5 433 1 322 

Fehérgyarmat 7,8 4,4 56,0 16,3 6,1 443 1 371 

Ibrány 16,0 10,3 64,3 14,9 1,7 484 1 652 

Kemecse 11,2 7,0 62,9 13,3 1,9 396 1 404 

Kisvárda 9,2 5,4 58,5 13,4 5,3 398 1 451 

Mátészalka 5,3 2,5 48,0 15,9 11,2 462 1 878 

Nagykálló 13,2 7,9 60,1 12,4 3,6 485 1 759 

Nyírbátor 13,3 6,6 49,4 12,7 2,4 448 1 418 

Tiszavasvári 10,5 4,9 47,0 15,8 2,8 434 1 695 

Vásárosnamény 14,1 8,2 57,7 16,7 3,8 402 1 692 

Záhony 7,4 4,1 55,8 15,6 5,6 439 1 633 

Forrás: KSH 
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Munkanélküliség tekintetében Fehérgyarmat a 3. legkedvezőbb helyzetben van, és hasonló a 
helyzet a tartós munkanélküliek esetében sem. Ez annak köszönhető, hogy a város 
(településméretéhez képest) jelentős foglalkoztatókkal rendelkezik, amelyek viszonylag sok 
munkaerőt „felszívnak” a környező településekről. A többi járásszékhelyhez képest azonban 
hátrányos, hogy a pályakezdők és a diplomások aránya a munkanélkülieken belül relatíve 
magas. Közvetetten a népesség gazdasági aktivitását mutatja az ezer lakosra jutó adófizetők 
száma, ami szempontjából Fehérgyarmat a hátsó harmadban helyezkedik el. Az egy adófizetőre 
jutó szja-alap azonban inkább alacsony, ami indirekt módon az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportok dominanciájára utalhat.  

4. táblázat: Összehasonlító gazdasági adatok 

 Regisztrált 
vállalkozások 

száma ezer lakosra 

Működő 
vállalkozások 

száma ezer lakosra 

Kiskereskedelmi 
és járműüzlet 
tízezer lakosra 

Vendéglátóhely 
tízezer lakosra 

Baktalórántháza 132 33 135 35 

Csenger 339 48 208 51 

Fehérgyarmat 251 72 324 73 

Ibrány 132 36 122 56 

Kemecse 95 32 98 23 

Kisvárda 193 64 259 77 

Mátészalka 207 66 233 54 

Nagykálló 172 54 163 58 

Nyírbátor 166 57 212 66 

Tiszavasvári 129 45 130 53 

Vásárosnamény 212 58 249 90 

Záhony 153 48 122 61 

Forrás: KSH 

Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma tekintetében a megyei különbségek 
jelentősek, Fehérgyarmat a 2-ik legmagasabb értékkel rendelkezik, míg a működő vállalkozások 
esetében a legmagasabb értéket képviseli. A mezőny első részében helyezkedik el a 
kereskedelem és a vendéglátás terén, ami a széleskörű ellátottságot jelzi. 

5. táblázat: Összehasonlító turisztikai adatok 

 Kereskedelmi szálláshely Egyéb szálláshely átlagos 
tartózkodási 
idő, éjszaka férőhely vendégéj 

ebből 
külföldi 

férőhely vendégéj 
ebből 

külföldi 

Baktalórántháza 63 5 051 1 864 20 100 – 1,3 

Csenger 67 2 563 680 – – – 2,4 

Fehérgyarmat 32 4 264 – – – – 5,3 

Ibrány – – – – – – – 

Kemecse 13 – – – – – – 

Kisvárda 861 19 085 11 286 19 180 45 1,9 

Mátészalka 159 13 365 1 258 21 545 545 3,8 

Nagykálló 87 521 85 – – – 1,5 

Nyírbátor 628 21 604 10 683 – – – 2,3 

Tiszavasvári 122 1 109 191 8 470 – 2,4 

Vásárosnamény 377 13 469 2 921 718 4 642 126 2,9 

Záhony 39 1 601 943 – – – 2,5 

Forrás: KSH 
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Fehérgyarmat turisztikai szempontból alacsony adatokkal rendelkezik, amelynek a turisztikai 
beruházások hiánya az oka, az alacsony férőhely szám ennek ellenére arányában magas a 
vendégéjszakák száma. Kedvezőtlen azonban, hogy csak kereskedelmi szálláshelyek működnek 
a településen, miközben az egyéb szálláshelyek más típusú igényeket is kielégíthetnének. Az 
átlagos tartózkodási idő szempontjából a legmagasabb értékkel rendelkezik a járásszékhelyek 
között. 

6. táblázat: Összehasonlító egészségügyi és szociális adatok 

 

Egy házi 
(gyermek)-

orvosra jutó 
lakos 

Száz bölcsődei 
férőhelyre jutó 
beírt gyermek 

Rendszeres szociális 
segélyben 

részesítettek átlagos 
száma 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 

támogatásban 
részesítettek átlagos 

havi száma 

ezer lakosra 

Baktalórántháza 3 989 0 5,4 64,2 

Csenger 1 633 100 5,0 62,1 

Fehérgyarmat 1 610 100 2,5 22,3 

Ibrány 1 357 96 5,2 65,0 

Kemecse 1 596 100 2,5 129,9 

Kisvárda 1 519 71 3,9 34,8 

Mátészalka 1 213 87 2,8 25,1 

Nagykálló 1 567 95 4,5 53,2 

Nyírbátor 1 543 100 8,3 58,1 

Tiszavasvári 1 439 171 5,4 36,2 

Vásárosnamény 1 239 0 5,6 4,7 

Záhony 1 369 100 2,9 27,5 

Forrás: KSH 

Fehérgyarmaton egy háziorvosra 1 610 lakos jut, ami közepes értéknek tekinthető. A bölcsőde 
ellátás korlátozott kapacitásait mutatja, hogy már jelenleg is 100%-os az intézmény 
kihasználtsága, a várólista folyamatos, így további fejlesztések szükségesek ezen a téren. A 
rendszeres szociális segélyben részesítettek relatív száma Fehérgyarmaton a legalacsonyabb 
(és Kemecsén), ami egyértelműen mutatja a hátrányos helyzetű népesség relatív alacsonyabb 
számát és arányát. A kedvezőbb helyzet visszaköszön a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek számában is.  

7. táblázat: Összehasonlító oktatási és közművelődési adatok 

 Egy gyermek-
csoportra jutó 

óvodás 
gyermek 

Általános 
iskolai tanulók  

Közép-
iskolai 

Könyvtári 
egységek 

ezer lakosra 

Muzeális 
intézmények 
látogatói ezer 

lakosra 
a nappali oktatásban ezer 

lakosra 

Baktalórántháza 20 86 160 5 031 0 

Csenger 25 122 48 3 904 631 

Fehérgyarmat 29 105 138 7 672 0 

Ibrány 26 106 30 4 495 8 

Kemecse 24 73 0 4 249 0 

Kisvárda 23 104 153 7 285 336 

Mátészalka 27 109 126 6 300 627 

Nagykálló 27 70 105 7 530 95 

Nyírbátor 25 111 65 6 538 140 

Tiszavasvári 24 103 38 3 345 1 118 

Vásárosnamény 28 108 72 6 025 1 690 
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Záhony 23 94 104 4 492 0 

Forrás: KSH 

Fehérgyarmaton az egy csoportra jutó óvodások száma magasabb, mint a törvényi előírás. Az 
ezer lakosra jutó általános iskolai tanulók számát tekintve a 6. helyen áll, ami igazolja a város 
oktatási centrum funkcióját a vonzáskörzetében. A középiskolai adatok tekintetében a 2-ik 
legmagasabb értéket képviseli, ami jelentős vonzóerőt jelent a tágabb települési környezetben is. 
A közművelődés szempontjából is vannak fejlesztendő és fejleszthető területek: egyfelől a 
könyvtári egységek száma a legmagasabb, és az infrastrukturális feltételek is már adottak, 
másfelől a muzeális intézmények kihasználtságát tekintve is jelentősek még a tartalékok, hiszen 
még most készült el helytörténeti gyűjtemény, ezért nincsenek mérhető adatok.. 

8. táblázat: Összehasonlító közüzemi adatok 

 Lakás-
állomány 

100 lakásra 
jutó lakos 

Gázvezeték Ivóvízvezeték Szennyvíz Elsődleges Másodlagos 

hálózatba bekapcsol lakás, % közműolló 

Baktalórántháza 1 174 340 69,3 97,8 76,5 758 21,3 

Csenger 1 925 254 80,2 96,2 76,0 977 20,2 

Fehérgyarmat 3 265 247 80,8 100,0 98,3 1 014 1,7 

Ibrány 2 384 285 72,0 92,5 80,5 988 12,1 

Kemecse 1 672 286 65,4 84,7 65,3 1 079 19,4 

Kisvárda 6 852 244 72,5 100,0 93,1 1 025 6,9 

Mátészalka 7 110 239 63,6 99,8 98,3 652 1,5 

Nagykálló 3 639 258 71,3 96,3 85,1 847 11,2 

Nyírbátor 4 737 261 75,0 98,9 86,7 888 12,2 

Tiszavasvári 4 572 283 68,9 100,0 83,8 1 086 16,2 

Vásárosnamény 3 357 258 86,8 100,0 99,0 689 1,0 

Záhony 1 815 226 60,2 100,0 95,0 557 5,0 

Forrás: KSH 

Fehérgyarmaton a lakásállomány tekintetében nem jellemző túlzsúfoltság, egy lakásra átlagosan 
2,5 személy jut, aminél jobb és rosszabb értékek is előfordulnak a vizsgált települések között. A 
vezetékes gázfogyasztók aránya magasnak tekinthető, ugyanez a helyzet az ivóvíz- és 
szennyvízelvezető hálózattal kapcsolatosan is; a járásszékhelyek körében a jobb ellátottsági 
szintű települések közé tartozik. 

9. táblázat: Összehasonlító közlekedési, infokommunikációs és zöldfelületi adatok 

 Személy-
gépkocsi 

Távbeszélő-
fővonal 

Internet-
előfizetés 

Kábeltelevíziós 
hálózatba 

bekapcsolt lakás, % 

Egy lakosra jutó 
összes 

zöldterület, m2 ezer lakosra 

Baktalórántháza 205 172 136 49,5 1,7 

Csenger 236 205 171 43,4 5,0 

Fehérgyarmat 330 326 216 47,5 8,1 

Ibrány 244 163 148 24,1 2,5 

Kemecse 217 145 144 19,9 0,8 

Kisvárda 297 244 216 29,1 1,2 

Mátészalka 321 268 217 60,9 21,4 

Nagykálló 296 238 203 44,9 2,6 

Nyírbátor 288 207 184 59,3 22,2 

Tiszavasvári 230 165 144 46,5 1,7 

Vásárosnamény 311 187 186 53,2 20,8 

Záhony 287 228 236 24,5 16,3 

Forrás: KSH 
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A közlekedési és IKT-adatokat figyelembe véve Fehérgyarmat helyzete jobb a járásszékhelyek 
átlagánál, a személygépkocsi és távbeszélő fővonal esetében a legmagasabb értékkel 
rendelkezik, az internet előfizetés esetében a 4-ik legmagasabb adattal bír, a kábeltelevíziós 
lefedettség tekintetében adata átlagos. A zöldfelületi ellátottság szempontjából a város alacsony 
adattal rendelkezik, ennek megfelelően jelentős beavatkozások szükségesek a zöldfelületek jobb 
minősége és térbeli eloszlása céljából. 

 

1.1.3 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása, 

elemzése 

Az ország 2013. január 1-től érvényes közigazgatási átszervezése nyomán (218/2012.(VIII.13.) 
Korm. rendelet) Fehérgyarmat járási székhelyként került kijelölésre. A Fehérgyarmati járás 
illetékessége egy kivétellel megegyezik a Fehérgyarmati kistérség településeivel: a 
Vásárosnaményi kistérség települései közül Tivadar a Fehérgyarmati járáshoz került. 

Fehérgyarmat járási székhely és a járási igazgatási, oktatási, kulturális és gazdasági központi 
szerepből adódóan, népességszámához képest, rendkívül funkciógazdag település.  

1.1.3.1 Funkcionális vonzáskörzet 

Az ITS készítéséhez közzétett útmutatók nem adnak egyértelmű módszertani iránymutatást a 
városok vonzáskörzeteinek lehatárolásához, célszerű egyéni és rugalmas megoldásokat 
alkalmazni. Fehérgyarmat esetében a térségi kapcsolatrendszer az alábbi mutatók segítségével 
rajzolható meg: 

 közlekedési vonzáskörzet: napi járatszámok közösségi közlekedési eszközökkel; 
 oktatási vonzáskörzet: bejáró és kollégista diákok száma; 
 munkaerő-piaci vonzáskörzet: ingázási adatok; 
 egyéb szempontok alapján kijelölhet  

1.1.3.1.1 Vonzáskörzet a közösségi közlekedési elérhetőség alapján 

Azt, hogy egy város szolgáltatásait – beleértve a munkahelyek kínálatát is – más település 
lakosai, vállalkozásai milyen gyakran veszik igénybe, alapvetően befolyásolják a közösségi 
közlekedés feltételei. A Szabolcs Volán Zrt. Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendje alapján 
kiszámolt járatsűrűség segítségével vizsgálható Fehérgyarmat elérhetősége az egyes 
településekről– az iskolai előadási és munkanapokon közlekedő járatokat figyelembe véve. 

Kizárólag a járatsűrűségre alapozva Jánkmajtis, Kisar, Penyige, Tunyogmatolcs és Zsarolyán 
településekről lehet a legkönnyebben eljutni fehérgyarmatra, de a járatszám mellett a távolság és 
a menetidő is befolyásoló tényező. Ez alapján például Cégénydányád, Fülesd, Kérsemjén, 
Kömörő, Mánd, Nábrád, Nagyar, Tivadar és Túristvándi is a könnyen megközelíthető települések 
közé sorolható.  

A fenti képet csak kismértékben befolyásolja a vasút jelenléte; a településen fut át a 113-as 
vasútvonal, amely a járás települései közül a következőeket érinti: Gacsály, Jánkmajtis, 
Kisszekeres, Nagyszekeres, Penyige, Rozsály, Tunyogmatolcs, Zajta.  Gyors és kényelmes 
összeköttetés következő települések esetében jelent: Jánkmajtis, Kisszekeres, Nagyszekeres, 
Penyige, Tunyogmatolcs. Gacsály, Rozsály és Zajta esetében az autóbusszal megegyező 
járatszámok és menetidők jelentkeznek, de a kettő egymást kiegészítve már viszonylag 
megfelelő járatszámot eredményez, hogy elérhető legyen a járás központja. 

Egy település – Nemesborzova – esetében nincs sem vasúti, sem távolsági autóbusz 
összeköttetés Fehérgyarmattal. 
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10. táblázat: Fehérgyarmat közösségi közlekedési vonzáskörzetébe tartozó települések (az 
autóbusz- és a vasúti menetrend alapján) 

Kategória 

Kategória jellemzői 

Települések 
Legrövidebb 

menetidő 
Átlagos 

járatsűrűség 

Rövid menetidejű és nagy 
sűrűségű összeköttetés 

< 0:20 15 db/nap < 
Kisar, Penyige, Tunyogmatolcs, 
Zsarolyán 

Rövid menetidejű és közepes 
sűrűségű összeköttetés 

< 0:20 5-15 db/nap 
Cégénydányád, Fülesd, Kérsemjén, 
Kömörő, Mánd, Nábrád, Nagyar, 
Tivadar,   

Közepes menetidejű és nagy 
sűrűségű összeköttetés 

0:20-0:40 15 db/nap < Jánkmajtis 

Közepes menetidejű és közepes 
sűrűségű összeköttetés 

0:20-0:40 5-15 db/nap 

Kölcse, Csaholc, Császló, Csegöld, 
Darnó, Gyügye, Hermánszeg, 
Kisnamény, Kisszekeres, 
Nagyszekeres, Olcsvaapáti, Panyola, 
Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak, 
Szatmárcseke, Túristvándi, 
Vámosoroszi 

Forrás: 2014-2015. évi vasúti menetrend, Helyközi autóbuszjáratok kivonatos jegyzéke (érvényes: 2014. december 14-
től), mavstart.hu, menetrendek.hu, szabolcsvolan.hu 

1.1.3.1.2 Oktatási vonzáskörzet 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fehérgyarmati Tankerülete által megadott adatok 
alapján rekonstruálható a város oktatási vonzáskörzete. A 2013-as adatok figyelembevételével a 
Kisvárdán tanuló általános iskolai diákok (845 fő) közül 44% nem helyi lakos, míg a 1 114 
középiskolai diák 3,41 %-a kollégista, 71,36 %-a pedig bejáró.  

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a bölcsődébe, óvodába és iskolába naponta 
Kisvárdára járók száma 1 927 fő. Összesen 75 településről ingáznak gyerekek, ebből 9 
településről legalább 50 fő ingázik Fehérgyarmati nevelési és oktatási intézményekbe, további 9 
település esetében az érintett gyermekek száma 30-49 fő.  

Ezzel szemben mindössze 174 Fehérgyarmati gyermek látogatja más település intézményét napi 
szinten, jelentős részük középiskolás vagy eljáró szülők gyermeke. A fő céltelepülések: 
Mátészalka (29,3 %), Debrecen (217,8 %), Nyíregyháza (14,4 %); a többi 19 település esetében 
10 fő alatt van az eljárók száma. 

1.1.3.1.3 Munkaerőpiaci vonzáskörzet 

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a Fehérgyarmatra munkavállalási céllal ingázók száma 
1 418 fő, ami a helyben foglalkoztatottak (3 784 fő) 37,5 %-a. A KSH 58 olyan települést 
azonosított, amelynek legalább egy lakosa Fehérgyarmaton dolgozik, ezek közül 1 településről 
minimum 100 fő érkezik, 3 településről 50-99 fő és további 9 településről pedig 30-49 fő jár 
dolgozni Fehérgyarmatra. Míg az oktatási intézményekbe elsősorban a közeli településekről 
érkeznek, addig munkavállalás céljából nagyobb távolságot is hajlandóak rendszeresen megtenni 
az érintettek (a listán olyan távolabbi városok is szerepelnek, mint Csenger, Nyíregyháza, 
Debrecen, Nyírbátor, Vásárosnamény). A város munkaerő-piaci kapacitását mutatja, hogy a 1 
418 bejáróval szemben mindössze 639 Fehérgyarmati lakos jár más településre, elsősorban 
Mátészalkára (12,8%), Kölcsére (7,2%), illetve ismeretlen helyre (18,7 %). A helyben lakó és 
helyben dolgozó foglalkoztatottak száma 2011-ben 2 366 fő volt. 

1.1.3.1.4 Egyéb szempontok alapján kijelölhető vonzáskörzetek 
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A város közigazgatási vonzáskörzetét a Fehérgyarmati járás települései jelentik, amely 
bemutatását az 4.1. sz. melléklet tartalmazza. 

1.1.3.2 Eseti együttműködések 

Ebben a fejezetben az eseti együttműködések (kooperáció 2. szintje) jelennek meg, amelyek 
különböző funkciók és szempontok szerint csoportosíthatók. 

 Közmű agglomerációkhoz, társulásokhoz (víz, szennyvíz, szemétszállítás) kapcsolódó 
együttműködések a 1.16. fejezetben kerülnek bemutatásra. 

 Funkcióhoz kapcsolódó együttműködés:  

 középfokú oktatás – Deák Ferenc Gimnázium, Petőfi Sándor Közgazdasági 
Szakközépiskola, Móricz Zsigmond Szakképző iskola és Kollégium esetében, amely 
megjelenik az ingázási adatok (1.1.2.1.2. fejezet) esetében;  

 egészségügyi ellátás tekintetében a Fehérgyarmati kórház és gyógyfürdő, ahol nem 
csak járási, hanem tágabb szinten elérhetőek a szakellátási szolgáltatások;  

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2004-ben 
pályázatot nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Rendszer megvalósítására, amely már megvalósult és működik. Részletesen a 1.17.6. 
fejezetben kerül bemutatásra.  

 Fehérgyarmat Nyíregyháza megyeszékhely vonzáskörzetébe tartozik. A felsőfokú oktatás 
csak a megyeszékhelyen érhető el, valamint speciális szolgáltatások, kereskedelem 
szélesebb spektruma csak itt érhető el.  

Összességében a Fehérgyarmat vonzáskörzete társadalmi és gazdasági aspektusból számos 
pozitív vonással rendelkezik, de még így is sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik perem 
területe.  

1.1.3.3 A város és vonzáskörzetének együttműködése 

Fehérgyarmat feladatai a vonzáskörzet tekintetében kiterjednek a gazdaság és a társadalom 

szinte minden területére (kereskedelmi ellátás, egészségügy, oktatás, közlekedés, 

munkahelyteremtés, közigazgatási feladatok, kommunális szolgáltatás, szabadidős tevékenység 

stb.), a felmerült szükségleteknek a város valódi centrumtelepülésként képes megfelelni, és a 

feladatokat magas színvonalon ellátni. Kérdéses azonban, hogy milyen mértékben képes 

gazdasági-társadalmi fejlődést generálni a környező – nemcsak a járásba tartozó – 

településeken. Egyértelműen leszögezhető, hogy a városnak nem érdeke a pontszerű, elszigetelt 

fejlődés, hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a központ és környéke között, az negatívan 

befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését. 

11. táblázat: Munkamegosztás a Fehérgyarmat és a vonzáskörzetébe tartozó települések között 

Fehérgyarmat, mint járási központ által nyújtott 
tényleges és lehetséges szolgáltatások 

A környező települések által nyújtott tényleges 
és lehetséges szolgáltatások 

 Munkahely 
 Közigazgatás 
 Egészségügyi alap- és szakellátás 
 Alap- és középfokú oktatás 
 Kiskereskedelmi szolgáltatások 
 Üzleti és pénzügyi szolgáltatások 
 Kommunális szolgáltatások 

 Munkaerő 
 Rekreációs tevékenység 
 Lakóterület 
 Mezőgazdasági termékek 
 Alternatív ipari területek 
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 Strand és gyógy szolgáltatások 
 Kulturális lehetőségek 

A kapcsolatrendszer jól ábrázolja a város és a környező települések közötti szoros és 
részleteiben is pontosan meghatározható egymásrautaltságot, amelynek alapja az erősségeket 
építeni és a gyengeségeket megszüntetni kívánó gondolkodásmód és a funkciók ésszerű 
megosztása.  

A Fehérgyarmati járás, illetve vonzáskörzet egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a 
térség képes legyen problémáit és szükségleteit közösen megfogalmazni, majd ezeket integrált 
programokká, komplex projektekké alakítani. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint 
a város és környéke közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció, párhuzamos 
kapacitások) megelőzéséhez tehát nemcsak Fehérgyarmat, hanem a környező települések 
fejlesztési igényeit is pontosan ismerni kell. A folyamatos kapcsolattartásnak, a közös 
gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell terjednie.  

Mind a járásban, mind az egyes önkormányzati szervezetekben jelentős projektmenedzsment 
tudás halmozódott fel ahhoz, hogy az érintett települések fejlesztési elképzeléseit koordinálni 
tudják. Ehhez szükséges 

 a térségi szinten megjelenő projektjavaslatok pontos számbavétele,  

 az esetlegesen közösen megvalósítható projektek azonosítása, 

 a folyamatos egyeztetés és tájékoztatás a tervezett fejlesztésekről, 

 a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése, 

 a fejlesztések megvalósításának rendszeres (pl. évenkénti) felülvizsgálata,  

 valamint a kritikai észrevételek beépítése a települések és a térség stratégiai fejlesztési 
dokumentumaiba.  

A város és vonzáskörzete közötti együttműködések célja az Európai Unió egyik legfontosabb 
alapelvének, a szubszidiaritásnak a figyelembevételével 

 a közös és hatékony feladatellátás, 

 a funkciók térbeli eloszlásának optimalizálása, 

 egymást kiegészítő és egymás hatásait felerősítő fejlesztések megvalósítása,  

 a felesleges, párhuzamos kapacitások felszámolása. 

1.1.3.4 Települési funkciók 

Fehérgyarmat tradicionálisan jelentős vonzáskörzettel rendelkezik és rendelkezett a múltban is. A 
város képességeire döntő hatást az ipari betelepülések idején párhuzamosan fejlesztett szociális 
és városi infrastruktúra fejtett ki és eredményezte a korábbinál nagyobb térszervező erő 
kialakulását. 

A város térszervező erejét a kínált szolgáltatások tradicionális sokszínűsége adja, mely jelen van 
mind az egészségügy, mind az oktatás, mind a gazdasági, közigazgatási tevékenységet segítő 
szolgáltatások körében. 

Fehérgyarmat városi funkcióit meghatározó intézményrendszerek, közszolgáltatások és a város 
térszervező erejét meghatározó tényezők 1.14.1.3-as fejezet mutatja be. 

Mint látható Fehérgyarmat rendelkezik számos olyan valódi városi funkcióval, amelyek 
meghatározó jelentőségűvé teszik a térségben, amelytől a térség szolgáltató centrumává válik. 
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Fehérgyarmat városi funkciói az egészségügy, a szociális szektor, a közoktatás, a 
közművelődés, a közszféra és gazdasági szféra szintjein is kitapintható, vagyis a város 
térszervező erejét meghatározó tényezők rendkívül széleskörűek. 

A foglalkoztatásban a következő ágazatok dominálnak: építőipar, élelmiszeripari feldolgozás, 
gépipar, fa- és papíripar, zöldségfeldolgozás. A helyben és ingázó dolgozók kimutatása a 1.1.3-
as fejezetben részletesebben megtörténik.   

Kisvárdán a helyben foglalkoztatottak száma 3 784 fő, ennek a 62,53%-a (2 366 fő) helyi lakos. A 
helyiek közül 720 fő jár el más településre dolgozni, ezzel ellentétben napi bejáró 1 418 fő.  

A gazdasági és társadalmi folyamatok térbeli szerveződését nagymértékben befolyásolják a 
funkcionális alapon formálódó központ–vonzáskörzet kapcsolatok. A vonzáskörzet azon 
településeket foglalja magában, amelyek lakosságára, valamint gazdasági és civil szereplőinek 
tevékenységére a központi szerepkörű város jelentős és közvetlen hatást fejt ki. 

Fehérgyarmat a központja a 2005. május 15. óta működő Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi 
Tárulásnak. A társulásban a Fehérgyarmati kistérség valamennyi települése részt vesz. A 
társulás célja: a közszolgáltatások gazdaságosabb és magasabb színvonalon történő, 
hatékonyabb ellátása, a kistérség területfejlesztési feladatainak az ellátása, valamint a kistérségi 
államigazgatási feladatainak, és a közigazgatás ügyintézésének hatékonyabb ellátása. 

A társulás funkciói: önkormányzati feladat és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási 
és szolgáltatási rendszerek, intézményi rendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése) biztosítása, valamint térségfejlesztés, 
területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése (fejlesztési tervek, programok, 
pályázatok készítése, megvalósítása, településfejlesztési célok összehangolása). 

Az oktatási és közigazgatási átszervezéseket követően a kistérségi területfejlesztés, a 
közművelődési, közgyűjteményi tevékenység és az esélyegyenlőségi program megvalósítása 
jelenti az elsődleges feladatokat a Kistérségi Társulás számára. 

Fehérgyarmat polgármestere az elnöke a 75 település összefogásával létrejött Szatmár LEADER 
Közhasznú Egyesületnek, melynek központja Pátyod. Az Egyesület célja a vidéki területeket 
vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék 
elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása, az alábbi területeken. 

 A helyi gazdaság fejlesztése, jövedelemtermelő képességének növelése 

 Esélyegyenlőségi szempontból kiemelt csoportok támogatása, életminőségük, 
jövedelemszerző képességük javítása. 

 Természeti és épített környezet védelme, környezeti szempontú fenntartható fejlesztése 
és fejlesztése a tájkarakter megóvása mellett. 

 Szatmári helyi termékek előállításának segítése, piaci szerepének erősítése. 

 Humánerőforrás fejlesztés, a társadalmi kohézió erősítése, a civil szektor erősítése. 

 Határon átívelő és transznacionális területi együttműködések kiépítése 

A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület céljai elérése és szakmai tevékenységének 
hatékonysága érdekében kapcsolatokat és együttműködéseket épített ki országos, régiós, 
megyei, települési, illetve határon túli szervezetekkel, melyekkel közös képzéseket, szakmai 
tapasztalatcseréket, rendezvényeket bonyolít le. 

Fehérgyarmat a 
térségi 
munkamegosztásban 

Szatmár LEADER 
Közhasznú 
Egyesület 
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1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

AZ OFTK nem nevesíti Fehérgyarmatot. Ami megjelenik a Koncepcióban, az a Nyíregyházához 
kapcsolódó fejlesztések. 

8. térkép: OFTK városhálózat 

 

Forrás: OFTK, 2014. 

Fehérgyarmat városa sem a külső városgyűrűhöz, sem Nyíregyháza agglomerálódó térségéhez 
nem tartozik.  

9. térkép: OFTK 
közlekedési hálózatok 
térszerkezete 

Forrás: OFTK 

Fehérgyarmat esetében a 
Magyarország területi 
integrálódása esetében az 
egyik növekedési tengely 
Kína, Oroszország, Kijev 
irányába mutat, amely 
közlekedés tekintetében 
keleti határszakasz 
preferálását vetíti előre. 
Valamint Fehérgyarmat 
megjelenik a határon 
átnyúló városi térségben 

(Nyíregyháza, 
Szatmárnémeti, Munkács, Ungvár által lehatárolt terület) is. Az ábrán látszik, hogy 2030-ig el kell, 
hogy készüljön az M3-as autópálya Beregdarócig, amellyel Fehérgyarmat fővárostól és 
országhatártól való megközelítése is javul.  A kedvező geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb 
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kihasználása, határon átnyúló együttműködések ösztönzése (pl.: Nyíregyháza-Szatmárnémeti, 
Szatmár-Bereg térsége, Záhony).  

10. térkép: Vidékies térségek 

Fehérgyarmat vidékies térségnek számít a koncepció alapján. A vidéki térségek lehatárolására 
több módszertan létezik, az általánosan használt OECD lehatárolás szerint a 120 fő/km2 

népsűrűség alatti 
térségeket tekintjük 
vidéki térségnek. A 

tervezési-statisztikai 
szerepen túl ennek 
jelentősége az uniós 

vidékfejlesztési 
támogatások 

célterületeinek 
kijelölésében van. Ezen 
kívül Fehérgyarmat és 
térsége aprófalvas 
térség is, ez abból is jól 
látszik, hogy a 
Fehérgyarmati járás 50 
településből áll, amiből 

csak a járásszékhely város, valamint a teljes járás lakosságszáma nem éri el a 37 000 főt. 
Fejlesztési feladatok: közösségi közlekedés, helyi és szociális gazdaság fejlesztése, 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, tehetséggondozás, turizmus fejlesztése, szolgáltatások 
elérhetőségének javítása.  

Forrás: OTFK 

11. térkép: Kultúrtájak Magyarországon 

 

Forrás: OTFK 
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Fehérgyarmat a Szatmár-Bereg kultúrtáj része. Itt az országos fejlesztéspolitika részéről 
megjelenő feladatok a következőek: hagyományos gazdálkodás, kulturális örökség megőrzése, 
helyi közösségek fejlesztése, fenntartható turizmus fejlesztése, környezeti terhelés csökkentése.  

1.2.2 Kapcsolódás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2012-
ben készült el.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója olyan alapdokumentum, amelynek 
elsődleges szerepe, hogy meghatározza a megye fejlesztési politikáját, kijelölje a megye 
fejlesztési céljait, fő fejlesztési irányait és prioritásait, valamint a fejlesztési alapelveket. A 
koncepcióban megfogalmazott fejlesztési prioritások: 

Beavatkozási irányok  Fehérgyarmat szerepe 

I. Versenyképes 
élelmiszergazdaság 

Az agrárgazdaság erősítése 
fókuszált módon 

Helyi feldolgozó kapacitások 
megerősítése 

II. Zöld megye 
Zöldgazdaság, klímabarát 
energiagazdálkodás, a 
klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás 

Zöld gazdaság, tudatos 
klímastratégia, megújuló energia 
hasznosítása 

III. Proaktív megye 
A megyei szintű gazdasági, 
társadalmi önszerveződés 
feltételeinek kialakítása 

Turizmus, befektetés-ösztönzés a 
járásközpontokban, határ menti 
kapcsolatok erősítése 

IV. Képzett megye 
Rugalmas szakképzési, 
felsőoktatás és innovációs 
környezet kialakítása 

 

Rugalmas szakképzés, K+F 
tevékenységek kialakítása az arra 
alkalmas vállalkozásoknál 

V. Fejlett centrum 
A nyíregyházi agglomerációnak, 
mint gazdasági-foglalkoztatási, 
közszolgáltatási és kulturális 
centrumnak a fejlesztése 

Az egész megyére kisugárzó 
nemzetközi turisztikai vonzerő 
feltételeinek erősítése, 

 

VI. Dinamizáló 
decentrumok és 
szolgáltató 
járásközpontok 

A megyei gazdasági 
decentrumok és járásközpontok 
funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

Szolgáltató járásközpontok a 
városi javak és szolgáltatások 
koncentrációja érdekében 

Közösségi és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése 

VII. Élhető vidék és 
felzárkózó külső 
perifériák 

A megye külső perifériáinak 
komplex felzárkóztatása és a 
vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

Komplex, integrált felzárkóztatási 
program 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2012 

Fehérgyarmat a megyei koncepcióban nevesítve a VI. Dinamizáló decentrumok és szolgáltató 
járásközpontok fejlesztési irányban jelenik meg. Az I-IV. fejlesztési irányok, ágazati célok, így az 
a megye egész területére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy Fehérgyarmatnak is megvannak a 
szerepei ezekben a fejlesztési elképzelésekben. Az V-VII. irányok területi lefedettségűek, ebből a 
V. Nyíregyházát és agglomerációját érinti, a VI. nevesíti Fehérgyarmatot, viszont a VII.-ben 
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Fehérgyarmat környezetében lévő települések mind beletartoznak, ezért fontos ennek is a 
figyelembevétele. 

A járásközpontok és a kisvárosok funkcióbővítő fejlesztésének első pillére a lakossági 
közszolgáltatások bővítése és minőségi fejlesztése, mellyel elsődleges szerepüket, azaz a 
közszolgáltatások biztosítását magas színvonalon tudják ellátni maguk, illetve vonzáskörzeteik 
számára. Fontos a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, rekreációs funkciók erősítése a 
közszolgáltatások bővítésével és minőségi fejlesztésével, illetve nagy hangsúlyt szükséges 
fektetni – kiemelten a járásközpontokban – a közigazgatási feladatok minőségi ellátásának 
biztosítására. 

A második pillér a járásközpontok és a kisvárosok gazdasági megerősítése: a járásközpontok 
közigazgatási funkciójuk mellett fontos gazdasági és gazdaságszervezői szerepet töltenek be a 
járás életében. A meglévő ágazatok fejlesztése mellett fontos a gazdaságot támogató 
intézményrendszer, illetve szolgáltatások fejlesztése a járásközpontokban illetve az egyéb 
kisvárosokban.  

A harmadik pillér a járásközpontok és a kisvárosok elérhetőségének javítása, mely biztosítja 
többek között a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ennek érdekében kiemelt feladat a 
megye belső mobilitásának megteremtése közlekedésfejlesztéssel. Ennek köszönhetően 
nemcsak a járásközpont, hanem a kisvárosok is elérhető közelségbe kerülnek a környező 
településekről. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a környezetbarát közlekedés feltételeinek 
javítására a közösségi- és a kerékpáros közlekedés fejlesztésével.  

A negyedik pillér a lakhatási feltételek javítása: bérlakások, szociális bérlakások körének bővítése, 
lakásállomány energiahatékonyságának javítása, valamint a városi közterek fejlesztése a 
kisvárosokban. 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

 A Fehérgyarmati kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és 
környezetgazdálkodási programja – 2005 

A Fehérgyarmati kistérségi fejlesztési programja 2005. évben készült el, amely a kistérség 
endogén erőforrásaira alapozva megfogalmazza a térség társadalmi-gazdasági 
felemelkedéséhez szükséges fejlesztési irányokat, kitörési pontokat, amelyek négy prioritásban, 
valamint alprogramokban kerültek megfogalmazásra: 

Prioritások: 

 Tájmegőrző gazdálkodás kialakítása. természeti környezet megóvása; táji 
adottságokra épülő gazdasági struktúra kialakítása,  

 A gazdaság felzárkóztatása: térségi adottságokra alapozott gazdasági diverzifikáció 
és piacfejlesztés; gazdasági felzárkózás humán hátterének megalapozása 

 A népességmegtartó erő felélesztése: együttműködések, fejlesztések; társadalmi 
esélyegyenlőség növelése; infrastruktúra hálózatok és létesítmények fejlesztése 

 A Fehérgyarmati kistérség területfejlesztési programja – 2005: 

Prioritások: 

 Az Infrastruktúra fejlesztése: közlekedési, környezeti, települések és önkormányzati 
feladatellátás infrastruktúrájának fejlesztése; a vízgazdálkodási-, ár- és belvízvédelmi 
rendszer fejlesztése;  
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 A helyi gazdaság versenyképessége javulásának elősegítése: beruházások elősegítése 
és támogatása; az üzleti infrastruktúra fejlesztése; beszállítói hálózatok fejlesztése; 
turizmus fejlesztése;  

 Emberi erőforrások fejlesztése: alapfokú oktatási rendszer fejlesztése; a szakképzési 
rendszer és a foglalkoztatás fejlesztése;  

 A táji értékek védelme és hasznosítása: a területhasználat sokféleségének erősítése; a 
táji értékek védelme, fejlesztése;  

 A határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése: gazdasági – kulturális; környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási együttműködés fejlesztése;   

 A Fehérgyarmati kistérség foglalkoztatási stratégiája – 2008 

A jelen program is szervesen illeszkedik a koncepcióba, a térség egyik legnagyobb 
problémájának megoldására, a munkanélküliség csökkentésére, a befektetések számának 
emelkedésére keresi a lehetőségeket, és állít fel olyan stratégiát, melynek megvalósíthatóságát a 
program résztvevői reálisnak látják. 

Prioritások: 

 Gazdasági környezet fejlesztése: térségi marketing; infrastruktúrafejlesztés a térségben; 
működő vállalkozások versenyképességének és új vállalkozások létrehozásának a 
támogatása; képzési programok;  

 A tanuló kistérség megteremtése: felnőttképzési stratégia kidolgozása; a tanulást, a 
művelődést népszerűsítő programok szervezése;  

 A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének megteremtése: a munka világába 
vezető és visszavezethető programok futtatása; szociális gazdaság fejlesztése; az 
esélyegyenlőség elvének tudatosítása és népszerűsítése; 

 A térségi és térségek közötti partneri kapcsolatok létrehozása és működése: 
közösségfejlesztés, foglalkoztatási partnerségi építés a kistérségi és a határon túli 
munkaerő piaci szereplők között; a foglalkoztatási paktum szervezeti és infrastrukturális 
hátterének megteremtése és működtetése 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

A jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv a 2003. évi XXVI. törvénnyel 
jóváhagyott többször (legutóbb: 2013. évi CCXXIX. tv.-nyel) módosított Országos 
Területrendezési Terv (OTrT tv.), valamint a 19/2011. (XII. 1.) megyei önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott Szabolcs-Szatmár Megyei Területrendezési Terv (SZSZB MTrT). 

Mivel a megyei területrendezési terveket 2015. december 31 -éig kell az OTrT tv. 2013. évi 
CCXXIX. tv - el (továbbiakban MTv.) megállapított rendelkezéseivel összhangba hozni, ezért a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az MTv. átmeneti rendelkezéseket 
állapított meg. Ezeket az OTrT tv. 31/B §-a tartalmazza. Ezen átmeneti rendelkezések figyelembe 
vételével készül a stratégia ezen munkarésze. 

A 2003. évi XXVI. törvény települést érintő elhatározásait Fehérgyarmatra vonatkozóan az alábbi 
térkép mutatja: 
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12. térkép: Fehérgyarmat az OTrT-ben 

Forrás: OTrT 

A települést érintő országos jelentőségű műszaki 
infrastruktúra hálózatok és elemek: 
 

  Főút 

  szükségtározó 

  Földgázszállító vezeték 
 

        
Elsőrendű árvízvédelmi 
fővédvonal 

 

A települést érintő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és elemek: 

  Főút (491.sz.) 

  Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 

  Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározó 

Országos területfelhasználási kategóriák közül a települést az alábbiak érintik: 

  vegyes területfelhasználású térség  

  mezőgazdasági térség   

  vízgazdálkodási térség  

  települési térség 

A 2003. évi XXVI. Törvény 31/B § b.) szerinti vizsgálat: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv települést érintő elhatározásai: 

13. térkép: Fehérgyarmat a Térségi Szerkezeti Tervben 

Forrás: SZSZBMTrT 
A települést érintő műszaki infrastruktúra 
hálózatok és elemek a következők. 
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A települést érintő műszaki infrastruktúra hálózatok és elemek: 

  Főút (491.sz.) 

 vasúti mellékvonal 

  átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat 

 elsőrendű árvízvédelmi fővonal 

 térségi kerékpárút-hálózat 

 egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtér személyforgalmú kikötő 

12. táblázat: A 19/2011. (XII. 1.) Önkormányzati Rendelet szerinti országos és megyei övezetek általi 
érintettség 

Ssz. 
Övezetek megnevezése Övezeti 

érintettség 

1. 
Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség Érinti 

2. 
Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség Érinti 

3. 
Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség Érinti 

4. 
Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség  Érinti 

5. 
Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség Érinti 

6. 
Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség Érinti 

Forrás: SZSZBMTrT 

A 2003. évi XXVI. Törvény 31/B § f.) szerinti vizsgálat: 

Az országos övezetek vizsgálata az OTrT szerint: 

13. táblázat: Országos Övezeti érintettség vizsgálata Fehérgyarmaton 

Ssz. 
Övezetek megnevezése Település érintettsége 

1. 
Országos ökológiai hálózat övezete 

Érinti 

2. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 

Nem érinti 

3. 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 

Nem érinti 

4. 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: 

Érinti 

5. 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: 

Nem érinti 

6. 
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: 

Nem érinti 

7. 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete: 

Érinti 

8. 
Nagyvízi meder területének övezete, Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete: 

Érinti 

9. 
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: 

Nem érinti 
Forrás: OTrT 

Natura 2000 által érintett terület: Sárospatak (37. sz. főút) – Cigánd – Kisvárda – Vásárosnamény 
– Tivadar – Fehérgyarmat (491. sz. főút) főút. 

Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében szükségtározó fog megvalósulni a 2014-2020-as 
időszakban az alábbi települések területét érintve: Nagyar, Olcsvaapáti, Fehérgyarmat, Nábrád, 
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Kisar, Kömörő, Gulács, Panyola, Szatmárcseke, Penyige, Kérsemjén. Ez lesz a Szamosközi 
tározó, melynek a területe 47 km2, 130 millió m3 lesz a térfogata.  

A 2003. évi XXVI. Törvény 31/B § g.) és h.) szerinti vizsgálat: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv települést érintő elhatározásai: 

14. táblázat: A 19/2011. (XII. 1.) Önkormányzati Rendelet szerinti országos és megyei övezetek általi 
érintettség 

Ssz. 
Övezetek megnevezése Övezeti 

érintettség 

1. 
Országos ökológiai hálózat – magterület övezete Érinti 

2. 
Országos ökológiai hálózat – puffer-terület Érinti 

3. 
Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó Érinti 

4. 
Erdőtelepítésre alkalmas terület Érinti 

5. 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (ajánlott) Érinti 

6. 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Érinti 

7. 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete Érinti 

8. 
Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete Nem érinti 

9. 
Honvédelmi terület övezete Nem érinti 

10. 
Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület (ajánlott) 

Érinti 
Forrás: SZSZBMTrT 

Az OTrT által javasolt új Sárospatak – Kisvárda – Vásárosnamény – Tivadar – Fehérgyarmat 
főúton, két helyen történik elkerülő út építése: 

 Kisvárda déli elkerülése 

 A 491. sz. főútra való kikötését egy Fehérgyarmatot északról elkerülő út építésével 
javasolt megoldani. Ez az elkerülő útszakasz közös a 491. számú főút Fehérgyarmatot 
elkerülő útjával. 

A Fehérgyarmaton áthaladó 491. sz. főút a tiszabecsi közúti határátkelőhely hálózati kapcsolata. 
Mind a határátlépés, mind a közeli szamosi átkelési lehetőség miatt jelentős az útvonal szerepe. 
Az elkerülő szakasz kiépítésével Fehérgyarmat mentesülne az átmenő forgalom, illetve az új főút 
forgalma okozta negatív hatásoktól, az átutazók számára pedig biztonságosabb és gyorsabb 
haladás biztosítható. 

A fentiekre alapozva és az alfejezet elején szereplő szerkezetalakítási irányelvekkel 
összhangban az alábbi, a meglévő mellékúthálózatot kiegészítő térségi jelentőségű mellékutak 
kiépítése javasolt: 

 Fehérgyarmat – Jánkmajtis – Csengersima (49. sz. főút) – országhatár (Szárazberek). 

Indoklás: A tervezett útvonalak javítják a térség mikroközpontjai közötti haránt irányú kapcsolatot, 
valamint a fő- és gyorsforgalmi úthálózat elérhetőségét. A tervezett határátlépési pontok az ukrán 
és román városokkal való kapcsolatok fejlesztését szolgálják. Zajtánál a Nagypeleske 
országhatár utak felújítása román oldalon is tervezett. 

A térségi jelentőségű kerékpár-úthálózat elemeit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére készített 

Kerékpárút Hálózati Terv tartalmazza: 

Közúti közlekedés 

Kerékpárút 
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 főútvonalak mentén vezetett kerékpárutak: 36., 38., 4., 41., 49., 471., és 491. főutak 
menti kerékpárutak, 

 Tiszaadony (országos hálózat) – Barabás, Fehérgyarmat – Beregsurány útvonalak. 

Sz-Sz-B megye országos és térségi úthálózatát mutató térkép a mellékletben (4.2. sz.) található 
meg.  

 

14. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városhálózata 

Forrás: SZSZBMTT 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2011-ben jóváhagyott területrendezési tervének szerkezeti terve 
Fehérgyarmat város külterületének északi és keleti részét mezőgazdasági térségnek, a Birhó-
erdőt erdőgazdálkodási, az ezeken kívüli területeket vegyes terület felhasználású térségnek jelöli. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési tervének övezetei Fehérgyarmat 
érintettsége 

 Országos ökológiai hálózat övezete 

- Magterület övezete - a település É-i részén a 4127. sz. út keleti és nyugati oldalán 

- Ökológiai folyosó övezete - Kenéz-dűlő 

- Puffer terület övezete - külterület nagy része 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete - a település területén mozaikszerűen, 
összefüggő nagyobb erdőterület a település északi részén – Birhó-erdő 

 Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete - téglagyár és agyagbánya 

 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete - település teljes külterülete 

 Történeti települési területek övezete - települési szintű lehatárolás szerint Fehérgyarmat 
érintett 
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 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete - települési szintű lehatárolás szerint 
Fehérgyarmat érintett 

 Rendszeresen belvízjárta terület övezete - település területének teljes északi része és 
egyes keleti területek 

 Nagyvízi meder övezete - Szamos határfolyó mente 

 Széleróziónak kitett terület övezete - települési szintű lehatárolás szerint Fehérgyarmat 
érintett 

1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti 

terveinek- Fehérgyarmat település fejlesztését 

befolyásoló megállapításai 

Település neve  

Cégénydányád 
- A településszerkezeti terv alapján nem volt olyan fejlesztés, amely 

érintené Fehérgyarmatot. A szerkezeti tervben a Fehérgyarmat - 
Cégénydányád közös közigazgatási határa mentén az általános 
mezőgazdasági területek átsorolása történt meg egyéb ipari terület és 
véderdő terület kategóriába.   

Kisar 
- A településszerkezeti terv alapján nem volt olyan fejlesztés, amely 

érintené Fehérgyarmatot.  
- Az utóbbi időben azonban megépült a Kisar-Fehérgyarmat közötti 

kerékpárút, a Kisar-Fehérgyarmat közötti kilátó és a Kisari 
Látogatóház. A kerékpárutat előszeretettel használják a sportolni 
vágyók és hasznos a Kisarból Fehérgyarmatra járó emberek számára, 
hiszen a közlekedés sokkal biztonságosabb. A Látogatóház pedig sok 
turista számára nyújt maradandó élményt. 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megállapításai 

1.5.1.1 Településfejlesztési Koncepció 

Fehérgyarmat város településfejlesztési koncepciója 2004-ben készült el. Mivel ez már egy régi 
dokumentum, ezért szükség van egy új településfejlesztési koncepció elkészítésére. Az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia még ezt a 2004-es településfejlesztési koncepciót veszi figyelembe.     

A településfejlesztési koncepció kiemelten fontos fejlesztési céljai és azok kapcsolódása az IVS 
célrendszerével: 

 A település vonzerejének fejlesztése, erősítése (kapcsolódó IVS cél: 2.3. és 3.2.); 

 A település városi arculatának fejlesztése, a településkép kedvező alakítása 
(kapcsolódó IVS cél: 2.3. és 3.2.); 

 A város kistérség és környék központtá válása idegenforgalmi, kulturális, egészségügyi, 
kereskedelmi és gazdasági szempontból (kapcsolódó IVS cél: Átfogó cél); 



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 39 

ITS Konzorcium 

  
 

 Gyógyturizmus fejlesztése a kedvező adottságok színvonalas és mértéktartó 
kihasználásával (kapcsolódó IVS cél: 1.3.); 

 Természet - és értékvédelem: a tájkarakter, valamint táji – és települési értékek 
megőrzése, erősítése (kapcsolódó IVS cél: 2.3. és 3.2.); 

 Humánerőforrás fejlesztése (kapcsolódó IVS cél: 1.2. és 3.1.); 

 Infrastruktúra fejlesztése – különösen az elkerülő út megépítése, mely elengedhetetlen a 
gazdasági területek élénkítéséhez, és azok kiszolgálásához (kapcsolódó IVS cél: 3.2.); 

 A városközpont forgalomcsillapítása városépítészeti eszközökkel (útburkolatváltás, 
útburkolat kiemelés stb.) (kapcsolódó IVS cél: 3.2.); 

 A kereskedelmi, szolgáltatói háttér kiépítése, a kínálat szélesítése, minőségének 
javítása, valamint ösztönzés a színvonal emelésére (kapcsolódó IVS cél: 1.1. és 3.1.); 

 Ökológiai rendszerek bekapcsolása a város életébe, az idegenfogalomhoz és a 
gyógyturizmushoz kapcsolása (kapcsolódó IVS cél: 1.3., 2.3. és 3.2.); 

 A ma alulhasznosított területek (strand, piac területe stb.) megfelelő hasznosítása, 
városi szintre emelése (kapcsolódó IVS cél: 1.1., 1.3.); 

 Fontos célkitűzés az építészeti örökség védelmének, az építészeti színvonal 
emelésének kiemelt kezelése, hagyományainak megőrzése, a városképi törések 
javítása, korrigálása építészeti és városépítészeti eszközökkel (kapcsolódó IVS cél: 2.2. 
és 2.3.); 

 A városképet meghatározó városkapuk javítása több odafigyeléssel, rendezési 
feladatokkal, beépítési javaslatokkal (kapcsolódó IVS cél: 3.2.); 

 Szabadidő tartalmas eltöltésére kialakított rekreációs terület kialakítása (kapcsolódó IVS 
cél: 2.1. és 2.2.). 

A koncepció két fő fejlesztési irányt emel ki: 

 Minőségi településfejlesztés, mely a meglévő településrészek arculatának, környezetének 
javítását irányozza elő minimális városépítészeti, építészeti és nagymértékű települési 
odafigyeléssel. 

 Odafigyelés az épület és környezetének kapcsolatára (összhang); 

 Téralakítás, a meglévő terek gazdagítása kertészeti eszközökkel; 

 Térfalak kialakítása útcsatlakozásoknál; (a módszer minden esetben más eszközt 
igényelhet, valahol zárt térfal kialakítása egy épülettel, máshol fasorral stb.); 

 A központ értékeinek megóvása, pozitív adottságaink erősítése és hangsúlyozása; 

 Kulturált gyalogos felületek kialakítása; 

 Tájjellegű utcabútorok alkalmazása, közterületek javítása; 

 Új fejlesztési területeknél kívánatos és elérendő színvonal meghatározása. Új fejlesztéseknél 
különös figyelmet kell fordítani az: 

 Esztétikai minőségre; 

 A komfortosságra, mely elérhető a települési intézményi és egyéb infrastruktúra 
kiépítésével; 

 Minőségi turizmusfejlesztésre; 
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 Ökológiai szemléletre: egészséges életkörnyezet alakuljon ki a biológiai feltételek és az 
egyensúly megmaradásával; 

 Fenntartható fejlődésre: a fejlesztések ne lépjék át azt a határt, ahol kellemetlen 
lakókörnyezetté válik a város; 

 Természeti erőforrásokra és ezek mértéktartó kihasználására; 

 A gazdasági területek peremterületeinek zöldfelületeinek gazdagítására 

A településfejlesztési koncepció szerint a legfontosabb fejlesztések: 

  Térségi, település kapcsolatok építése; 

  Gazdaságfejlesztés; 

 Az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése; - gyógyturizmus, wellness turizmus 

 Kereskedelem és a szolgáltatási háttér fejlesztése; 

 Zöldfelületi rendszer fejlesztése; 

 Esztétikus, vonzó városkép kialakítása. 

1.5.1.2 Integrált Városfejlesztési Stratégia 

2013 év elején készült az Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS), amelyet a képviselő-testület 
a 12/2013 (02.21.) önkormányzati határozatával fogadott el. 

Fehérgyarmat távlati jövőképe az IVS előkészítése során lefolytatott egyeztetések, fórumok és 
felmérések, valamint a hatályos településfejlesztési dokumentumok célrendszerei alapján került 
megfogalmazásra (a hatályos településfejlesztési koncepció „jövőképet” nem rögzít).   

Átfogó cél (jövőkép): Fehérgyarmat járási gazdasági, közösségi, oktatási, kulturális és igazgatási 
központ, egyben magas életminőséget nyújtó város, amely  

 képes eltartani lakónépességét,  

 társadalma erős helyi közösségekre épül,  

 könnyen elérhető és hatékony közszolgáltatásokat nyújt,  

 minőségi infrastruktúrát működtet,  

 széles kínálatot nyújtó, biztonságos és esztétikus lakókörnyezetet biztosít. 

Az IVS helyzetértékelése alapján az alábbi problémák megoldására kell az IVS célrendszerének 
választ adnia:  

  A város eltartó képességének növelése  

  Vállalkozások betelepülésének, létrehozásának, fejlesztésének, helyi termékek 
értékesítésének elősegítése (ipari park, fehérgyarmati vállalkozók háza, inkubátorház, 
vállalkozói képzések, termelői piac, „szatmári termékek boltja”)  

 Munkavállalói kompetencia növelése (gyermekmegőrzés, bölcsődei férőhely-bővítés, 
elhelyezkedést segítő iroda, képzések)  

 Gyógyvízre épülő egészségipari szolgáltatások kialakulásának elősegítése (piaci alapon 
működő idősotthon, gyógy- és élményfürdő, kemping, szálloda)  

 A helyi közösségek és identitás erősítése  

Fehérgyarmat 
jövőképe 

Fejlesztési célok 
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 Sport és rekreációs infrastruktúra bővítése (strand, uszoda, sport- és szabadidőközpont, 
játszóterek)  

 Kulturális élet, civil szervezetek működési feltételeinek javítása (könyvtár, művelődési 
ház, ifjúsági központ, szabadtéri színpad, civil központ, rendezvények)  

 Épített és természeti örökség értékmegőrző felújításának, hasznosításának elősegítése 
(Jékey kúria felújítása, helytörténeti gyűjtemény létrehozása, tanösvény kialakítása, helyi 
védett épületek felújításának elősegítése)  

  Közszolgáltatások és a települési környezet minőségi fejlesztése  

 Közszolgáltatások funkcionális fejlesztése, intézmények működési feltételeinek javítása 
(Polgármesteri Hivatal, Kormányhivatal, Járási Hivatal épületigényének rendezése, 
óvoda felújítása, intézményi eszközellátottság javítása, rendészeti és katasztrófavédelmi 
központ kialakítása)  

 Közterületek integrált rekonstrukciója (Május 14. tér és Sétálóutca közterületi 
rehabilitációja, Kisgyarmat utca – Kossuth tér – Petőfi utca – Tömöttvár utca közterületi 
rekonstrukció folytatása, Bessenyei utca és kapcsolódó közterületek rekonstrukciója, 
Móricz Zsigmond u. – Kölcsey u. – Damjanich u. rekonstrukciója)  

 Lakásállomány minőségi fejlesztése (társasház-felújítások, önkormányzati bérlakások 
felújítása, szociális és piaci alapú bérlakások kialakítása) 

A kialakult városszerkezet, a város életében meghatározó köz- és közösségi, valamint gazdasági 
funkciók fentiekben bemutatottak szerinti sűrűsödése és a település népességszáma nem 
indokolja városrészek lehatárolását, az IVS szempontjából értelmezhető városrészek a KSH 
adatszolgáltatásában sem szerepelnek.  

A tematikus célok elérését szolgáló beavatkozások többségének elsődleges helyszíne a 
városközpont, amely, mint logikailag egybefüggő térség, egy akcióterületként határolható le. Az 
akciótervi fejlesztéseket a 4.3. számú mellékletben lévő táblázat mutatja be részletesen. 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Antiszegregációs tervének fő célja:  

 a meglévő szegregátumok felszámolásának megkezdése, kiterjedésük számottevő 
csökkentése, hosszabb távon a szegregátumok teljes felszámolása; 

 újabb szegregátumok kialakulásának megakadályozása a szegregációs veszélynek 
kitett, erősen leromlott területeken szociális városrehabilitációval és prevenciós, ESZA-
típusú intézkedésekkel. 

Az Anti-szegregációs Terv általános célkitűzése, hogy az ezeken a területeken élők jelenlegi és 
jövőbeli életminősége javuljon. Az életminőség jelentős elemét képezik a lakhatás körülményei, 
az itt élők jövedelmi viszonyai, és ez utóbbihoz szorosan kapcsolódik a megfelelő képesítés 
megszerzése, amely a jövedelemszerzést elősegítő tényező. 

A területen fennálló problémákhoz kapcsolódó célkitűzések 

Oktatást érintő célok: 

 A vállalkozói szféra által keresett szakmák oktatásában segítségnyújtás a regisztrált 
munkanélküliek körében a Munkaügyi Központ Kirendeltségén keresztül. 

 Európai Uniós pályázatok figyelésével pályázati úton történő oktatás-képzés 
megvalósítása a vállalkozói igények figyelembevételével. 

 Szülők bevonásával hatékony nevelési folyamatok és együttműködések fenntartása 

Antiszegregációs 
terv 
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 Minden rászoruló gyermek meleg étkeztetésének megoldása 

 A vállalkozói szféra és a Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetője, az 
Önkormányzati vezetők hatékony kerekasztal üléseit követően ösztöndíjrendszer 
kidolgozása a keresett, hiányszakmákat választó és a rászoruló tanulók esetében. 

 Családsegítő Szolgálat fokozottabb bevonása a hátrányos helyzetű, alacsony 
végzettségű klientúra felkarolásában 

 Fejlesztő program működtetése 

 HHH-s gyermekek számának pontosítása, szülők ösztönzése a nyilatkozattételre, 
tájékoztatva őket annak fontosságáról 

 Az integrációs folyamatot át kell tekinteni, s ha szükséges összevonásokkal biztosítani 
az integrációs kritériumokat, és esélyegyenlőséget, a HHH és HH gyermekek számszerű 
elosztását a körzetek iskoláiban. 

 Neveléssel kapcsolatos képzések elindítása a szülők részére 

 A meglévő Művelődési Ház jelenlegi működésének, működési rendjének áttekintése. 

 Az ifjúság részére integrált közösségi tér kialakítása. 

 Helyi civil hírlevél, kiadvány elindítása 

 A sportolás lehetőségeinek bővítése (műfüves pálya, játszóterek kialakítása) 

 Családi napok szervezése különböző témakörökkel (egészségfejlesztés, 
környezettudatosság) 

 A családok erősebb támogatása (intenzív családterápia) 

Közösséget érintő célok 

 CIVIL IRODA kialakítása, amely egyfajta bázisként szerepelhet a településen. 

 Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását 
célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. 

 Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok kialakítása. 

 Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 
szervezése. 

 Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl.: parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók 
megvalósításának, közösségi munka szervezésének, támogatása. 

 Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső 
eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, városrehabilitációs 
befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok 
megvalósulását elősegítő programok kidolgozása. 

 Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló 
programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók, helyi 
bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. 

 Közlekedésbiztonság növelését szolgáló, közlekedőknek szóló közlekedési célú 
szemléletformáló kampányok megrendezése. 

Foglalkoztatási célkitűzések 
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 A településen működő vállalkozások ösztönzése munkahely létesítésére 

 Csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cég működésének elindítása. 

 Közcélú foglalkoztatási mód előtérbe helyezése. 

 Pályázati források folyamatos figyelemmel kísérése a roma lakosok foglalkoztatásának 
segítése érdekében 

 Kisebbségi referens bevonása a Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetőjével, a 
helyi vállalkozások vezetőivel, a helyi civil szervezetekkel való kerekasztal 
megbeszélésekre. 

Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

 A szegregátumok területén és a rászorulók esetében a családgondozók, a szociális 
gondozók folyamatos segítségének biztosítása a szükséges esetleges ügyintézésekben, 
formanyomtatványok kitöltésében. 

 Akadálymentesítés folytatása az esélyegyenlőség szemléletében 

 HHH-s és fogyatékkal élő emberek számának felkutatása, igényfelmérése, célzott 
segítségnyújtás 

 Szegregált, illetve szegregálódó terület növekedésének megállítása 

 újabb utcák nyitásának megakadályozása az érintett területeken új építési engedélyek 
kiadásának tilalmával 

 építési telek céljára nem osztanak ki újabb telkeket az érintett területeken 

Infrastruktúrát érintő célok - Lakáskörülmények javításának céljai 

 A lakások komfortosabbá tétele kiemelt feladat, cél nem a lakások lebontása, hanem 
azok felújítása, komfortosítása 

 a magasabb életszínvonal és egészségesebb életmód elérése céljából. 

 A meglévő, nagyon egészségtelen lakásban lakók önkormányzati segítése 
egészségvédelmükkel kapcsolatos káros 

 tényezők (gomba-penész) elhárítására. 

 Újabb projektek kidolgozása a szociális rehabilitáció jegyében. 

 A jövőbeni önkormányzati fejlesztési célok, tervek és tevékenységek nem 
eredményezhetik területi alapú szegregátumok kialakítását a városban. 

Egészségügy területén elérendő célok 

 Szűrőprogramok folyamatos működtetése a Népegészségügyi program célkitűzései 
mentén 

 Speciális szűrések igényének feltérképezése és kampányszerű végzése 

 Háziorvosok által összeállított felmérő tesztek kitöltése a célzott prevenció 
stratégiájához 

Fogyatékkal élők ellátása 

 A település fogyatékkal élőinek felmérése 

 Önkormányzat és a civil szervezetek szorosabb együttműködésének feltételeit meg kell 
teremteni 
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 Közcélú foglalkoztatás elősegítése. 

A 4.3-as számú mellékletben bemutatott tervezett fejlesztések közül a Funkcióbővítő Integrált 
Településfejlesztés Fehérgyarmaton projektet valósították meg, mely több elemből állt 
(strandkorszerűsítés, Tavasz utcai óvoda felújítása, soft programok); és emellett megvalósult a 
bölcsőde felújítása; könyvtár felújítása és civil központ kialakítása; Jékey kúria felújítása és 
hasznosítása; helytörténeti és természetvédelmi tanösvény kialakítása; helytörténeti gyűjtemény 
létrehozása és az igazgatási célú épületek felújítása. A többi beavatkozás végrehajtása – 
esetenként némileg megváltozott tartalommal – jelenleg is aktuális feladat, s több eleme az ITS-
ben is megjelenik, mint fejlesztési terület. Azt is meg kell említeni, hogy Fehérgyarmat esetében 
az IVS-e csak 2013-ban készült el, így az eltelt két éves időszakot tudjuk vizsgálni a célok 
elérése tekintetében. Az IVS 3 tematikus célt fogalmazott meg, melyek 3-3-3 részcélra bomlanak. 
A legkevésbé a város eltartó képességének növelése cél, aztán a közszolgáltatások és települési 
környezet minőségi fejlesztése cél, legjobban pedig a helyi közösségek és identitás erősítése cél 
valósult meg. Összességében a két év alatt időarányosan a város jól teljesített a célok 
megvalósításában. Az IVS és a Településfejlesztési Koncepció céljai illeszkednek a kohéziós 
politika céljaihoz; megjelenik gazdaság fejlesztése, munkahelyek teremtése, az egészségipar 
fejlesztése, humáninfrastruktúra fejlesztése; környezeti fejlesztések, stb. Az anyag részletes 
helyzetértékelést tartalmaz, amely jól bemutatja a település adottságait, részletesen kitér a 
szegregált terület bemutatására is. A város jövőképe és a fejlesztési célok egymással 
koherensek és a helyzetértékelésben feltárt hiányosságokra, problémákra reagálnak. A 
fejlesztésekhez az akcióterület kijelölésre került, s mivel Fehérgyarmat nem túl nagy város, ezért 
1 akcióterület jelenik meg. A célokhoz illeszkedő projektek jelentek meg, melyek részletesen ki 
lettek fejtve, s időbeli ütemezés és forrásallokáció is történt hozzájuk. Külön fejezet készült a 
fenntarthatósági szempontok értékelésére, itt a fenntartható fejlődés és az antiszegregációs 
program is bemutatásra került. A stratégia külső és belső összefüggéseit is részletesen 
vizsgálták, valamint alapos elemzésnek vetették alá a megvalósítás eszközeit (nem 
önkormányzati tevékenységek, szervezeti elvárások, ingatlangazdálkodás, partnerség, 
monitoring és koordináció).  

A 2007-2013-as időszakban történt több olyan fejlesztés, amely nem illeszkedett az IVS 
céljaihoz, de jelentős hatással van Fehérgyarmat fejlődésére: 

- önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése és forgalomtechnikai beruházások 
- kerékpár utak építése 
- Fehérgyarmat belterületi bel és csapadékvíz elvezetés fejlesztés az Akácfa és Ady 

Endre utcák közötti területen 
- Fehérgyarmat Város szennyvíztisztítása 

A 4.5. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra az Európai Uniós forrásból megvalósult és 
folyamatban lévő fejlesztések, amelyek közvetlen vagy közvetett hatása nyomon követhető a 
gazdasági-társadalmi folyamatok alakulásában (részletes adatokat és tendenciákat az 1.7 és az 
1.8 fejezet tartalmaz). 

1.6 Településrendezési Tervi előzmények 

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök
4

 

Fehérgyarmat Város Településrendezési terve: 

                                                           
4 Készült a Településszerkezeti terv, a Településszerkezeti terv Leírása, a Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat 

felhasználásával 
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 Fehérgyarmat város Önkormányzata által a 98/2004 (XII. 02.) határozattal elfogadott 
településfejlesztési Koncepció 

 Fehérgyarmat város Önkormányzata által a 74/2007 (VIII. 30. ) KT határozattal 
módosított a 38/2006 (VIII. 17.) KT határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és 
leírás  

 Fehérgyarmat város Önkormányzata által a 16/2007 (X. 01.) rendelettel elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat és szabályozási terv 

A Településszerkezeti Terv elfogadásának körülményei:  

Fehérgyarmat Város Képviselőtestülete 2003 év második felében elkészíttette el a város 
Településfejlesztési koncepcióját.  

A területhasználatban bekövetkezett változások a településfejlesztési koncepció alapján a 
település adottságainak figyelembe vételével kerültek kijelölésre és megfelelnek az Országos 
Területrendezési Terv előírásainak. 
 
Helyi Építési Szabályzat és a mellékleteként hozzá tartozó szabályozási terv a település 
területére vonatkozóan az alábbi területeket különíti el: 
Beépítésre szánt területek: 

Lakóterületek: 

 Lk-Lakóterület (Kisvárosias) 
 Lke-Lakóterület (Kertvárosias) 
 Lf-Lakóterület (Falusias) 

Vegyes területek: 

 Vt-Vegyes terület (Településközpont)  
 Vk-Vegyes terület (Központi) 

Gazdasági területek: 

 Gk-Gazdasági terület (Kereskedelmi- szolgáltató)  
 Gi-Gazdasági terület (Egyéb ipari)  

Különleges területek: 

 Kr- Különleges terület (Rekreációs terület)  
 Kst- Különleges terület (Strand)  
 Kiz- Különleges terület (Temetők területe)  
 Kp- Különleges terület (Piac, vásártér)  
 Kki- Különleges terület (Közlekedési terület) 
 Ki- Különleges terület (Intézmény)  
 Kz- Különleges terület (Zöldfelület jellegű terület) 
 Kkö- Különleges terület (Közmű terület) 
 Kb- Különleges terület (Bánya terület) 
 Kh- Különleges terület (Hulladékkezelő) 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

Közlekedési területek: 

 KÖu Közlekedési terület (Közút) 
 KÖk Közlekedési terület (Vasútterület) 
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Zöldterületek: 

 Zp Zöldterület (Közpark) 

Erdőterület: 

 Eg Erdő (Gazdasági) 
 Egk Erdő (Korlátozott használatú gazdasági) 
 Ev Erdő (Védelmi) 
 Ee Erdő (Egészségügyi, szociális, turisztikai) 

Mezőgazdasági területek: 

 Má Mezőgazdasági terület (Általános) 
Má-SZ Általános mezőgazdasági terület (Szántó)  
Má-R Általános mezőgazdasági terület (Gyep)  
Má-GY Általános mezőgazdasági terület (Gyümölcsös)  
Má-H Általános mezőgazdasági terület (Halastó)  
Má-Á Általános mezőgazdasági terület (Állattartó telep)  

 Mák Mezőgazdasági terület (Korlátozott használatú) 

Vízgazdálkodási területek: 

 V Vízgazdálkodási terület 

A településrendezési eszközök és fejlesztési dokumentumok összhangban vannak egymással és 
a www.fehergyarmat.hu oldalon elérhetőek.  

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemei 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai5 

A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti: 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §. 
szerint: „(1) A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási 
módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, 
a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési 
terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása 
mellett.” Ennek megfelelően készült a város Településszerkezeti terve. 

A lakóterületek alakításának alapelvei: 

 Amennyire kedvezőtlen a mai városszerkezetben az alulhasznosított területek jelenléte, 
annyira kedvező ez az adottság a továbbfejlődés, a rendezés szempontjából. E területek a 
mai várostestben vagy ahhoz kapcsolódva hasznosíthatók, ezzel elkerülhetők a külterületi 
földek bevonása a további fejlesztések során. 

 Új lakóterületeket úgy célszerű kijelölni, hogy azok ne legyenek elszigetelve, hanem a 
meglévő lakóterületekhez kapcsolódjanak. 

 A településen nagy lakóterület fejlesztés nincs előirányozva. Új lakótelkek kialakítása 
megoldható a tömbbelsők feltárásával. Lakóterület fejlesztésre szóba jöhetnek még a 

                                                           
5 Készült a Településfejlesztési koncepció felhasználásával 

 

http://www.fehergyarmat.hu/
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belterület északi szegletében lévő beépítetten területek, ill. új lakóterületek kijelölése a 
belterület nyugati oldalában.  

 A hagyományosan kialakult lakóterületek legnagyobb része kisvárosias és kertvárosias 
lakóterület. Az új lakóterületek kialakításánál is ezek a területfelhasználási kategóriák az 
irányadóak. 

 Meglévő lakóterületek vonatkozásában az értékmegőrzést kell előirányozni. Ez alapvetően a 
közterületek rehabilitációját jelenti (út-, járdaépítés, fasorok, játszóterek kialakítása, 
fejlesztése). 

 A lakóterület fejlesztéseken fontos az épületek karakterének meghatározása, a tájba, a 
települési építészeti környezetbe való beágyazása. 

 A karakter nélküli városrészekben az épületek karakteresebbé tétele, valamint a zavaró 
városi hibák megszűntetése a feladat, amelyek egyrészt építési tevékenységgel, építészeti 
tervekkel, másrészt építéshatósági szabályozással érhető el. 

 A kialakult lakóterületek esetén a lakásszám növekedését feltétlenül együtt kell kezelni az 
ellátó intézményi és műszaki infrastruktúrák fejlesztésével és a zöldterületek növelésével. Az 
egyes területek belső megújulását a környezetet felértékelő beruházásokkal, a kapcsolati 
rendszerek javításával is segíteni szükséges.  

Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei: 

 Egy olyan település kialakítása a cél, ahol a település szerkezete tiszta, jól átlátható. Cél, 
hogy a területek egységesek legyenek, az azonos használatú területek egymáshoz 
kapcsolódnak, egymást segítik és erősítik. Fontos a meglévő adottságok (természeti, művi) 
megfelelő fejlesztése, hasznosítása.  

 A város fejlődése szempontjából meghatározó tényező a városi környezet színvonala, 
minősége. Fehérgyarmat központja jellemzően felvidéki (orsó alakú) szerkezetű, építészeti 
értékekben gazdag. A település központja a szépségéhez képest rendezetlen, 
városépítészetileg, építészetileg hangsúlytalan. A közterületi, építészeti, városképi 
szempontból a vasútállomás, a piac, a fürdő területe, valamint az autóbusz-pályaudvar és a 
katolikus templom közötti tömb területe elhanyagolt, rendezetlen. Legfontosabb feladat a 
meglévő városrészek közül a városmag rekonstrukciója, a városmag építészeti 
városépítészeti rehabilitálása, műemlékek védelme, megfelelő használata, kihangsúlyozása. 
Tehát vonzó, esztétikus városmag kialakítása szükséges, amely elengedhetetlen az 
idegenforgalmi fejlesztéshez is. 

 Várostörténeti emlék és megőrzendő érték lehet egy városrész telekstruktúrája is. Itt a telkek 
továbbosztását, az utcavonalak, megváltoztatását csak indokolt esetben lehet változtatni. 

 A település szerkezetének nincsenek olyan problémái, amelyek megoldhatatlanok lennének. 
A jelenlegi településszerkezet hibája, hogy a területek közti kapcsolati elem, vagy az átmenet 
hiányzik, valamint a településközpont építészeti, városépítészeti arculata szétesik. Sok 
helyen nincs kapcsolat az azonos területhasználatok között (pl.: gazdasági területek). 

 Elengedhetetlen az intézmények fejlesztése. A térségi- és települési szerepkör 
megerősítéséhez szükséges az intézményi hálózat magasabb szintű kiépítése az 
oktatásban, a közigazgatásban valamint a szolgáltatásban. 

 Természetföldrajzi szempontból a település adottságai a gyógyvíz és a táj. A városban 
jelenlévő természeti erőforrások meghatározó szerepet tölthetnének be, különösen a 
gyógyvíz. A városban meglévő kedvező adottságok az idegenforgalmi ágazatban még 
teljesen kihasználatlanok. A város és térsége az idegenforgalom szempontjából nagyon 
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kedvező táji- és természeti adottságokkal rendelkezik. Az adottságok jelen vannak a 
településen, csak arra várnak, hogy azok kellően és megfelelően legyenek kiaknázva 
(kemping kiépítése, strandfürdő színvonalának fejlesztése, szállodai kapacitás bővítése). 

 A gyógyturizmus területeit a rekreációs területekkel kell összekapcsolni, mert így a 
gyógyfürdő mellett megjelennek a jóléti és kikapcsolódást szolgáló egységek is. 

 Rekreációs területek kialakítása, minőségi fejlesztése, az idegenforgalomhoz kapcsolódás a 
természeti területekkel. 

 Kiemelten fontos az ökológiai rendszerek bekapcsolása a város életébe. Szükség van olyan 
területekre, amelyek a turizmus ágazatainak adnak fejlődési lehetőséget elsősorban a 
meglévő területekhez, és az ökológiai rendszerhez kapcsolódva.  

 A településen a természeti adottságokon túl a fejlesztéshez szükséges szabad területek is 
adottak. A meglévő adottságokhoz és értékekhez kötött területek ezzel az új fejlesztési 
iránnyal összekapcsolhatók.  Az új fejlesztési területek a meglévő fürdő fejlesztésével 
valamint tőle keletre alakítható ki. 

 Kedvező a településen, hogy a különböző funkciók és igények térbeli szeparálására 
lehetőség van, amelyet ez az ágazat különösen igényel. Feladat a pihenő, a fürdő és a sport 
területek kapcsolatának biztosítása. 

 A komplex programkínálat kialakítása kulcskérdés. Rendkívül kedvező, hogy a lovaglási és 
sportolási, valamint a rekreálódási lehetőségek a gyógyturizmus közvetlen közelében 
biztosíthatók. A kapcsolódó területeken tág lehetőség nyílik további szabadidős tevékenység 
befogadására (golf, tenisz, horgászat, kerékpározás stb.). 

 Kerékpáros közlekedési hálózat kialakítása mivel számottevő a kerékpárral közlekedők 
száma. Cél a kulturált gyalogos és kerékpáros közlekedés kialakítása. 

A gazdasági területek alakításának alapelvei: 

 Legfontosabb a gazdasági területek egy helyre integrálása, fejlesztése. Fejlesztési cél, hogy 
a gazdasági egységek egymást segítve tudjanak kialakulni. Integrált mezőgazdaság és 
élelmiszeripar kialakításának ösztönzése. 

 Cél tehát, hogy a gazdasági területek ne legyenek szétszabdalva, mivel az a 
területhasználatra, a környezetminőségre is negatív hatással van továbbá a közművek, és 
infrastruktúra kiépítésénél plusz költéségként jelentkezhet. A gazdasági területek 
kialakításánál kedvezőbb az egységes infrastruktúra kiépítése. 

 Az ipari területek a déli részeken egymáshoz kapcsolódva, a település északi részein, a 
perifériákon és a lakóterületek közé beékelődve helyezkednek el. A területek növénnyel 
fedett részeinek aránya alacsony, a lakóterületek így nincsenek védve az iparterületek felől 
érkező káros környezeti hatásoktól. Az iparterületeken belül ezért kötelező fásítást kell 
előírni.  

 A gazdasági területek fejlesztése a település fekvésének, a szélirányok figyelembevételével 
történjen, a meglévő gazdasági területekhez való alkalmazkodással. 

 Gazdaságfejlesztésre a legkedvezőbb terület a vasúttól délre található, mely minden eddig 
említett feltételeknek megfelel. Gazdaságfejlesztés lehetséges még a 491. sz. Mátészalka-
Tunyogmatolcsi út déli részén. 

 Meg kell oldani a gazdasági területek tájba illesztését a területek szegélyén telepített 
erdősávval. Az új a betelepülőknél a tevékenységtől függően környezeti hatásvizsgálat 
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készítését kell kérni. A vonatkozó jogszabályok betartatásával az iparterületek 
környezetterhelése megakadályozható. 

 Határ menti fekvésből adódható ipari, könnyűipari fejlesztési lehetőségek. 

 A vendéglátás egy speciális formáját kínálja a nagy átmenő forgalom is, mely igényli a 
gyorsbüféket, éttermeket, szociális és műszaki szolgáltatásokat. Ez irányú fejlesztés a főút 
mentén, majd az elkerülő út csomópontjánál képzelhető el. 

Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei: 

 A településen belül meglévő zöldterületek megőrzendők. 

 Fehérgyarmat belterülete zöldfelületi elemekkel jól ellátott, de ezek nem alkotnak egységes 
zöldfelületi rendszert. A településen belül működő zöldfelületi rendszert, egy térben 
összezáruló egységet kell kialakítani. Ezt az utcák fásításával, az intézmények, zöldfelületi 
elemek, lakóterületek megfelelő növényfedettségével érhetjük el. Ennek nagyon fontos 
szerepe van a település központjában, a régi (történeti) városrészben, ahol a zöldfelületi 
elemek segítik a városi adottságok kiemelését. Ebben a magban helyezkedik el sok 
intézmény, és a Kossuth-park. A zöldfelületi elemek növelik a város esztétikai értékeit is, de 
a zöldfelületi elemek a lakókörnyezet egészséges állapotát is befolyásolják, segítik. Itt 
elsősorban a lakótelkek lombfedettségére esik a hangsúly. Beépítési tilalommal, 
meghatározott növényfedettségi százalékkal el lehet érni az ideális állapotot.  

 A környezetminőség javítása érdekében a városi zöldfelületi rendszer kialakítása belterületi 
zöldterületek növelésével és külterületen új erdőterületek kijelölésével. Zöldfelületi hálózat 
létrehozása. 

 A települési zöldfelületi rendszert és a természeti környezetet térben összefüggő ökológiai 
egységgé kell foglalni. Ehhez szükséges a külterületi és belterületi biológiailag aktív 
zöldfelületek összekapcsolása fasorokkal. 

 El kell készíteni a meglévő közparkok és közkertek rekonstrukciós tervét. 

 Új közparkokat kell kialakítani a város több pontján (a József Attila utcában kialakult 
kiteresedésen, a 2609-e hrsz-ú, jelenleg burkolt sportpálya helyén, játszótér funkcióval, az 
1354/1-3 hrsz.-ú területen pihenő és játszókert funkcióval, szervesen kapcsolódva a 
rekreációs területhez (sport és strandterület), az Alkotmány és Mezei utcán sarkánál lévő 
elhanyagolt terület rendezésével, a Mártírok útja mentén jelenleg is meglévő, rendezetlen 
zöldterületeken, a vasúti pályától délre fekvő 2068 és 2070-es hrsz-ú elhanyagolt 
területeken, valamint az északi oldalon lévő 1887-es hrsz-ú területen, elsősorban díszkert és 
pihenőkert funkcióval, a Haladás tér rendezetlen zöldterületeinek rendezésével). 

Tájrendezés, külterületi területfelhasználás alapelvei, követelményei: 

 A tájrendezés legfontosabb célja a már meglévő értékek megőrzése, a diszharmonikus 
tájhasználatok zavaró hatásának megszűntetése, új értékek teremtése. A tájhasználat 
változtatásának célja ezen túl a táji adottságok figyelembevételével a harmonikus 
tájhasználat megőrzése, az esetleges diszharmóniák kiküszöbölése, a táj és az épített 
környezet közötti összhang javítása, a település fejlődéséhez szükséges feltételek 
megteremtése. 

 A város természeti adottságai, a fürdő, a halastó, a vízfolyások és az erdők az ökoturizmus 
minden változatára is lehetőséget biztosítanak. A természeti tájak élővilágának 
megismerése, megismertetetése, az ökofolyosók, patakok, vízfolyosók menti kerékpárutak, 
tanösvények az ökoturizmus alapjai lehetnek. Cél az ökológiai folyosó mentén kerékpárút, 
kiránduló helyek, ösvények kialakítása. 
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 A külterületen elsősorban idegenforgalom fejlesztéséhez alkalmas területeket jelöltünk ki. A 
település északkeleti oldalán kijelölt területek kapcsolódnak a belterületi rekreációs 
területekhez. 

 Törekedni kell arra, hogy a szórtan elhelyezkedő kisebb erdőfoltokat új erdők telepítésével 
egységes erdővé alakítsuk. Ezért a délkeleti részen szántó- és gyepművelésű területek 
beerdősítését javasoljuk a meglévő erdőfoltok körül.  

 Kommunális infrastruktúra beruházások. 

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése, jó kapcsolat kiépítése az autópályával, elkerülő út 
építése. 

 Az elkerülő út megépülésével közvetlen és gyors kapcsolatok alakíthatók ki a határ menti 
vidékek és az ország belső területei felé is.  

 A koncepcióban egy olyan külső gyűrű megvalósítása szerepel, amely az országos közutak 
átmenő forgalmát egy érintő irányú nyomvonalra helyezi, ezzel tehermentesíti a 
városközpontot, nem generál más nemkívánatos forgalmat a település útjain és a városban 
élők számára számos célforgalmi alternatívát biztosít. Feltárja a külterületi ipari övezeteket, 
és a későbbiekben jó rákötési lehetőségeket biztosít új ipari létesítmények telepítésénél. 

1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei 

 Mivel a Kossuth téri parkot leszámítva a település nem bővelkedik zöldterületekben (közpark, 
közkert), a szerkezeti terv több területet is kijelöl közpark céljára. Sajnos ezek még nem 
kerültek kialakításra, viszont a város központjának térburkolása és utcabútorokkal való 
ellátása, parkrekonstrukciója megvalósult. 

 Új fasorokat telepítettek a Belvárosban, a Kossuth utcában a városrehabilitációs projekt 
keretében. 

 Közlekedéshálózati fejlesztések – Forgalomtechnikai beruházások történtek a településen, a 
Móricz Zsigmond, a Sport, a Kertváros, és Széchenyi utcák korszerűsítése megtörtént, 
valamint a kerékpárút kiépítése a Szatmári úton. 
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1.7 A település társadalma 

1.7.1 A népesség főbb jellemzői 

1.7.1.1 Demográfia 

Fehérgyarmat területe 5 246 hektár, mely az elmúlt 10 évben nem változott. A KSH 
adatszolgáltatása szerint Fehérgyarmat lakónépessége 2011-ben 7893 fő volt, mely a korábbi 
évek csökkenő tendenciáját folytatja. Azonban ezzel a lakosságszámmal is a járás legnépesebb 
települése.  

15. táblázat: Fehérgyarmat város népességszám változása 2001-2011 

Adattípus 2001 2011 
Lakónépesség 

2011/2001  
(%) 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2001 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2011 

Állandó népesség (város) 8 976  8 002   
97% 98% Lakónépesség (város)  8 785  7 893  89 

Állandó népesség (megye) 597 582 577 420  
98% 96% 

Lakónépesség (megye) 587 994 565 317 96 

Állandó népesség (ország) 10 270 425  10 092 081   
97% 97% 

Lakónépesség (ország)  10 198 315 9 937 628  97 

Forrás: KSH 

A KSH nyilvános adatbázisaiban rendszeresen közzétett adatok alapján Fehérgyarmat 2000 
utáni népességfejlődését vizsgálva negatív tendenciák figyelhetőek meg. Az idősoros elemzésen 
jól látható Fehérgyarmat lakosságának egyenletes fogyatkozása. Az elmúlt 10 év során több mint 
1 100 fővel (12%-kal) csökkent a település lakónépessége. A lakónépesség nem adja meg 
pontosan a napi szinten városban tartózkodó népesség számát, mivel járási központ révén több 
diák és munkavállaló ingázik Fehérgyarmatra a környező településekről.  

1. ábra: Állandó népesség változása 2000-2013 között 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: KSH 

A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 151,7 fő/km2, ami 2001-hez 
képest 17,2 fő/km2-t csökkent; de ez az érték a megyei átlaghoz képest magasabb. A település 1 
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km2-re jutó állandó lakosainak száma 1990-től folyamatosan csökkent. Ugyanez a tendencia 
jellemző a megye, illetve a régió népsűrűségére is. 

16. táblázat: Fehérgyarmat város népmozgalmi adatai (2001-2011) 

Adattípus 2001 2011 

Élveszületések (előző népszámlálás 
óta, fő) 

26 1 936 

Halálozások (előző népszámlálás óta, 
fő) 

1 045 2 881 

Természetes szaporodás (előző 
népszámlálás óta, fő)  

1 019 945 

Vándorlási különbözet (előző 
népszámlálás óta, fő) 

-194 -2 828 

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

825 -1 883 

Forrás: KSH 

Fehérgyarmaton jelentős változás tapasztalható az élve születések számát tekintve 2001-ről, 
2011-re, azonban a teljes népmozgalom ennek ellenére is csökkent. 

A lakosságcsökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg 
folyamatosan negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint ahányan odaköltöztek. A 
vándorlási veszteség elsősorban a térség kedvezőtlen munkaerő piaci szerepkörének tudható be.  

A településen hiányoznak a nagy tömegeket felszívni tudó üzemek, vállalkozások, melyek tartós 
foglalkoztatottságot tudnának biztosítani a munkanélküli lakosság számára. Az elvándorlás fő 
irányvonalai elsősorban a megyeszékhely, a főváros, valamint külföld. A városban nagyarányú a 
környező településekre irányuló migráció Fehérgyarmatról, az ottani kedvezőbb telekvásárlási 
árak miatt. A városban nem érvényesülnek a migrációból adódó mérséklő hatások, hiányoznak a 
településre költöző fiatal párok, akik odaköltözésükkel ellensúlyozzák a népességfogyást, 
valamint gyermekvállalással hozzájárulnának a népességnövekedéshez. 

 A népességveszteség másik fő összetevője a természetes szaporodás üteme. A halálozások 
száma az elmúlt 10 év során folyamatosan meghaladta a születések számát. 

2. ábra. Népmozgalmi mutatók 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: KSH 
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A népesség korcsoportok szerinti vonatkozásában Fehérgyarmatra is az országos tendenciák 
jellemzőek: fokozatosan csökken a fiatalkorúak száma és aránya és növekszik az időskorúak 
aránya. A korosztályi vizsgálat során kitűnik, hogy a legdrasztikusabban a fiatal korosztályba 
tartozó egyének száma csökken. A fiatal korosztály csökkenése ellenére az oktatási kapacitás a 
városban továbbra is kihasznált, mivel a járásban egyedül Fehérgyarmaton található középiskola, 
ahol fogadják a környékbeli továbbtanulni vágyó gyermekeket. Egyedül a 60 év fölöttiek esetében 
mutatható ki növekedés, amely a város lakosságának elöregedését vetíti előre. 

 3. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2011 

 

Forrás: KSH, 2011  

17. táblázat: A népesség korösszetétele  

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 

 

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség 
(60–X éves) összege a 15–64 éves népesség százalékában) 2001-ben 50,78 %, míg 2011 
ugyanez a mutató 58,08% volt.  

A város öregedési indexe (öregedési index: az idős népesség (60–X éves) a gyermeknépesség 
(0–14 éves) százalékában) 2001-ben 85%, míg 2011-ben ugyanez a mutató 169 % volt.  

Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat ezzel párhuzamosan 
az eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között. Ez egyezik a megyei és országos 
tendenciákkal.  

A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 53 % nő, 47% férfi. A 
nemek közötti arány 2001-hez képest nem változott.  

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány, német, román, 
szlovák. 2001 óta a cigány nemzetiség létszámában állt be jelentőseb változás, ami növekedést 
jelent.  

18. táblázat: Nemzetiségek aránya a városban 

  2001 2011 

A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,39% 1,58% 

A német kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,10% 0,37% 

A szlovák kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,05% 0,00% 

A román kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,01% 0,18% 

14% 5% 

10% 

15% 33% 

23% 

 A népesség korösszetétele 2011 

-14
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Korösszetétel  

Adattípus 2001 

Adott 
korcsoport 

részesedése – 
2001 (%) 

2011 

Adott 
korcsoport 

részesedése 
– 2011 (%) 

-14 1603 18,25% 1078 13,66% 

15-19 754 8,58% 425 5,38% 

20-29 1176 13,39% 780 9,88% 

30-39 1147 13,06% 1165 14,76% 

40-59 2749 31,29% 2623 33,23% 

60- 1356 15,44% 1822 23,08% 

Összesen:  8785   7893   
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Hazai nemzeti kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) (romák nélkül)  0,57% 0,99% 

Forrás: KSH 2001 és 2011 

1.7.1.3 Képzettség 

19. táblázat: Fehérgyarmat város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 
összehasonlításban (2001, 2011) 

Adattípus 2001 2011 

Változás 
2011/2001 

viszonylatában  

(%) 

A 7 éves és idősebb népességből 8 osztályt nem végzettek 
száma (városi) 

16 927 5 794% 

megyei  140 075 91 193 65% 

országos  795 023 1 149 200 145% 

7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályt 
végzettek száma (városi) 

427 1 526 357% 

megyei  150 080 123 846 83% 

országos  1 074 236 1 789 663 167% 

7 éves és idősebb népességből érettségi vizsgával és általános 
vagy szakmai oklevéllel rendelkezők száma (városi) 

2 117 2 297 109% 

megyei  82 889 105 443 127% 

országos  797 360 2 314 718 290% 

7 éves és idősebb népességből egyetemi vagy főiskolai oklevéllel 
rendelkezők száma (városi) 

619 1 216 196% 

megyei  33 346 54 117 162% 

országos  463 652 1 439 616 310% 

Forrás: KSH 

A népesség életkörülményeit jelentősen befolyásolja a lakosok iskolázottsági szintje, mivel a 
képzettség napjainkban a munkavállalás legfőbb kritériuma. Iskolázottság szempontjából jelentős 
különbséget mutat 2011/2001 viszonylatában az általános iskolát nem végzettek száma. 
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4. ábra. Fehérgyarmat lakosságának iskolázottsága 2011-ben 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: 
KSH 

Ahogy az ábrából is kitűnik 
Fehérgyarmat 

lakosságának legnagyobb 
része - 38%-a - rendelkezik 
érettségi vizsgával. 

Fehérgyarmaton – valamint 
a járásban - nem folyik 
felsőfokú oktatás. A 
településen élő diákok 
elsősorban a szomszédos 
felsőoktatási centrumokban 

(Debrecen, Miskolc) folytatják tanulmányaikat. Mivel a városban kis számban találhatóak 
magasan képzett munkaerőt igénylő nagyobb gazdasági vállalkozások, alacsony a bérszínvonal, 
s kevés lehetőség van karrierépítésre, illetve szakmai fejlődésre, az országos szinten is keresett 
végzettségű, képzett fiatalok túlnyomó többségében elhagyják a települést. A Fehérgyarmaton 
működő három középiskola közül kettőben is folyik felnőttképzés, az elmúlt években 
számítástechnikai, vámügyintéző, szociális gondozói és szociális ápolói tanfolyamok indultak. A 
település lakosságának iskolázottsági szintje nagymértékben befolyásolja a város fejlődési 
lehetőségeit, esélyeit, elmaradottsága az előrehaladást hosszú távon konzerválhatja, ebből 
kifolyólag az iskolázottsági szint növelése a település hosszú távú fejlesztésének kiemelt 
prioritását kell, képezze.  

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

Fehérgyarmat városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 4993. fő volt, ennek 55,61 %-a 
volt foglalkoztatott. Ez az arány 2001-hez képest 4%-kal nőtt. 

2013-ban a KSH adatai szerint a regisztrált munkanélküliek száma Fehérgyarmaton 423 fő, 
amely a munkaképes korú népesség 7,27%-a volt. Nem mutat túl kedvező képet, hogy a 
regisztrált munkanélküliek 56%-a volt 180 napnál hosszabb ideje regisztrált. A 25 év alatti 
regisztrált munkanélküliek aránya 18,86%, míg a 45 év felettieké 29,55 % az összes 
munkanélküli arányában. 

2014 decemberében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint a munkaképes 
korúak 6,72%-a (relatív mutató) nyilvántartott álláskereső. Ez a munkanélküliségi ráta a 
nyilvántartott munkanélküliek számát tartalmazza, a tényleges munkanélküliek száma ettől 
eltérhet. A relatív mutató arányszáma 1.19 az országos relatív mutatóhoz viszonyítva. 2014 
decemberében a nyilvántartott munkanélküliek száma 393 fő, amely a 2013-as adathoz képest 
csökkenést jelent. A regisztrált 393 munkanélküliből az elmúlt év végén 113 fő 365 napnál régebb 
óta szerepelt a munkaügyi hivatal nyilvántartásaiban, mint munkanélküli. Ez a munkakeresők 
28.75%-át jelenti. Ezek az adatok nagyjából hasonló képet mutatnak az év közepén is, ekkor 1 
fővel volt kevesebb a nyilvántartott munkanélküliek száma. 
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20. táblázat. Nyilvántartott álláskeresők száma 2010-2014 között 

 

Forrás: NFSZ  *15-61 éves férfiak és nők száma 

 **A nyilvántartott álláskeresők a munkavállaló korú népesség %-ában 

***A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 

A fenti táblázatban bemutatott 2010-2014-es adatsorok összevetése során néhány esetben 
jelentős változásokat észlelhetünk. 2014 IV. negyedévére a nyilvántartott álláskeresők száma 
393-ra (55%-al) csökkent, viszont 2013-ig ugyancsak csökkent a munkaképes korú lakosság 
száma 5 842-ről 5 512-re, amely mintegy 6%-os csökkenést mutat, de 2014-ben közel azonos a 
munkaképes korú lakosság száma a 2010-es adattal. A korábbi csökkenés hátterében főleg 
demográfiai folyamatok állhatnak. Elsősorban megemlítendő a természetes fogyás által csökkent 
népesség, másodsorban a vándorlás következtében elköltözött lakosság is hozzájárul a 
számadatok csökkenéséhez. Meghatározó tényezőt képez továbbá a kormány által elindított 
közmunkaprogramok is, melyek a munkanélküli lakosság jelentős szegmensét sikerült a 
munkaerő piacra visszahelyezni. 

2011-ben a helyben foglalkoztatott helyben lakók aránya foglalkoztatottakon belül 75 % volt, míg 
a településről ingázók aránya 22 % volt. A helyben foglalkoztatott helyi lakosok aránya 2001 óta 
csökkent, ami szintén a fentebb említett demográfiai folyamatoknak köszönhető. Az ingázók 
aránya is emiatt lett magasabb. 

A 1.15.3.–as Közösségi közlekedés című fejezetben bővebben kifejtésre kerülnek az ingázással 
kapcsolatos információk.  

Összefoglalva Fehérgyarmat foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét komplexen, több 
tényező együttes hatása determinálja. A 2008-2009 között kibontakozó gazdasági válság 
alapvető létbizonytalanságot teremtett a település vállalkozói struktúrájában, mely 
kiadáscsökkentésre sarkalta a vállalkozásokat, ennek keretében elbocsátások következtek be, 
emelkedett a munkanélküliség aránya lakosságon belül. A helyzet harmonizálása érdekében 
nagyléptékű beruházások jelentenének megoldást, azonban a településen hiányoznak azok a 
nagy tömegeket foglalkoztatni képes cégek, vállalkozások. Ennek oka elsősorban Fehérgyarmat 
periférikus helyzete, mely meghatározó tényezőt képez az ide települni vágyó cégek 
szempontjából. A rossz közlekedési állapot, a központoktól való nagy távolsága 
Fehérgyarmatnak egyik fő hátrányát képezi. 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

A jövedelmi viszonyokat alapvetően meghatározza a népesség gazdasági aktivitása, amelyet 
részletesen az 1.7.1.4 fejezet mutat be. Fehérgyarmaton 2013-ben 43 adófizető jutott száz 
lakosra, ami kismértékben meghaladja a megyei értéket (42 fő). Az egy adófizetőre jutó személyi 
jövedelemadó alap 1,695 millió Ft, a személyi jövedelemadó értéke pedig 646 ezer Ft volt, ami 
szintén kedvezőbb a megyei átlaghoz viszonyítva. 

Időszak

Nyilvántartott 

álláskeresők 

összesen (fő)

 365 napon 

túl 

nyilvántartott 

álláskeresők 

Járadék tip. 

ell. (fő) 

Segély tip. ell. 

(fő) 

RÁT, BPJ, FHT, 

RSZS (fő)

 

Munkakép

es korú 

lakosság 

 Relatív 

mutató**

 

Arányszám**

*

2010 december 711 197 139 65 201 5842 12,17 1,38

2011 december 685 182 105 4 219 5713 11,99 1,45

2012 december 647 196 71 3 187 5579 11,6 1,36

2013 december 423 127 29 5 105 5512 7,67 1,23

2014 december 393 113 32 6 113 5847 6,72 1,19

Jövedelem  
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Az adó alakulásában erőteljes növekedés látható 2001-2008-ig, azonban az elmúlt időszakban a 
jövedelmi viszonyok tekintetében stagnálás figyelhető meg. Ez a tendencia mutatható ki 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkoztatva is, bár 2011-ben egy kisebb visszaesés 
következett be. 

5. ábra: SZJA alapot képező jövedelem Fehérgyarmaton 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: KSH 

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási 
alapot jelent a lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek mennyisége, értéke. 
Ezek közül az egyik legjellemzőbb mutató a személygépkocsik számának változása. Az alábbi 
ábrán látható, hogy Fehérgyarmaton a 2000-es évek elején egy enyhe növekedés, majd a 
gazdasági válság időszakában enyhe csökkenés figyelhető meg. Az utóbbi időben újra 
növekedés tapasztalható, ami előrevetítheti az életminőség enyhe javulásának képet. Ezek az 
adatok azonban eltérnek a megyei átlagtól, mivel itt valóban kismértékű ingadozás látható, 
szemben a megyei tendenciával, ahol ez a változás sokkal látványosabb. Mindebből az a 
következtetés vonható le, hogy Fehérgyarmaton némiképp – de nem jelentősen – jobbak a 
körülmények, mint a megye többi településén, 

6. ábra: Személygépkocsik száma a városban 2001-2013 között 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: KSH 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata biztosítja a jogszabályban megállapított rendszeres 
megélhetést nyújtó segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott 
szükségletekhez igazodó támogatásokat (lakásfenntartási támogatás) valamint az eseti 
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segélyeket (átmeneti segély). A KSH adatokat és a települési adatszolgáltatást vizsgálva 
megállapítható, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások a lakosság 
viszonylag nagy részét érintik és közülük is a lakosságon belüli arányát tekintve felül 
reprezentáltak a roma származású személyek.  

7. ábra: A fő segélyezési formák a településen 2009-2013 

  

Forrás: saját szerkesztés, adatok: KSH 

A segélyezés a településen biztosított típusai a 1.8.3 fejezetben kerülnek részletezésre. 

1.7.1.6 Életminőség 

A születéskor várható élettartam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013-ban 78,33 év volt, az 
országos átlagtól 0,4 évvel kevesebb, tehát nem tapasztalható nagy eltérés az ország többi 
részéhez képest. 

A lakásállomány csak kis mértékben nőtt, egyenesen arányosan az 1000 lakosra jutó lakások 
számával. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya sokkal kevesebb, mint a megyei átlag, és 
5%-kal csökkent ez a szám a vizsgált 10 év alatt. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 
lakások száma szintén magasabb, mint a megyei átlag, és mindkét vizsgált évben 90% fölötti az 
érték. Átlagosan 65,69 liter vizet fogyaszt egy ember egy nap Fehérgyarmaton, ami nagyjából 10 
literrel kevesebb, mint a megyei átlag. A városban 10 kilométer közvilágítású célú villamos 
energia hálózat van kiépítve, ami nem változott a 10 év alatt. 

2011-ben 0 db távfűtéses lakásvolt – holott 2001-ben még a lakások majd 50%-afűtött távhővel. 
Ez az ipar megszűnésének következtében történt, hiszen a távhő ára jelentősen megdrágult 
miatta. A távhő használat megyei átlagtól jóval kevesebb, bár a megyei adatok is csökkenő 
tendenciát mutatnak. 
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21. táblázat. Háztartások, családok életkörülményei (2001 és 2011) 

Év 
2001 2011 

Város Megye Város  Megye 

Lakásállomány (db) 3 178 208 188 3 261 220 766 

1000 lakosra jutó lakások száma  354 348 408 382 

Épített lakások aránya (éves lakásállomány 
százalékában) 0,57% 0,98% 0,06% 0,09% 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) 9,72% 26,90% 4,78% 14,33% 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 
lakások aránya (%) 94,27% 80,83% 98,25% 89,23% 

Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó 
mennyisége (l/fő/nap) 65,69 75,33 85,01 76,19 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 
(%) 73,88% 35,22% 90,86% 58,05% 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 
a vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 
százalékában 78,37% 43,57% 92,48% 65,05% 

Kizárólag közvilágítási célú villamosenergia-
hálózatok hossza, km 10 317 10 368 

Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma 75 64 85 72 

Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott 
villamosenergia mennyisége (1000 kWh) 1,66 0,89 1,26 0,94 

Távfűtéses lakások aránya (%) 49,50% 42,07% 0,00% 9,01% 

Forrás: KSH 

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A városban társadalmi problémák a szegregátumon kívül nem tapasztalhatóak. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

A település első okleveles említése 1334-ből való, egy pápai tizedjegyzék említi először 
Fehérgyarmatot. A város már az 1400-as években központi jellegű településnek számított, 
mezőváros volt. A nagy lélekszámnak köszönhetően vált Fehérgyarmat 1867-ben vidéke 
közigazgatási központjává, járási székhellyé, amely címet a járások megszüntetéséig, 1983-ig 
megtartott. A lakosságszám ugrásszerű növekedését, hozta az 1970. május 14-i árvíz, mely után 
államilag támogatottan lehetett lakást építeni, akár a járási székhelyen is. A Trianoni új 
országhatár nem érintette közvetlen a települést, de Szatmárnémetihez való erős kapcsolata 
megszűnt. Az újonnan kinevezett megyeszékhely, Mátészalka jó ideig nem tudta ugyanazt a 
funkciót betölteni. A település az I. vh. után lépett a lassú városiasodás útjára, melynek üteme az 
1960-as években kezdett erősödni. A települést 1984-ben nyilvánították várossá. 6 

A Fehérgyarmati járás életében mindig fontos szerepet játszott a pezsgő kulturális élet, 
elsősorban Fehérgyarmat széles programkínálatának köszönhetően. Bár a lakosság nagy része 

                                                           
6 forrás: Örökségvédelmi hatástanulmány 

Településtörténet  

Kultúra 
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anyagi gondokkal küzd, ennek ellenére a város aktív szellemi és kulturális élettel rendelkezik, 
melyet számtalan civil szervezet, önképző, illetve művészeti kör igyekszik működtetni. A kulturális 
életben nagy szerepet játszanak a hagyományőrző programok és rendezvények, melyek közt 
kiemelkedő szerepük van a hagyományos gasztronómia értékeinek megismertetését és 
népszerűsítését szolgáló eseményeknek. 2013-ban 53 kulturális rendezvény volt 
Fehérgyarmaton, amelyen 13 524 fő vett részt a KSH adatai szerint. A nemzeti ünnepek, 
megemlékezések mellett a városban évente megrendezésre kerül a nagy hagyománnyal 
rendelkező Gyarmati Vigasságok nevű rendezvénysorozat, amelyen átlagosan 8000 fő vesz 
részt. A programnak résztvevői a Gyarmat utónévvel rendelkező magyar és határon túli 
települések. Az idelátogatók megismerhetik a települések múltját és jelenét, a város 
központjában található parkban honfoglalás kori falu kerül kialakításra, melyben többek között 
kézműves foglalkozások, vásárok, íjászbemutató, galamb kiállítás várják az odalátogatókat. A 
Gyarmati Vigasságok társrendezvénye a szintén évente megrendezett Oldalvágány, mely 
irodalmi, színházi, képzőművészeti, zenei programokkal szórakoztatja a kultúrára vágyó 
közönséget.  

A járás kulturális központjának szerepét Fehérgyarmat tölti be, ahol a Móricz Zsigmond Városi 
Művelődési Házban színházi és mozielőadások, kiállítások, ünnepi megemlékezések, bemutatók, 
fesztiválok, a jeles napok köré szervezett gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A 
Művelődési Ház helyet ad művészeti csoportoknak, kluboknak, foglalkozásoknak, 
tanfolyamoknak, és egyéb rendezvényeknek. Az 1955-ben épült művelődési ház felújítása 2004-
ben fejeződött be. A felújítások eredményeként a művelődési ház alkalmassá vált jelentősebb 
színházi előadások megrendezésére is. A város kulturális életében az elérhető kulturális 
programok legfőbb szervezője a Művelődési Ház, mely szoros kapcsolatot ápol a település civil 
szervezeteivel, akikkel összefogva több ünnep, illetve kulturális alkalom, program lebonyolítása 
történik minden évben7 

1.7.3.2 Civil szerveződések 

Fehérgyarmaton a civil szféra jelenléte kimondottan erősnek nevezhető, mely jelentősen 
hozzájárul a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez. A társadalmi szemléletformálásban betöltött 
szerepük számottevőnek mondható, működésükkel kulturális életének szerves színfoltját képezik, 
mindemellett pedig a város közösségi életének szervezésében kap nagy hangsúlyt létük. 
Fehérgyarmat civil szervezetei tevékenységük és célcsoportjaik alapján meglehetősen sokfélék. 
Megtalálhatóak a klasszikus hagyományőrző körök, a vallási és sport tematika köré épült 
szerveződések. Ezen kívül az óvodákhoz, iskolákhoz és az egész városhoz kapcsolódó egyéb 
baráti körök, alapítványok szintén aktív résztvevői a város kulturális életének. 

Fehérgyarmaton 62 civil szervezet működik, ezekből tevékenység szerint, amelyek a leginkább 
képviseltetik magukat: 21 sportegyesület, 12 oktatási és 10 kulturális egyesület.8 

A civil szerveztetek részletes listája a 4.4. számú mellékletben található. 

Fehérgyarmaton a lakosság nem eléggé aktív, nehéz őket bevonni a programokba, 
rendezvények részvételébe. Ennek ellenére a civil és önkormányzati szféra is továbbra is 
lelkesen próbálja aktivizálni a lakosságot. 

  

                                                           
7 A Felső-Tisza Vidéki TKT Kistérségi Gazdasági Koncepciója, 2007-2013. 
8 http://www.helyicivil.hu/ 
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1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Oktatás  

Fehérgyarmat városban az óvodai feladatellátás 2 intézményben történik. Az intézmények 
fenntartója és működtetője Fehérgyarmat város önkormányzata és a Fehérgyarmati Református 
Egyházközség. A feladat ellátási helyek száma 4, ezek területi elhelyezkedése a városon belül 
viszonylag egyenletes. A városban összes óvodai férőhely száma 240 fő városi szintű 
kihasználtság 96 %-os. A városban 3 családi napközi működik, ezekben 19 óvodás korú gyermek 
helyezhető el.  

Kihasználtságban az utóbbi évek tendenciája: 2001 óta csökkenés tapasztalható az óvodás korú 
gyermekek számában (332 főről  231 főre, 2013-ra). A férőhelyek csak kismértékben változtak 
250 főről 240 főre. Így a kihasználtság 132%-ról 100% alá került. 

Fejlesztések: 

 Udvari játékok beszerzése Fehérgyarmat Város óvodáiban 

 Szent István téri óvoda felújítása 

 Hadház úti óvoda fejlesztése 

22. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév) 

Intézmény 
neve és 

fenntartója 

Feladatellátó 
hely és annak 

címe 

Férőhely 
(fő) 

2013-ban 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihasznált
ság (%) 

Csoport-
szobák 
száma 

(db) 

Torna-
szoba 

léte 
(igen/ne
m, db) 

Kölcsey 
Ferenc 
Református 
Általános 
Iskola, 
Óvoda, 
Bölcsőde 
/Református 
Egyházközsé
g 

Csillagvilág 
Óvoda 
Fehérgyarmat, 
József Attila u. 6.  

60 fő 

231 fő 96,25 % 

2 
igen – 1 

db 

Művelődés 
Központ / 
Fehérgyarma
t város 
Önkormányz
ata 

Szent István téri 
Óvoda, 
Fehérgyarmat 
Szent I. tér 2. 

90 fő 3 nem 

Művelődés 
Központ / 
Fehérgyarma
t város 
Önkormányz
ata 

Tavasz utcai 
Óvoda, 
Fehérgyarmat, 
Tavasz u. 4-6. 

60 fő 2 nem 

Művelődés 
Központ / 
Fehérgyarma

Hadház utcai 
óvoda 
Fehérgyarmat, 

30 fő 1 nem 

Óvodák  
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t város 
Önkormányz
ata 

Hadház u. 4. 

Forrás: www.oktatas.hu, http://statinfo.ksh.hu/  

Fejlesztési igények: Fehérgyarmat óvodáinak szigetelése, fűtés-világítás korszerűsítése és 
akadálymentesítése. 

Általános iskolai nappali oktatásban résztvevő tanulók száma 2013/2014-es tanévben 845 fő volt 
(a települési adatok alapján). Az elmúlt évek (2001 óta) tendenciája szerint ez a szám csökkenő. 
A város általános iskoláiban nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók száma 0 fő. A város 
iskoláiba más településről bejáró általános iskolai tanulók száma 372 volt a 2013/2014-es 
tanévben. Ez a szám enyhe növekvő tendenciát mutat. A vonzerő oka a város iskolában nagyobb 
az elérhető szakkörök, foglalkozások, sport edzések száma, valamint a városba dolgozni bejáró 
szülő a gyermekét is behozza iskolába. 

Az általános iskolai intézmények száma 2 (Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde) a 
feladat ellátási helyek száma 3. Ezen belül a KLIK a fenntartó a Bárdos Lajos Általános Iskolában 
(de Fehérgyarmat város működteti az iskolát), a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartója a 
Fehérgyarmati Református Egyházközség. 

23. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév) 

Intézmény neve 
és fenntartója 

Feladatellátó 
hely és annak 

címe 

Férőhely 
(fő) 

2013/2014 
tanévben 
beíratott 
gyerekek 

száma (fő) 

Kihasznált
ság (%) 

Tantermek 
száma (db) 

Torna-
terem 
léte 

(igen/ne
m, db) 

Bárdos Lajos 
Általános Iskola 
és AMI / 
Klebelsberg 
Intézményfenntar
tó Központ 

Fehérgyarmat, 
Bajcsy-
Zsilinszky u. 15.  

550 fő 406 fő 73,38% 18 
igen – 1 

db 

Kölcsey Ferenc 
Református 
Általános Iskola, 
Óvoda és 
Bölcsőde / 
Fehérgyarmati 
református 
Egyházközség 

Fehérgyarmat, 
Május 14. tér 
33. 

480 fő 439 fő 91,45% 16 

igen – 1 
db 

tornatere
m, 1 db 

sportpály
a 

Forrás: www.oktatas.hu; http://statinfo.ksh.hu/  

Fejlesztések 2007-2013 között: 

 Bárdos Lajos ÁMK és AMI rekonstrukciója és komplex akadálymentesítése; 

 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése a Bárdos Lajos ÁMK és AMI, 

 XXI. századi oktatási feltételek megteremtése a Felső-Tisza vidéki TKT; 

 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. 

Középfokú oktatási intézmények száma a városban 3 (a Deák Ferenc Gimnáziumban, a Móricz 
Zsigmond Szakképző és Szakközépiskolában, és a Petőfi Sándor Közgazdasági és 
Szakközépiskolában). A tanulók 71,6 %-a a környező településekről látogatja az oktatási 

Alapfokú oktatás  

Középfokú oktatás  

http://www.oktatas.hu/
http://statinfo.ksh.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://statinfo.ksh.hu/
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intézményeket. Mindhárom iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 
üzemel.  

24. táblázat: Középfokú oktatási intézmények és azok jellemzői (2013/2014 tanév) 

Középfokú oktatási 
intézmény neve, 

fenntartója / működtetője  

Tanulók 
száma 

2013/2014 
(fő) 

Nem 
városi 

lakos (%) 

Kollégi
sta (fő) 

Képzési kínálat  

Deák Ferenc Gimnázium / 
Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

1650 fő 77,82% 38 fő 

4 és 8 évfolyamos gimnáziumi 
nevelés-oktatás, angol és a 
német nyelvi képzés emelt 
szinten 

Petőfi Sándor 
Szakközépiskola / 
Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 

közgazdasági, informatikai, 
kereskedelmi marketing, üzleti 
adminisztrátorképesítés 
akkreditált képzés: pénzügyi 
számviteli ügyintéző, marketing 
reklám, gazdasági informatikus, 
ügyintéző titkár, számviteli 
szakügyintéző, és pénzügyi 
szakügyintéző szakirányok 

Móricz Zsigmond Szakképző 
és Szakközépiskola / 
Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  

asztalos, élelmiszer- és vegyi 
árukereskedő, kultúrcikk 
kereskedő, hegesztő, női 
ruhakészítő, pincér, villamos gép- 
és készülékszerelő, 
karosszérialakatos, 
számítástechnikai 
szoftverüzemeltető, gázvezeték- 
és készülékszerelő, géplakatos, 
háztartási gépszerelő, kőműves, 
esztergályos, valamint 
autószerelő szakképzés folyik. 

Forrás: http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/?doSearch=True,  
http://statinfo.ksh.hu/ 

A képzések struktúrája részben illeszkedik a helyi gazdaság igényeihez. A középiskolák oktatási 
kínálata alapján megállapítható, hogy szakképzési hiányosságok mutatkoznak egyes, a járás 
adottságait és gazdaságfejlesztési lehetőségeit figyelembe véve kulcsfontosságúnak tekinthető 
területen: hiányoznak például a turizmus, a mezőgazdasági ökogazdálkodás témájú és a 
vállalkozási készségeket fejlesztő szakképzések. Az intézmények kapcsolatot ápolnak a 
gazdasági szereplőkkel, lehetőségeikhez mérten a képzési struktúrát próbálják a piaci 
igényekhez igazítani. 

Fejlesztések 2007-2013 között: 

 Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Móricz Zsigmond Szakképző Iskola 
és Kollégiumban, 

 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumban”.  

A város kollégiuma a Móricz Zsigmond Kollégium, amely 320 tanuló számára tud egyidejűleg 
ellátást biztosítani. Figyelembe véve azt, hogy a Fehérgyarmat középiskoláiban tanuló diákoknak 
mintegy fele, azaz közel 800 fő Fehérgyarmaton kívülről érkezik, a rendelkezésre álló kollégiumi 
kapacitás ki tudja elégíteni a szükséges létszámigényeket (a közelebbi településekről bejáró 

Kollégiumi ellátás  

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/?doSearch=True
http://statinfo.ksh.hu/
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tanulók nem szorulnak kollégiumi elhelyezésre). A kollégium mindamellett, hogy megfelelő számú 
férőhellyel rendelkezik, elhanyagolt, rossz műszaki és lakhatási feltételek között működik, némely 
tekintetben nem biztosít színvonalas pedagógiai környezetet a nevelési, oktatási 
tevékenységhez. 

Fehérgyarmaton és a járásban felsőoktatási intézmény nem található. Viszont Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 4 felsőoktatási intézmény közül választhat a továbbtanulni szándékozó tanuló: 
Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (kihelyezetett tagozat), 
Gábor Dénes Főiskola (kihelyezett tagozat, Debrecen), Szent Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza). 

8. ábra: Fehérgyarmat oktatási-nevelési intézményeinek létszáma 200-2013 között 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: http://statinfo.ksh.hu/  

Összességében elmondható, hogy Fehérgyarmaton az elmúlt 13 év tekintetében: 

 jelentősebb csökkenő tendenciát mutat az általános iskolások, óvódások és a 
szakiskolások száma. A szakiskolákban és az általános iskolában számottevőbb a 
létszám csökkenés. 

 A szakközépiskolákban is csökkenés van, de nem akkora mértékű, de összességében a 
trend kiegyensúlyozott képet mutat. 

 A gimnáziumi tanulók számában van egyedül növekedés, ennek oka, hogy a 
szakközépiskola helyett a lányok inkább a gimnáziumot választják.  

1.8.1.2 Egészségügy 

A városban összesen 3 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 5 fogorvosi praxis létezik. A betöltetlen 
praxisok száma: 1. Az ügyeleti feladatok ellátása térségi szinten történik. Az egy 
háziorvosra/házi gyermekorvosra eső betegek száma 1 610, ami a járási és a megyei adattól 
kedvezőbb, de az országos adathoz képest elmarad. A városban 5 védőnő dolgozik; 2 területi 
védőnői körzet, 1 iskolai- és 2 ifjúsági védőnői körzet került kialakításra. A településen az 
egészségügyi alapellátás 3 db ellátó helyen történik. A gyógyszertárak száma 4. 
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A védőnői ellátás kivételével valamennyi feladatot vállalkozói szerződéssel biztosít az 
önkormányzat, illetve a központi orvosi ügyeletet a társulási megállapodás alapján az egész 
járásra kiterjedően a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás szervezi. A KSH 
adatbázisa alapján tíz éves intervallumot vizsgálva nem tapasztalható kiemelkedő változás a 
háziorvosi ellátásban részesültek számát illetően.  

25. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátóhelyek főbb jellemzői  

Egészségügyi 
ellátóhely, címe  

Ellátás jellege 
Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

Május 14 tér 10. gyermek és felnőtt 
háziorvos, 

2 0 a rendelők felújítása 
folyamatban van 

Tömöttvár u. 38.  gyermek és felnőtt 
háziorvos 

2 0 a rendelők felújítása 
folyamatban van 

Kossuth tér 47. felnőtt háziorvos 1 1 a rendelők felújítása 
folyamatban van 

Szamos u. 14. gyermekfogászat és 
iskolai, ifjúsági körzeti 
és felnőtt fogorvos,  

1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel 

Kossuth tér 34. gyermekfogászat és 
iskolai, ifjúsági körzeti 
és felnőtt fogorvos 

1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel 

Tömöttvár utca 
24. 

felnőtt fogorvos, 
fogászati ügyelet 

1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel 

Damjanich u. 1. orvosi ügyelet 1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Fehérgyarmat városában található a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelye. A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő egyesített megyei 
fenntartású intézményként 1996 óta szolgálta a fehérgyarmati és vásárosnaményi térség mintegy 
90 ezer lakosának egészségügyi szakellátását. A korábbi rekonstrukciós munkáknak 
köszönhetően felújításra kerültek a régi épületek, szakrendelő helyiségek és új szárnyak épültek. 
Az intézmény feladatköre Nyírbátor és kistérségi vonzáskörzete járó betegeinek ellátásával 
bővült 2006 augusztusától. 2007. április 1-i hatállyal súlyponti szerephez jutott az intézmény, 
ezzel bekerült az ország 39 kiemelt kórháza közé. 

Fekvőbetegeik összesen 470 ágyon (Fehérgyarmat), járó betegeik több mint 100 szakrendelésen 
(Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Nyírbátor) fogadják. A fehérgyarmati székhelyen, 2004 őszén 
komplex fürdőgyógyászati egység került kialakításra: a közel 1000 méter mélyről feltörő 44 C°-os 
gyógyvíz kiváló vízminőségű összetételéből adódóan főként mozgásszervi megbetegedések 
kezelésére, krónikus nőgyógyászati panaszok enyhítésére alkalmas. 2007. február 2-án 
hivatalosan is átadásra került a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő fehérgyarmati székhelyén 
megépült korszerű Rehabilitációs Központ. A központ folyamatosan fogadja a korai rehabilitációs 
kezeléseket igénylő mozgásszervi, szív-, agyi és egyéb keringési betegeket, valamint a 
csontműtéten átesetteket és a balesetet szenvedetteket. A kórház felszereltsége, szakmai 
bázisa, műszerellátottsága magas színvonalú. Sürgősségi osztályaik a nap 24 órájában fogadják 
betegeiket. Az orvosi alapszakmákhoz tartozó osztályok mellett fül-orrgége, aneszteziológiai és 
intenzív terápiás, rehabilitációs, krónikus és ápolási osztállyal, valamint széles palettájú 
járóbeteg-szakrendelőkkel rendelkezik az intézmény. Az operációk sikerét orvosaik szakmai 

Szakellátás  
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tudása mellett a korszerű műtők, európai színvonalú műszerekkel segítik a fehérgyarmati 
székhelyen. 

Fejlesztések 2007- 2013 között:  

 Orvosok a Szatmárért és a Beregért; 

 A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése; 

 A Szatmár Beregi Kórház Intenzív Neonatális Osztály eszközparkjának és informatikai 
rendszerének modernizációja; 

 Egészségügyi alapellátások fejlesztése Fehérgyarmaton; 

 Szakemberek Szatmárért; 

 Innovatív fogászati technológia bevezetése Dr. Páll Attila rendelőjében; 

 Fogászati rendelő korszerűsítés; 

 Fogorvosi eszközök beszerzése; 

 Fog Medicina Kft. számára, új fogászati kezelő egység (fogászati szék) beszerzése; 

 Fogorvosi rendelő fejlesztése. 

Prevenciós tevékenységeket egészségügyi és szociális területen 6 szervezet folytat. Fő 
célcsoportjuk a település lakossága, de vannak speciális célcsoport érdekeivel foglalkozó 
szervezet is (pl. "Szatmár - Beregi Újszülöttekért" Alapítvány, Szatmár - Beregi Betegek Intenzív 
Ellátásáért Alapítvány).  

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások 

Fehérgyarmat város 2009-ben térségi szerepet vállalt a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátások megszervezésében, a kistérség településeivel intézményfenntartó 
társulást hozott létre a szociális feladatok ellátására. Az addig önkormányzati fenntartású 
szociális intézmény, a Városi Szociális Központ a társulás fenntartásába került. A nyújtott 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások köre lényegében nem változott, a kötelezően ellátandó 
és az önként vállalt feladataik megmaradtak, többletfeladatként a térségi ellátás szervezése 
jelentkezett. 

A biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások egy része kötelezően ellátandó feladat. Ezek az 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás időskorúak részére, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás. 

Önként vállalt feladataik a támogató szolgáltatás, a hajléktalan személyek átmeneti 
elszállásolása, és az időskorúak tartós bentlakásos intézményi elhelyezése, továbbá a 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, mely utóbbit forráshiány miatt a társulás nem tudja 
működtetni, ezért egy civil szolgáltató közreműködésével válik elérhetővé az ellátás. 

Ezen kívül a Református Egyházközség fenntartásában működik a Csillagvilág Bölcsőde 2 
csoporttal, valamint civil fenntartásban 3 családi napközi is van a településen.  

A városban a bölcsődék száma 1 (egyházi fenntartású bölcsőde). A férőhelyek száma 24 az 
egyházi bölcsődékben. A bölcsődés korú gyermekek nappali elhelyezését a városban további 3 
családi napközi is segíti. A családi napközik 19 férőhellyel rendelkeznek, s 2013-ban 17 
gyermeket írattak be, így a kihasználtság 90%-os. 

Az intézmények kihasználtsága városi szinten 80 %-os. A kihasználtságban jelentős anomáliák 
jelentkeznek. Az idősek nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás marad el 
nagyon kihasználtságban, a többi szolgáltatás esetében elegendő a kapacitás. Általánosan 

Intézmények, 
szolgáltatások  
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elmondható, hogy az intézmény és a nyújtott szolgáltatások kihasználtsága, igénybevétele 
megfelelő. 

26. táblázat: Szociális ellátást biztosító intézmények főbb jellemzői  

Intézmény Ellátó hely Szolgáltatások 

férőhely 
(fő)  

kihasználtság 
(%) 

amennyiben releváns  

Kölcsey Ferenc 
Református Általános 
Iskola, Óvoda, 
Bölcsőde  

Fehérgyarmat,  
Május 14. tér 
33. 

Bölcsődei ellátás, 
bölcsődei egészségügyi 
ellátás és az intézményi 
étkeztetés 

24 100 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Gyermekjóléti Szolgálat 70 nem 
értelmezhető 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Tartós bentlakás és 
átmeneti elhelyezés 

87 102 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Szociális étkeztetés: 
rászorulóknak, 
pszichiátriai 
betegeknek, 
szenvedélybetegeknek, 
és hajléktalanoknak 

302 100 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Házi segítségnyújtás 389 100 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban 
részesülők száma 

47 8 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Családsegítés 924 nem 
értelmezhető 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Idősek nappali ellátása 25 28 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Fogyatékosok nappali 
ellátása 

20 100 

Városi Szociális 
Központ 

Fehérgyarmat, 
Tömöttvár u. 
29-31. 

Szenvedélybetegek 
nappali ellátása 

30 100 

Forrás: statinfo.ksh.hu; vszkfgy.hu 

A szociális juttatásokat az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint a 
saját döntésen alapuló pénzbeli és természetbeni juttatások rendszerének kiépítésével, 
működtetésével biztosítja. Önként vállalt feladatként például az önkormányzat az 
iskolakezdéshez pénzbeli támogatást nyújt azoknak, akik ingyenes tankönyvellátásban nem 
részesülnek, és a jövedelmük a rendeletben meghatározott határt nem haladja meg. A 
felsőoktatási intézményben tanuló rászoruló diákok Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülnek. 

 

 

 

Pénzbeni és 
természetbeni 
ellátások  
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27. táblázat: Pénzbeni juttatások a városban 2005-2014 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Fejlesztések 2007- 2013 között:  

 Fehérgyarmat Város Szociális központ konyhájának eszközbeszerzése és 
infrastrukturális telepítése; 

 Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának létrehozása; 

 Bölcsőde felújítása; 

 Fogyatékos lakóotthon építése Fehérgyarmaton; 

 Képzés/foglalkoztatás szakembereknek; 

 "Segítsünk egymásnak, segítsünk másoknak" Komplex házi segítségnyújtási képzési és 
foglalkoztatási program megvalósítása a Fehérgyarmati kistérségben; 

 Szociális alapszolgáltatásként jelzőrendszeres házigondozás készülékszámának 
növelése; 

 Családi napközi létrehozása Fehérgyarmaton. 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdag kulturális adottságokban és értékekben. A könyvtárak 
száma évente 1%-kal csökkent, a könyvtárak állománya viszont növekedést mutat (kb. 1% 
változás évente). Kevesebben iratkoznak be a könyvtárakba, 10 éves összehasonlításban 19%-
kal kevesebben. A 2011. évi adatok alapján a 11. helyen vannak a beiratkozások számát 
tekintve. A színházlátogatók száma nőtt több mint 30%-kal 2000 bázis adathoz viszonyítva 
(2011-ben 110 fő/év), a mozi látogatások száma csökkent kevesebb, mint 20%-kal 10 éves 
viszonylatban (2010-ben 240 fő/év). A muzeális intézmények, és a látogatók száma ugyan 
csökkent, de a kiállítások száma nőtt. A kiállítások száma mintegy 44%-kal nőtt 2000-hez 
viszonyítva.  

Az ifjúság helyzete, mozgása, élettere folyamatosan változik. Egyre inkább erősödik a környező 
települések Fehérgyarmathoz kötődése. Továbbra is az a tendencia érvényesül, hogy az iskolák, 
a munkahely, hivatal, egészségügy egyre jobban Fehérgyarmathoz köti a fiatalokat és felnőtteket 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma [db]  -  -  -  -  - 392       385       19         23         23         

Rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban 

(11.08.31-ig)/foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

(11.09.01-től) részesítettek átlagos száma   [fő]

130       95         167       151       291        -  - 199       304       253       

Rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra 

(11.08.31-ig)/foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

(11.09.01-től) felhasznált összeg [eFt]

16 867  10 723  35 990  39 599  39 987  50 000  58 000  56 550  48 795  35 672  

Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban/kedvezményben részesítettek száma   [fő]
537       431       453       458       470       520       488       437       377       317       

Ápolási díjban részesítettek száma [fő] 45         33         31         26         28         32         32         45         43         49         

Aktív korúak ellátásában részesítettek száma [fő] 130       95         167       151       291       392       385       218       327       276       

Közfoglalkoztatásban részt vettek száma   [fő] 30         24         10         18         10         5           25         97         228       303       

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma 

(pénzbeli és természetbeni)   [fő]
189       320       355       386       339       342       637       671       425       361       

Átmeneti segélyezésben részesült személyek száma 

(pénzbeli és természetbeni)   [fő]
618       794       435       470       473       546       499       538       413       403       

Egyéb önkormányzati támogatásokban részesült 

személyek száma [fő]
 -  -  - 363       382       411       443       527       357       312       
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is. Mozgásterük egyre hosszabb időre Fehérgyarmat lesz, ezért több feladatnak kell megfelelni 
és egyre nagyobb érdeklődésre lehet számítani. 

Fehérgyarmat intézményeiben már sok szabadidős program folyik, de tovább kívánják növelni a 
választékot és létszámot. Kiemelten támogatják az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek általuk 
is elfogadott programjait. Az iskolákat is segítik a szabadidős programok szervezésében, az 
egészséges életmódra nevelésben, a szabadidő hasznos eltöltésében. 

Fehérgyarmaton 2013. január elsejétől működik a Fehérgyarmati ÁMK és Könyvtár, amely a 
művelődési központot, a könyvtárat és három óvodát működtet.   

 Művelődési Központ: A fehérgyarmati Művelődési Központ feladata a specializált 
intézmények- színház, hangverseny terem, mozi stb. - pótlása, a saját plusz igények 
kielégítése. Feladatuk a kultúrához való vonzódás igényét felkelteni és fenntartani. Különböző 
közösségek, klubok, művészeti csoportok, civil szervezetek - intézményen belüli - 
tevékenységének szellemi, szakmai segítése. Külső szervezetek, intézmények programjainak 
befogadása, segítése. Intézményükben 3 amatőr művészeti csoport működik. Az elmúlt 
időszakhoz hasonlóan a művelődési házban kapnak otthont a következő klubok: Barátság 
Nyugdíjas Klub, Látássérültek "Sorstársak" Klubja, Siketek és Hallássérültek klubja, 
Reménység Klub. A művelődési házban rendszeresen működő csoportok, foglalkozások, 
tanfolyamok: Bárdos Lajos ÁMK, Óvoda, K. és AMI táncórái, Filharmóniai előadások, Karate 
tanfolyam, Sakk klub, Református Egyház énekkara - HIT gyülekezete, DOORS Nyelviskola: 
angol tanfolyam, Galambászok, Rendőrség állománygyűlései, Néptánc felnőtteknek. 

 Városi könyvtár: A járás legtöbb településén működik könyvtár, melyek közül az állomány 
nagyságának tekintetében kiemelkedik a Fehérgyarmati Városi Könyvtár a maga 60.000 
könyvet számláló állományával. A könyvtár műszaki állapota nem megfelelő, 
akadálymentesítése nem megoldott. A könyvtár egyéb szolgáltatásokkal igyekszik 
megnyerni az olvasókat. Lehetőség van ingyenes számítógép- és internethasználatra, 
melyet 6 gép biztosít. Az e-Magyarország Pontokon keresztül bárki számára elérhető az 
elektronikus ügyintézés, melynek szintén a könyvtár ad otthont. Az intézmény rendszeresen 
szervez kulturális, irodalmi évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket, valamint 
a gyerekek érdeklődését fenntartani igyekvő foglalkozásokat. 

 Mozi, színház: a művelődési központ felújítása eredményeképpen, már alkalmas lesz mozi 
és színházi előadások megrendezésére is.  

 Múzeumok, galériák: A járás és a város leglátogatottabb állandó kiállítása a Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzetet bemutató kiállítás Fehérgyarmaton. Ezen kívül a Művelődési Központ 
épületében is található egy kiállító terem, ahol folyamatosan tekinthetőek meg különböző 
tárlatok. 

 Innovációs, oktatási és közösségi központ: Az európai uniós támogatásból létrejövő 
központok, és az általuk nyújtott szolgáltatások az iskolázatlanság és a képzettségek 
hiányából adódó munkanélküliség csökkentését szolgálják. A közösségi központ székhelyéül 
választott nővérszálló földszintes épülete a fehérgyarmati városi kórház területén található. 
Az épület 1991 óta az önkormányzat tulajdonában van, 2009-től helyi építészeti 
örökségvédelem alatt áll; az infrastruktúra fejlesztésével nem csak a kúria épültének teljes 
körű felújítása valósult meg, de egyben a projekt céljainak megfelelő közösségi központ 
létesült. A központ átadása 2015. július 9-én történt meg. A felújított Jékey Kúria és a 
mellette épített Közösségi Központ a jövőben elméleti és gyakorlati képzéseknek, 
szolgáltatásoknak és a közösségformálásnak helyszínei lesznek. A Fehérgyarmati 
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ főbb helyiségei és funkciói:- ügyfélfogadó iroda - 
hivatali ügyintézési szolgálat;- tantermek - elméleti oktatás;- tanműhelyek - gyakorlati 
képzés;- közösségi terek - közösségi rendezvények helyszínei;- mentoráló, fejlesztő 

Intézmények  
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helyiségek - kompetenciafejlesztés, tanácsadás;- gyermekmegőrző, ifjúsági tájékoztató 
helyiség - fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások. A Központ jó felszereltségével támogatja a 
helyszíni komplex felzárkóztató és szakmai képzéseket. 

Fejlesztések 2007- 2013 között:  

 Teniszklub felújítása; 

 NYITOTT -HÁZ - Galériafejlesztés turisztikai céllal. 

 Művelődési Ház felújítása tartalomfejlesztéssel 

A kulturális rendezvények között a legjelentősebbek a Szatmári Fesztivál, melynek a térség 
települései közül Fehérgyarmat, Tiszakóród, Tunyogmatolcs, Kölcse, Túristvándi, Szatmárcseke, 
Milota és Penyige adnak otthont, valamint a Gyarmati Vigasságok Történelmi Fesztivál. A 
Gyarmati Vigasságok 2003 óta kerül megszervezésre a városban. A Vigasság állandó 
rendezvényei: kirakodóvásár, táncház, néptánc oktatás, csúzlizda, kézműves gyermekjátszóház, 
képkiállítás, Kürtgyarmat Hagyományőrző Íjászegyesület gyalog-íjász bemutatói, Szabó 
Lovasudvar lovas-íjász bemutató, galamb kiállítás, működő kézműves műhelyek, jurtasátor 
készítés és lovas harci bemutatók, Honfoglalás kori ételek kóstolása és sétakocsikázás. A 
Gyarmati Vigasságok társrendezvénye a szintén évente megrendezett Oldalvágány, mely 
irodalmi, színházi, képzőművészeti, zenei programokkal szórakoztatja a kultúrára vágyó 
közönséget. 

A sport területén az önkormányzat feladatait a Sporttörvény határozza meg. Ennek szellemében 
készült el a sportról szóló helyi rendelet, mely különösen nagy gondot fordít az iskolai- és 
diáksport feladatainak ellátására, illetve bővítésére. Folyamatosan változnak a programok a 
fiatalok érdeklődésének megfelelően. A diáksport az alapja a szakosztályi szakmai munkának, 
ezért ezek együttműködéséért, egymásra épüléséért a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnek. A 
másik sporttörvényi kötelező feladat a sportlétesítmények fenntartása, működtetése. 
Önkormányzati tulajdonban három nagyméretű tornaterem (ebből egy sportcsarnok), hat 
teniszpálya, egy sporttelep két futballpályával és két új játszótér áll. Kihasználtságuk megfelelő, 
programokkal telített. Fenntartásuk mellett arra törekszenek, hogy a gyorsan változó sportági 
követelményeknek megfeleljenek és versenyben maradjanak a környező települések 
létesítményeivel. A sportfeladatok (diáksport, sportszervezetek, rendezvények, 
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása) ellátásában is figyelembe kell venni, hogy a jövőben 
a környező települések fiataljaival is számolni kell. Megfelelő létesítményeik vannak, de pár év 
alatt megváltozhat a sportoló ifjúság összetétele és erre fel kell készülni. 

A városnak elkészült a sportkoncepciója a 2009-2012-es évekre vonatkozóan. Ebben három 
időtávban fogalmaztak meg fejlesztési irányelveket: 

 Rövidtávon: sportlétesítmények felújítása és az infrastrukturális hiányosságok pótlása, 
tömegsport preferálása; 

 Középtávon: szabadtéri létesítmények korszerűsítése, Városi Strandfürdő fejlesztése; 

 Folyamatosan megvalósuló irányelvek: sport mindenkinek hozzáférhető legyen, 
Önkormányzat feladata az oktatási-nevelési intézmények, sportegyesületek, 
szakosztályok működésének segítése.  

2011-ben a SPO-SZALÉT keretein belül kialakításra került egy grund, ahol 12x24 m-es öntött 
gumival borított pálya került kialakításra. Ez a pálya közvetlenül kapcsolódik egy játszótérhez, így 
minden korosztály számára kikapcsolódást nyújt.  

Fontos feladata Fehérgyarmat Város Önkormányzatának, hogy segítse szakmailag, erkölcsileg 
és nem utolsó sorban anyagilag a nevelési-oktatási intézmények, a sportegyesületek és 

Rendezvények  

Sport  
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szakosztályaik valamint az egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportszakmai 
célkitűzéseit, terveit. Az önkormányzat a jogszabályok által meghatározott sportfeladatokkal 
kapcsolatos tevékenységét fenntartói, felügyeleti és más jogköröket közvetlenül, továbbá a 
Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságon, mint szakbizottságon keresztül gyakorolja, illetve 
látja el. 

 a sport és rekreáció  

 Városi sporttelep: fejlesztése nem történt az elmúlt években, városi sport- és 
szabadidőközpont kialakítása van tervben  

 Városi strandfürdő: a strandfürdő infrastruktúrája már felújításra, fejlesztésre szorul. 
Szükség lenne fejlesztésre, amivel egy élményfürdő kialakítása jönne létre; itt 
megvalósulna szolgáltatásfejlesztés és bővítés 

 elkészültek már az új tanuszoda látványtervei. Kivitelezésre is hamarosan sor kerül. 

 sportegyesületek és ezek részvétele a közösségi/tömegsport szervezésében: 

Fehérgyarmati VSE (kézilabda), Fehérgyarmati FC (labdarúgás), Fehérgyarmati TK (tenisz), 
Fehérgyarmati SE (sakk), Fehérgyarmati LSK (lovas sport), Fehérgyarmati VMK (modellezés), 
Szatmári Antenna RSE (rádióamatőr), Kobra Karate Egyesület (küzdősport), Mitsuya-Kai Karate 
Egyesület (küzdősport), Fehérgyarmat Focisuli Egyesület (labdarúgás), Fehérgyarmati VSE 
(asztalitenisz). 

28. táblázat: A város közművelődési és sport infrastruktúrájának jellemzői  

Intézmény neve  beavatkozási szükségletek 

Városi Sportcsarnok sport- és szabadidő központ kialakítása 

Városi strandfürdő korszerűsítés, kemping kialakítása 

Városi sporttelep sport- és szabadidő központ kialakítása 

Forrás: www.fehergyarmat.hu 

Magánfejlesztésként megvalósult a Saliens Egészségügyi Zrt. projektjének keretein belül a 

Szatmár-beregi Élményliget. Két ütemben készült el a gyönyörű sport-, turisztikai és szálláshely-

paradicsom. Első szakaszban a squash-, a bowling-, a tenisz-, a minigolf- és a tollaslabda-pálya, 

valamint a konferenciaterem készült el. Második ütemben megépült az egészségügyi- és 

szálláshely-szolgáltatásokat nyújtó komplexum (hat különálló, két szállodai szobát magában 

foglaló faház, egy természetgyógyászati rendelő, sóbarlang, csűr, gémeskút, gyógynövényt 

termesztő fóliasátor és parkoló). 
 

Fejlesztési elképzelések: 

 játszóterek felújítása, bővítése, 

 műfüves focipálya létrehozása, 

 sporttevékenységek, rendezvények szervezése, 

 ifjúsági központ kialakítása, 
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

A város oktatási intézményeiben a HH-s és a HHH-s gyermekek száma 2014-ben 561 fő volt, ami 
22,62%-os arányt jelent ebben a korosztályban városi szinten.  

Fehérgyarmat város Esélyegyenlőségi Programja 2013 márciusában készült el. Fehérgyarmat 
település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az 
egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, 
szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és 
a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő 
intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 
(tankerülettel). 

Célcsoportjai: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a 
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek.  

Célcsoportonként megfogalmazott szükséges intézkedések összefoglalása:  

 Mélyszegénységben élők és romák: vállalkozások betelepítések elősegítése, 
munkavállalói kompetenciák fejlesztése; szegregált területek növekedésének 
megakadályozása. 

 Gyermekek: gyógypedagógiai csoportok beindítása, növelése az iskolákban; korai 
fejlesztés és egyéni kompetencia alapú fejlesztés. 

 Nők: az óvodába be nem íratott óvodáskorú gyermekek nyilvántartása; kapacitással járó 
bölcsődei férőhelybővítés. 

 Szép korúak: idősek nappali ellátásának fejlesztése, létszámának bővítése. 

 Fogyatékkal élők: Fogyatékosügyi Program készítése.  

Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. 

Önkormányzat azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Fehérgyarmat város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően említésre kerül a megyei 
területfejlesztési programban. Gazdasági szerepkörét tekintve a megyei program a várost 
járásközpontként definiálja. A városban a regisztrált vállalkozások száma 2 049 db, a működő 
vállalkozások száma 575 db (2012). Ez 2010-hez képest regisztrált vállalkozások száma (1 991 
db) akkor kevesebb volt, viszont a működő vállalkozások száma több (639 db).  

Fehérgyarmat a régió természeti adottságaiból adódóan, valamint történelmi múltjából eredően 
tradicionális mezőváros, klasszikus értelemben vett agrártáj, amelynek jelentős része 

Esélyegyenlőségi 
Program  

Kötelezettség 

Vállalkozások száma 
szerinti súly  
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növénytermesztésre alkalmas mezőgazdasági hasznosítású terület. A terület elmaradottságának 
meghatározó tényezője a kedvezőtlen elérhetőségben rejlik. A nem megfelelő közlekedési 
elérhetőségből kifolyólag a beruházó tőke érdeklődési szintje alacsony. A kevés itt realizálódó 
beruházás miatt magas a munkanélküliség, egyúttal pedig a munkabéreket is lefelé nyomja. 
Fehérgyarmat emiatt egyszerre küszködik foglalkoztatási gondokkal és alacsony jövedelmi 
viszonyokkal. Az országos viszonylatban is alacsony jövedelmek miatt a helyi kereslet is gyenge, 
amely az igen szűk belső piacon működő vállalkozások jövedelmezőségét, versenyképességét is 
csökkenti. 

A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma a megye esetében 46,07 működő 
vállalkozás/ 1000 lakos. A város értéke: 72,17, ami a megye járásközpontjai közül a Nyíregyháza 
után a második legjobb. A város e tekintetben kedvezőbb helyzetben van a megye egészéhez 
képest.  

Mivel Fehérgyarmat térszervező centruma a járásnak ebből kifolyólag a legtöbb működő 
vállalkozás – a vállalkozások 40%-a - itt működik, sűrűségük majdnem eléri az országos átlagot. 
A városban - periférikus helyzete ellenére - az elmúlt 10 év során folyamatosan emelkedett a 
gazdasági társaságok száma. Ezen vállalkozások elsősorban a település és térsége gazdasági 
fejlődésének hajtóerejét képező kis- és középvállalkozás. 

A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív 
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások 
szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is.  

29. táblázat: működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján 

Területi egység  működő vállalkozások száma – alkalmazotti létszám alapján  

 
1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250- X fő 

mikro kis  közép  nagy  

Fehérgyarmat város  548 22 5 0 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 24 883 878 178 27 

Fehérgyarmat város 
részesedése a megyei 
szummából (%) 

2,2% 2,51% 2,81% 0% 

Forrás: KSH 

A vállalkozások létszám adatai alapján jól látható, hogy mikro vállalkozás adja ki a teljes 
darabszám 95%-át, 3,82% a kisvállalkozások aránya, a közepeseké 0,87%, s nagyvállalkozás – 
250 fő feletti munkavállalóval – nincs is a városban. A város részesedése a megyei szummából 
minden vállalkozás méret esetében 2-3 % között van.  

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a 
megyei jellemzőkkel.  

30. táblázat: Vállalkozások ágazat szerinti megoszlása 

Gazdasági ág 
 Fehérgyarmat város 

db  

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye  

db 

Mezőgazdaság  33 1 824 

Ipar 52 1 876 

Építőipar 43 2 230 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 178 6 610 

Működő 
vállalkozások száma 

Ágazati szerkezet 
szerinti súly  
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Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 53 2 798 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

11 1 137 

Egyéb szolgáltatás 30 1 130 

Forrás: KSH 

A gazdasági ágazatok szerinti megosztásból jól látszik, hogy Fehérgyarmat esetében a legtöbb 
vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás kategóriába tartozik, ami megfelel a megyei 
adatnak. A sorrendet tekintve egy különbség van: Fehérgyarmat esetében a 3-ik helyen az ipar 
áll, a 4-en az építőipar; ez a megye esetében fordítva van. Amúgy teljes sorrend a megyei 
sorrendnek megfelelően alakul a város esetében is. 

Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 405,4 ezer Ft. Ez a Fehérgyarmati járás szintjén 
228,4 ezer Ft, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adata 546,8 ezer Ft, míg a teljes országra 
vonatkozó adat 881,8 ezer Ft. Jól látszik, hogy a város kiemelkedik a járás többi települése közül 
ebben a tekintetben. A megyéhez képest is van majdnem 150 000 Ft/fő elmaradás, de az 
országos adatnak kevesebb, mint a fele. Sajnos látszik, hogy az országnak ez a keleti, határ 
közeli része nem nagy hozzáadott értéket, K+F-et termelő vállalkozások kedvelt megtelepedési 
helyei közé tartozik. 

1.9.1.1 Mezőgazdaság 

A mezőgazdaságban a működő vállalkozások nagy hányada KKV vagy őstermelő. 
Nagyvállalkozás nem működik az ágazatban. Méret és árbevétel szerint nincsenek jelentős 
különbségek. A külföldi tulajdon nem jellemző. A foglalkoztattak 3,27 %-a dolgozik az 
agráriumban (2011).  

Fehérgyarmaton teljes mértékben érvényesül a mezővárosi jelleg. A mezőgazdaság – mint a 
térség legnagyobb nemzetgazdasági ágazata - esetében 1108 db regisztrált vállalkozásból 
mindössze 12 működik társas formában. 

A térség, így Fehérgyarmat mezőgazdaságában a gyümölcstermesztés és a szántóföldi 
növénytermesztés jelentik a meghatározó termelési ágakat. A szántóföldi növények 
vetésszerkezetén belül a termesztett fő növénykultúrát a gabonafélék, a kukorica és a 
növényolaj-ipari kultúrák (a napraforgó és kevés repce) jelentik. Meghatározó a 
gabonatermesztés, ezen belül az őszi búza és a kukorica. A családi gazdaságokban – 
elsősorban a konzervipari nyersanyagigények kielégítésére – a szántóföldi zöldségtermesztés 
területén egyre inkább elterjed az uborka és paprikafélék termesztése. Ezek az élőmunka 
igényes termelési kultúrák munkalehetőséget biztosítanak az itt élő munkanélküliek számára. 
Ezzel együtt is a mezőgazdaságban dolgozó foglalkoztatottak száma évről évre egyre csökken, 
ami az új fajták és technológiák bevezetésének eredményeként könyvelhető el. 

1.9.1.2 Ipar 

Az iparban működő vállalkozások KKV kategóriába tartoznak, nagy részük mikro-vagy 
kisvállalkozás. Nagyvállalkozás nem működik az ágazatban a településen. Méret és árbevétel 
szerint vannak jelentős különbségek. A külföldi tulajdon nem jellemző. A foglalkoztattak 22,57 %-
a dolgozik az ipar különféle alágazataiban (2011). 

 A szekunder szektort vizsgálva, Fehérgyarmat ipari szerkezetében jellemzően a könnyűipar 
dominál, mint az elektronikai FIPKERSZ Kft., a Fevill-Electric Kft., a szerelvénygyártás (a 
szivattyúkat gyártó Elpumps Kft.), a fémiparral foglalkozó Hackmann Evőeszközgyár. Az építőipar 
területén legjelentősebbek a Femép Rt. és a Gégény Kft. 

Gazdasági 
infrastruktúra  

Ipari Park 
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Fehérgyarmat belterületétől 1 km-re, egy 16,43 ha-os területen található a járás egyetlen ipari 
parkja. A park területén az infrastruktúra (csatorna, villamos energia, gáz, közvilágítás, úthálózat) 
kiépített, részben kiegészítő szolgáltatások is biztosítottak. Az Ipai Park közvetlen bekötőúttal 
kapcsolódik a 491. számú főúthoz. A bekötőút csak egysávos, az útpálya-szerkezet teherbírása 
alacsony. Az Ipari Park 2011. évi beszámolója alapján a hasznosítható (eladható, értékesíthető) 
terület 13,17 ha, melynek 83%-a (11,0 ha) értékesítésre került, összesen négy darab, KKV 
minősítésű vállalkozás részére. A szerződött vállalkozások közül csak egy települt be, de érdemi 
gazdasági tevékenységet a megvásárolt ingatlanon nem folytat. 

Az Önkormányzat az Ipari Parkot kedvező adózási feltételekkel kívánja vonzóvá tenni a 
befektetők számára. A betelepülő vállalkozások számára a három kivethető helyi adó közül csak 
az iparűzési adó megfizetése kötelező. 

Az Ipari Park mellett található 44,4 ha-os, tartalék gazdasági terület (volt repülőtér) 100%-ban az 
Önkormányzat tulajdonában van, így bővítésére megvan a lehetőség. A terület zöldmezős 
beruházások befogadására, ipartelepítésre alkalmas, de a lakóterületek közelsége, a környezeti 
adottságok miatt a kis környezeti terheléssel járó iparágak, üzemek telepítése kívánatos. Az ipari 
park – igény esetén – jellegénél fogva alkalmas alternatív-és megújuló energiát előállító 
beruházás befogadására. 

Fehérgyarmat szerepel a 27/2013. (II. 12.) a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és 
működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló Kormány 
rendeletben. A Kormánya leghátrányosabb helyzetű térségekben található településeket szabad 
vállalkozási zónává nyilvánítja. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének 
ösztönzésére a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
foglalkoztatási alaprész központi keretének terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad 
vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, az alaptámogatáson és a 
kiegészítő támogatásokon kívül - az éves pályázati felhívásban meghatározott formában, 
támogatási mértékben - többlettámogatást igényelhetnek.  

1.9.1.3 Szolgáltatások 

A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások aránya 77,4%. Méret és árbevétel szerint vannak 
különbségek. Az ezer lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 32,6, ami jóval meghaladja a 
megyei (14,2) és az országos adatot (15,1) is. A külföldi tulajdon a kereskedelmi üzletláncok 
esetében jellemző. A foglalkoztattak 21,68 %-a dolgozik a szolgáltató ágazatban (2011). A 2010. 
évi adatok szerint Fehérgyarmaton a kiskereskedelmi szaküzletek szinte minden tevékenységi 
típusa megtalálható. A kiskereskedelmi üzletek száma: 261 db; ebből: élelmiszer vegyes üzletek 
száma 27 db, a ruházati szaküzletek száma 45 db és a vendéglátóhelyeké pedig 59 db, 
használtcikk kereskedés 23 db, festék, vasáruk, barkácsbolt 19 db, üzemanyag töltőállomás 3 db 
és könyvkereskedés 2 db stb.. A széles körű kínálat a város lakosságának közel teljes keresletét 
képes ellátni. Kimagasló a ruházati szaküzletek száma, barkácsáruházak száma, és használtcikk 
szaküzletek száma. Fehérgyarmaton jelenleg nem találhatóak kölcsönzőhelyek.  

Fehérgyarmaton meghatározó szerepkörrel bír az ÁFÉSZ, mely több üzlethelységgel is 
rendelkezik a településen. A lakosság alacsony jövedelemszintje nem tud nagyszámú 
vállalkozást eltartani, ami a vállalkozások és üzletek számának csökkenésében is 
megmutatkozik. A kereskedelmi üzletláncok közül jelen van: Szamos-COOP, PENNY MARKET, 
Rossmann. Kereskedelmi Bankok közül az OTP, K&H, Szabolcs Takarékszövetkezet és a 
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet van jelen a településen.  

Gazdaságossági és foglalkoztatási szempontból megvizsgálva, a legsikeresebb vállalkozások 
közé az alábbiak tartoznak Fehérgyarmaton: Magyar Posta Zrt., Fipkersz Kft., OTP Bank Nyrt., 

Szabad vállalkozási 
zóna 
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Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Szamos-Coop Kft., Elpumps Kft., Szamosmenti Ruhaipari 
Kisszövetkezet, Nyírerdő Zrt.. 

Fehérgyarmat gazdasági életében a turizmus periférikus szerepű, a megtermelt jövedelmek csak 
kis része származik az idegenforgalomból. A térségben elsősorban a Tiszához és 
mellékfolyóihoz, valamint a természetvédelmi területekhez köthető vízi- és ökoturizmus, továbbá 
a falusi turizmus jellemző. A természetközpontú idegenforgalmat szolgálja a Szamos folyó 
töltésén Szatmárnémetibe vezető kerékpárút is. A Szatmár-Beregi Natúrpark központja 
Fehérgyarmaton található, azonban az idegenforgalomból kevés érződik a városban. 

Nagy látogatószámot vonzó turisztikai attrakció a város közelében nem található. A városban 
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet nem működik, a település turisztikai koncepcióval 
nem rendelkezik. 

A város idegenforgalmi lehetőségeit tekintve meghatározó, hogy az idegenforgalmi 
szolgáltatások bázisát jelentő térségi (legfeljebb 1,5-2 órás autóútnyi távolságon belül élő) 
lakónépesség turisztikai vásárlóereje alacsony, az országhatárok elválasztó hatása pedig még 
mindig nagyon erős. 

Fehérgyarmat szálláshely kínálatát a városközpontban lévő Szamos Hotel, valamint iskolai 
szünidőben a középiskola kollégiuma jelenti. Tekintettel arra, hogy a kollégium csak alkalmi 
jelleggel, nem piaci alapon nyújt szálláshelyet, a város vendégforgalmát lényegében a hotelben 
megszálló vendégek jelentik. A szálloda forgalma az ezredforduló óta drasztikusan csökkent, míg 
2000-ben 1410 fő volt a szálloda vendége, addig 2010 során ez a szám csupán 508, 2013-ban 
798 fő volt. Ez a kismértékű emelkedés, pozitivizmusra adhat okot. 

Vendégéjszakák tekintetében is ez a tendenciózus csökkenés említhető meg: 2000-ben a 
szállodában töltött vendégéjszakák száma 1781 volt, 2010-ben azonban már csak 570. Viszont 
ez után nagymértékű növekedés tapasztalható: 2013-ban 4 264 fő töltött el vendégéjszakát 
Fehérgyarmaton. 

Fehérgyarmat turisztikai szálláshelykínálatának tekintetében elmondható, hogy a 2000-es évektől 
kezdődően drasztikusan csökkent, csakúgy, mint a vendégéjszakák száma, vagyis a település 
turisztikai potenciálja fokozatosan gyengült az elmúlt évtized során. A hármas határ közeli fekvés 
és az élénk határforgalom hatása Fehérgyarmaton kevésbé érzékelhető: a tranzit és a vásárlói 
turizmus elsősorban a 47. sz. és a 49. sz. főutak menti településeken jelentkezik. Ezen utazások 
fő motivációja nem a pihenés vagy az üdülés, így jellemzően rövid tartózkodási idejűek és 
alacsony fajlagos költséggel jellemezhetőek. 

A turizmus keresleti oldalát leginkább a vendégek számának alakulása jelzi. Az ezredforduló 
utáni években jelentősen, több mint a felére esett vissza a Fehérgyarmatra látogatók száma. Az 
ezer főre jutó vendégek száma évről-évre szintén csökkenő tendenciát mutatott. A csökkenés 
hátterében a gazdasági létbizonytalanság, a lakosság által üdülésre fordított költségek 
csökkenése áll. Az ide érkező turisták zömében kevés időt töltenek a városban, kevesen töltik itt 
az éjszakájukat. 

A turizmus tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a vendéglátóhelyek száma, mint ellátó, 
kiszolgáló egység. A vendéglátóhelyek számának változásában a 2000-es évek első felében nem 
mutatkozott jelentős számbeli eltérés, második felében azonban jól látható változások 
következtek be. Bár a 2009-es eredmény majdnem elérte a 2004-es csúcsot, azonban 2010-re 
ez a szám jóval az ezredfordulós érték alá süllyedt. A csökkenés hátterében a gazdasági 
válsággal érkező létbizonytalanság áll. Azóta enyhe növekedés újra tapasztalható, de nem éri el 
a 2000-es évek eleji szintet. 

A vendéglátóhelyek közül 4 csoport van jelen a településen, melyek 2013-ban a KSH adatbázisa 
szerint a következő számban oszlottak el: italüzletek és zenés szórakozó helyek 16 db, éttermek, 

Turizmus  
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büfék 30 db, cukrászdák 3 db, munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző 
vendéglátóhelyek 10 db. Az alacsony idegenforgalmi aktivitás miatt a vendéglátóhelyek 
elsősorban a helyi igényeket szolgálják. 

Idegenforgalmi szempontból kitörési pontot a gyógyvízkincs jelenthet a város számára. A Megyei 
Kórházban kialakított Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ társadalombiztosítás keretében nyújt 
egészségügyi szolgáltatásokat, az ennek során felhalmozott tapasztalat és kialakult 
szakembergárda jó alapot jelenthet az önkormányzat tulajdonában lévő gyógyvíz piaci alapon 
történő hasznosítására is. A gyógyvízkút és a strand környékén mintegy 17 ha, jórészt 
beépítetlen önkormányzati tulajdonú terület található, így a fejlesztésekhez szükséges terület 
biztosítható. 

A településen az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat részben profitorientált vállalkozások 
egészítik ki. A városban visszafogott a fizetőképes kereslet ezekre a szolgáltatásokra.  

1.9.2 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fontosabb elképzelések 

A városban a KKV szektor jelenléte a jelentős. Az ezer lakosra jutó vállalkozások számában a 
városokat tekintve Nyíregyháza után a második helyen áll. A működő vállalkozások számában 
2010 óta volt egy emelkedés, s a 2000-es évek közepétől folyamatos csökkenés tapasztalható. 
Ez nem csak a városra jellemző jelenség, hanem a járásra, s megyére és az országos adatokban 
is ez mutatkozik meg. 

A város rendelkezik Ipari Parkkal, amely sajnos nem tudott kellő termelő kapacitást ide vonzani, 
inkább szolgáltatások működnek benne. 

31. táblázat: A város iparűzési adó bevételei (e Ft) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

114.393 136.013   153.603     165.464       150.913     147.520     151.946      191.729     184.665     266.782 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Az adatokból jól látszik, hogy 2008-ban a válság hatására volt egy nagy visszaesés az adó 
mennyiségében. Azóta lassú emelkedés indult meg, ami a gazdaság újbóli beindulásának a 
következménye. 

A legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozások a következőek: Magyar Posta Zrt., FIPKERSZ Kft., 
OTP BANK Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Szamos-COOP Kft., Elpumps Kft, Pirehab 
Nonprofit Kft., Cygnus Electric kft., Szamosmenti Ruhaipari Kisszövetkezet és a Nyírerdő Zrt. 

A legnagyobb foglalkoztató a nem a vállalkozások közül kerül ki, hanem az egészségügyből – 
Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő – több mint 500 alkalmazottjával.  

A település jövője szempontjából a gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés és az 
ingatlangazdálkodás témakörében az alábbi elképzelések fogalmazódtak meg: 

 Az Ipari Parkba szerződött, de a szerződésben kötött beruházási feltételeknek nem eleget 
tevő cégektől vissza kell vásárolni az ipari területeket. Új beruházókat kell keresni, akik 
munkahelyteremtő vállalkozást tudnak működtetni a Fehérgyarmati Ipari Parkban.  

 Az Önkormányzati Ingatlangazdálkodásra kiemelt figyelmet kell fordítani. A szabad 
ingatlanoknak meg kell találni a megfelelő funkciót, az épületek értékesítését mindenképpen 
el kell kerülni (kollégium, leveles iskola, volt 1. iskola tornaterme).  

 Idegenforgalom, turizmusfejlesztés:  

A települést érintő 
elképzelések: 
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 A térség egyetlen fesztiváljának, a Szatmári Fesztiválnak a megrendezésének a 
támogatása. A város történelmi, kulturális programjának - a lehetőségekhez mérten – 
évenkénti megrendezése. A Gyarmati Vigasságok lebonyolításához folyamatosan 
forráskeresés.  

 A strandfürdő összetett fejlesztése:  

A fejlesztési javaslat komplex programot céloz meg mind a hasznosított terület, mind a 
hasznosított víz, mint a turisztikai tartalom tekintetében: a termál (gyógy)víz 
hasznosítása több lépcsőben, több tevékenységben történne meg; fejlesztés nem csak 
a fürdőt, hanem környező ingatlanokat is érintené; a fejlesztéshez a térségi turisztikai 
termékek jól kapcsolhatóak lennének. Az itt található gyógyvízhasznosítás a következő 
elemeket tartalmazná: fűtés (46-36 fok), balneológia (36-30 fok), termelés – üvegházi 
kertészet fűtése, esetlegesen halnevelő telep - (30-22 fok), gyógy készítmény – sók, 
kenőcsök - (22 fok). A javaslat a fürdő és környékének egységes ingatlanfejlesztését tűzi 
ki célul, az akár több ütemben is megvalósulhat a források figyelembe vételével. A 
terület a későbbi funkciók alapján négy jól elkülöníthető részre oszlik úgy, mint: A.) 
Fürdő- és sport komplexum B.) Piac C.) Villapark D.) Fóliaházas kertészet.  

A strandfürdő fejlesztésének első üteme – "Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés" 
című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0009 azonosítószámú pályázat keretében - napjainkban is 
zajlik: új öltöző épület kialakítása, medencék és a gépészet felújítása, lépcsők és 
medence körüli területek burkolása, új zuhanyzók kihelyezése, valamint a kút 
rekonstrukciója. Ezen tevékenységek közül az önkormányzat önerőből valósította meg: 
öltöző, medence körüli burkolat és zuhanyzók kiépítése. A projekt fizikai befejezése 
2015. július 31-én történt meg. 

 Befektetés ösztönzés, vállalkozások toborzása a városba: a térségben jelentős a 
megváltozott munkaképességűek száma (mozgáskorlátozottak), ezeknek az embereknek a 
részmunkaidős foglalkoztatása is olyan elképzelés, melyre keresik a fejlesztési 
lehetőségeket. A munkanélküliség kezelésében a segélyezési típusú ellátás helyett a 
munkanélküliekkel való együttműködésre, közmunkaprogramok megvalósítására 
törekszenek. Az önkormányzatnak ösztönöznie kell továbbá családi gazdaságok 
létrehozását is, hiszen az ilyen gazdaságok is a vidéki népesség helyben maradását 
garantálhatják. 

Munkahelyteremtő beruházások: A legjelentősebb beruházás a Brikettáló technológiai sor 
beszerzése a Garage Kft-nél projekt, mely 200 milliós támogatásból 15 munkahely teremtését 
vállalta. Ezen kívül a településen a legnagyobb népszerűsége a mikro- és kisvállalatok 
technológia fejlesztése konstrukció volt, amelynek nem a munkahelyteremtés a célja, de a 
sikeres megvalósításhoz szükséges a munkavállalói létszám megtartása vagy növelése. Jól 
látszik, hogy a helyi cégeknek a továbblépéshez – eszközbeszerzéshez és 
technológiafejlesztéshez – pályázati forrásra van szüksége.  

A város befektetői szempontból hátránya, hogy periférikusan helyezkedik el, a főbb közlekedési 
útvonalak nem érintik, a megyeszékhelytől már távol esik. Másrészt a vállalkozások számára 
nem túl vonzó, hogy a várost körbevevő természeti környezet nagy része NATURA 2000 terület, 
így a gazdálkodás szigorúbb keretek közt folyhat.  

Sajnos a vállalkozások nem folytatnak K+F tevékenységet a városban, innovatív beruházás is 
csak kettő valósult meg (Innovációs fejlesztés a Depon-Bau Kft-nél és Innovatív fogászati 
technológia bevezetése Dr. Páll Attila rendelőjében). A foglalkoztatók nagy része alacsony 
képzettségű munkavállalókat foglalkoztat.  

K+F és innováció 
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A helyi innováció segítéséhez 2015 júliusában adták át a kiemelt állami projekt fehérgyarmati 
elemeként a volt nővérszálló épületében kialakított innovációs, oktatási és közösségi központot, 
mely át a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásán túl az innováció elősegítése is. 

A FÉM- és Faipari Szövetkezet beszállít a FIPKERSZ Kft.-nek és az ABRAZÍV Kft.-nek 
Kecskeméten.  

A településen TDM szervezet nem működik. A Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő az Észak-
alföldi Termál Klaszter Egyesület tagja. Itt a turizmushoz kapcsolódóan fürdők és szálláshelyek 
tömörültek érdekeik érvényesítése és közös marketing céljából.  

Gazdakör nem működik a településen, viszont egy kistermelői bolt üzemel a Petőfi utcában.  

32. táblázat: A város legfontosabb vállalkozásai 

vállalkozás neve tevékenység 

nettó 
árbevétel 

(e Ft) 
2013 

helyi 
iparűzési 

adó 
(Ft) 

foglalkozta
tottak 

száma (fő) 
export? 

klaszter 
tag 

beszállít
ói 

hálózat 
tagja 

FIPKERSZ 
Fehérgyarmati Ipari 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Fémszerkeze
tgyártás 

1.905.270 10.930.900 175 

igen – 
Anglia, 

Németorsz
ág 

nem nem 

Szamos-Coop Kft. 

Élelmiszer 
jellegű 
vegyes 

kiskereskedel
em 

1.598.885 4.562.700 91 
igen, FÁK 
országok 

nem nem 

"SZAMOSMENTI" 
Ruhaipari 

Kisszövetkezet 

Felsőruházat 
gyártása 

280.231 3.519.300 74 igen nem nem 

FEMÉP 
Fehérgyarmati 

Magas- és 
Mélyépítő Kft. 

Épület, híd, 
alagút, 
közmű 
vezeték 
építése 

261.753 2.602.500 29 nem nem nem 

Fém- és Faipari 
Szövetkezet 

Fémszerkeze
tgyártás 

94.967 nincs adat 28 nem nem 

beszállít 
a 

FIPKERS
Z Kft-nek 

ELPUMPS 
Feldolgozó és 

Kereskedelmi Kft. 

Egyéb 
szivattyú, 

kompresszor 
gyártása 

11.705.308 4.526.700 19 

igen – EU 
tagországo

k és 
harmadik 
országbeli 
vállalkozás

ok  

nem nem 

Szamosmelléki 
Sütőipari 

Kereskedelmi Kft.  

Kenyér, friss 
tésztaféle 
gyártása 

101.119 nincs adat 16 nem nem nem 

RELABOR 
Foglalkoztatási 

Rehabilitációs Kft. 

Fatömegcikk 
gyártása 

849.628 
(teljes 
cégre 

vonatkozik, 
nem csak a 

helyi 
fióktelepre) 

697.350 16 nem nem nem 

Pirehab Nonprofit 
Kft. 

Papír 
csomagolóes
zköz gyártása 

4.621.127 
(teljes 
cégre 

vonatkozik, 

nincs adat 140 

igen – EU 
tagországo

k és 
Norvégia 

nem  
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nem csak a 
helyi 

fióktelepre) 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2014 és http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ 

A 4.5. számú mellékletben jelenik meg a jelentősebb gazdasági célú támogatások (2007-2013) 
listája.  

1.9.3 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A település külső elérhetősége: Fehérgyarmat csak három számjegyű úton közelíthető meg, 
valamint kiemelt vasúti vonal sem megy át a településen. Az M3-as autópályától való 
elérhetősége 30 perce van. Vízi út nem található itt. Működő repülőtér Nyíregyházán van. 
Fehérgyarmaton is található reptér, de ott jelenleg semmilyen tevékenység nem folyik. 
Összességében elmondható, hogy a közlekedési kapcsolatai nem előnyösek. Határ menti 
térségben helyezkedik el, de ennek hatása nem nagyon érzékelhető a város gazdasági életében. 
A M3-as autópálya további építésével az elérhetőség javulni fog. Az elérhetőség kérdéséhez 
hozzájárulna még a települési elkerülő út építése is, amely segíthetné a vállalkozásokat, s 
védené a lakosságot a nagy forgalomtól és a közvetlen környezetszennyezéstől. Sajnos e 
tényezők összességében nem segítik a vállalkozások betelepülését, nem jelentenek 
versenyképességet fokozó tényezőt. 

A város lakosságának iskolázottsági szintje a népszámlálási adatok alapján kedvező volt. Bár az 
alacsony iskolázottsági (általános iskolai végzettségű) lakosok települési aránya 19,33%, a 7-x 
korú lakosság körében az érettségivel rendelkezők száma 29%, amely jóval felülmúlja mind a 
megyei átlagot (18,65%), mind az országos átlagot (23,29%). Az általános iskolai végzettségűek 
aránya az országos átlagtól magasabb (18,01%), de a megyeitől alacsonyabb (21,91%). 

A 25 éves és annál idősebb népesség arányában a felsőfokú végzettségűek aránya 19,5% volt. 
Fehérgyarmaton – valamint a járásban - nem folyik felsőfokú oktatás. A településen élő diákok 
elsősorban a szomszédos felsőoktatási centrumokban (Debrecen, Miskolc) folytatják 
tanulmányaikat. 

Mivel a városban kis számban találhatóak magasan képzett munkaerőt igénylő nagyobb 
gazdasági vállalkozások, alacsony a bérszínvonal, s kevés lehetőség van karrierépítésre, illetve 
szakmai fejlődésre, az országos szinten is keresett végzettségű, képzett fiatalok túlnyomó 
többségében elhagyják a települést. 

A Fehérgyarmaton működő három középiskola közül kettőben is folyik felnőttképzés, az elmúlt 
években számítástechnikai, vámügyintéző, szociális gondozói és szociális ápolói tanfolyamok 
indultak. 

A település lakosságának iskolázottsági szintje nagymértékben befolyásolja a város fejlődési 
lehetőségeit, esélyeit, elmaradottsága az előrehaladást hosszú távon konzerválhatja, ebből 
kifolyólag az iskolázottsági szint növelése a település hosszú távú fejlesztésének kiemelt 
prioritását kell, képezze. 

Fehérgyarmat esetében a munkaerő kínálat fokozatosan emelkedett. Ennek hátterében a 
nyugdíjrendszer folyamatos szigorítása állhat, illetve azon intézkedések, melyek a korhatár alatti 
rokkant nyugdíjasok, a korkedvezményes nyugdíjasok és a tartó munkanélküliek számának 
csökkentése érdekében hoztak. Ezen folyamatokon kívül munkaerő kínálatfokozó tényezőt jelent 
a tankötelezettség leszállítása is. 

Kereslet szempontjából ez az emelkedő tendencia nem érvényesül. A városban nincsenek olyan 
kapacitású vállalkozások, melyek az új jogszabályok miatt munkaerőpiacra visszakerült 
tömegeket foglalkoztatni tudná. Fehérgyarmatnak a térségben elfoglalt munkaerő-piaci (és így 

Elérhetőség 

 

Munkaerő 
képzettsége  
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részben gazdasági) helyzetéről az ingázók száma is tájékoztatást ad. Az adatok alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy a város nappali népességének jelentős része más 
településről jár be, ennél jóval kevesebben dolgoznak vagy tanulnak más településen. Az 
éjszakai és a nappali népesség közötti eltérés igen jelentős, ami a település járás központi 
szerepét jelzi. 

Összefoglalva Fehérgyarmat foglalkoztatási helyzetét komplexen, több tényező együttes hatása 
determinálja. A 2008-2009 között kibontakozó gazdasági válság alapvető létbizonytalanságot 
teremtett a település vállalkozói struktúrájában, mely kiadáscsökkentésre sarkalta a 
vállalkozásokat, ennek keretében elbocsátások következtek be, emelkedett a munkanélküliség 
aránya lakosságon belül. A helyzet harmonizálása érdekében nagyléptékű beruházások 
jelentenének megoldást, azonban a településen hiányoznak azok a nagy tömegeket 
foglalkoztatni képes cégek, vállalkozások. Ennek oka elsősorban Fehérgyarmat periférikus 
helyzete, mely meghatározó tényezőt képez az ide települni vágyó cégek szempontjából. A rossz 
közlekedési állapot, a központoktól való nagy távolsága Fehérgyarmatnak egyik fő hátrányát 
képezi. Mindezekből jól látszik, hogy a településen a munkaerő intenzív, alacsony képzettséget 
igénylő munkakörök jelentenek megoldást a munkanélküliségi problémákra. 

A város gazdaságfejlesztését szolgáló intézmények közül a pénzügyi és piaci szolgáltatók, és az 
Ipari park területe emelhető ki. A vállalkozói környezet fejlesztésre szorul, ugyanis hiányoznak a 
településről az olyan alapvető infrastrukturális eszközök, melyek hatékonyan hozzájárulnának a 
vállalkozások versenyképességének és termékeik piacra jutásának javításához. A kis- és 
középvállalkozások fejlődésének további gátja, hogy tőkeszegények, illetve beruházásaikhoz, 
fejlesztéseikhez nem kapnak kedvezményes kamatozású hiteleket, mivel nem tudnak garanciát 
biztosítani a hitelintézet felé. 

1.9.4 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A város teljes lakásállománya 3 261 db. A lakásállomány 2001-hez képest 83 (db) növekedett, 
ami 2,6%-os bővülést jelent. Sajnos ezt a bővülés a megyei (6,04%) és az országos (6,92%) 
átlag is meghaladja. A lakások mennyisége és minőségük színvonala alapvetően befolyásolja az 
életminőséget. A lakások állománya a vizsgált időszakban (2001-2012) folyamatosan növekedett. 
Az évezred első éveiben a lakások növekedése erőteljesebb volt. A 2008-as évtől a gazdasági 
válság következtében az országos folyamatokhoz hasonlóan csökkent az építési kedv. A 
kormányzati politika és a kedvezőtlenebb hitelkonstrukciók negatív befolyással voltak és vannak 
az épülő új lakások számára. 

Fehérgyarmaton az elmúlt tíz évben saját használatra szánt családi házak épültek, melyek szinte 
kivétel nélkül teljesen közművesítettek. A település infrastrukturális ellátottságát is tükrözi, hogy 
az épített lakások gázvezetékkel, közüzemi vízvezetékkel és közcsatornára való rákötéssel 
rendelkeznek. A KSH adatokból az is kiderül, hogy üzleti célú lakásépítésre példa csak a 2006. 
és 2011 években volt (összesen 10 db). A 2010-2012 között vizsgált időszakban épített lakások 
nagy alapterületűek (átlagosan 110-150 m2), a szobaszám szerinti megoszlásuk a következő: 
egyszobás – 3,47%, kétszobás – 30,56%, háromszobás – 45,83% és négy vagy több szobás 
20,14%. 

Az 1000 lakosra jutó lakások száma 2011-ben 408 db, ami 15,25%-os növekedést jelent 2001-
hez képest. A fehérgyarmati járásra vonatkozó adat 8,12%, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
9,77%, az országos adat 8,27%. Amint látható a városi adat jóval magasabb, mint a többi 
területé.  

 

 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 
eszközei 
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9. ábra: Lakásállomány kor szerinti megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés, adatok: KSH, 2011-es népszámlálás 

A komfortokozat és felszereltség szerinti megoszlás bemutatása az életminőség (1.7.1.6.) 
fejezetben szerepel. Panellakás nem található a településen, csak családi házak és többlakásos 
társasházak vannak. Az Önkormányzati bérlakás állomány jellemzői a 1.10.5-ben fejezetben 
kerül bemutatásra. 

A városban az elöregedő népesség és az elvándorlás miatt számos eladatlan, üresen álló ház 
található.  

A városban a négyzetméter árak alakulása: 2006-ban 102 ezer Ft/m2 volt, ezt követően 2007-
2008-ban jóval magasabb áron 110 ezer Ft/m2 felett voltak az árak. A gazdasági válság 
következtében 2009-ben 100 ezer forintra esett vissza az egy négyzetméterre eső ár. Azóta újra 
kisebb mértékű emelkedés tapasztalható. 

Fehérgyarmaton a lakásállomány 2,5%-kal növekedett az elmúlt 10 évben. A település 
lakásállományának bővülését messze meghaladja mind a régiós (5%), mind a megyei (5,7%) 
érték. A településen 100 lakásra 241 fő jut, amely a régiós és a megyei értékhez hasonló. 

Az új lakások iránti építési kedv 2008 óta jelentősen lecsökkent, évente néhány építési engedélyt 
adnak ki új lakás építésére, 2012 és 2013-ban 2-2 db-ot.  

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a 

településfejlesztés eszköz és intézményrendszere 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Az önkormányzat 2013-ban 119 862 e Ft adósságkonszolidáció miatti támogatást kapott az 
államtól. Ebből 2014-ben még működési célú átvett pénzeszközként megjelent 32 177 e Ft.  

1.10.1.1 Költségvetés  

Fehérgyarmat város önkormányzatának 2013 és 2014-es éves költségvetésének költségvetési 
főösszege 3 004 033 e Ft és 2 488 327 e Ft, működési hiány az előző évi pénzmaradvány 
igénybevételével nem volt. A város fő önkormányzati bevételi forrásai:  

2% 
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30% 

22% 

4% 
5% 

Lakásállomány kor szerinti megoszlása 
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épített lakások száma (db)
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épített lakások száma (db)
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épített lakások száma (db)

Az 1991-2000 között
épített lakások száma (db)
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 Működési célú támogatások (feladatonként): általános támogatás; köznevelés; szociális, 
gyermekjólét és gyermekétkeztetés; kulturális, költségvetési, egyéb működési. Ez 2013-
ban 926 151 e Ft, 2014-re a várható 879 273 e Ft. 

  Felhalmozási célú támogatások: 2013-ban 219 938 e Ft, 2014-ben 390 578 e Ft. 

 Közhatalmi bevételek: ide tartozik a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó helyben maradó 
része; talajterhelési díj és pótlék, bírságbevétel. Ennek összege 2013-ban 214 133 e Ft 
volt, 2014-re 272 000 e Ft várható.  

 Működési bevételek: nagy részét az intézményi működési bevételek teszik ki. 2013-ban 
235 484 e Ft, 2014-ben várható 187 727 e Ft. 

 Felhalmozási bevételek: 2013-ban 13 612 e Ft, 2014-ben 2 000 Ft.  

 Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási): itt elsősorban működési célú átvett 
pénzeszközök szerepelnek, melynek értéke 2013-ban 26 721 e Ft, 2014-ben 17 181 e 
Ft.  

 Finanszírozási bevételek: itt a hitel jelenik meg, azon belül is a hitelek (felhalmozási célú 
hitelek) jelennek meg. 2013-ban 10 521 e Ft volt, 2014-re várhatóan 0 Ft. 

33. táblázat: A költségvetés bevételi tételeinek alakulása (2011-2015)  

Év 
A  

(Működési 
bevételek) 

B 
(Helyi 

iparűzési 
adó- A-n 

belül) 

C 
(Felhalmoz
ási és tőke 

jellegű 
bevételek) 

D 
(Finanszíro

zási 
bevételek) 

E  
(Hitelbevét

elek D-n 
belül) 

Összese
n 

2015 203.557 160.000 2.000 178.639 178.639 2.355.238 

2014 187.727 250.000 2.000 115.900 115.900 2.776.753 

2013 448.763 184.747 13.100 10.520 10.520 3.004.033 

2012 774.277 193.582 12.038 0 0 3.372.638 

2011 776.655 151.946 20.130 0 0 2.995.742 

Forrás: www.fehergyarmat.hu Hatályos rendeletek  

Az Önkormányzat gazdálkodását a demokratikus döntéshozatal és a széleskörű nyilvánosság 
jellemzi. Alapvető cél már nemcsak a pénzügyi egyensúly biztosítása, az önkormányzat és az 
általa fenntartott intézmények működőképességének minőségromlás nélküli fenntartása, hanem 
az előzőeken túlmutatva, a még jobb minőségű és magasabb színvonalú feladatellátás és 
szolgáltatásbiztosítás kell, hogy legyen. Önkormányzat munkájának mércéje elsősorban a város 
lakosságának elégedettsége. Ezek érdekében már a költségvetések tervezésekor szükséges 
meghatározni a célokat és a követelményeket. A költségvetés tervezésének elsődleges 
követelménye, hogy az nem tervezhető bázisalapon. Mindenkor szükséges áttekintetni és 
gazdasági számításokkal alátámasztani az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, 
majd ezek után kell hozzárendelni a szükséges forrásokat. Tekintettel arra, hogy önkormányzat 
majdnem optimális szintre tudta hozni az elmúlt évek alatt intézményrendszerét, 
feladatellátásának szerkezetét, a további négy év ennek finomítását kell, hogy szolgálja. Tehát, 
továbbra is keresni kell a költségtakarékos, racionális megoldásokat. 

A továbbiakban is cél kell, hogy legyen az önkormányzati bevételek növelése; a rendszerben 
rejlő lehetőségek maximális kihasználása. Önkormányzatunk egyik legfőbb bevétele a helyi 
adókból keletkezik. Az adótörvények alapján megalkotott helyi adórendeleteink messzemenőleg 
figyelembe vették adózóink teherbíró képességét. Megalkotásuk széles nyilvánosságot kapott és 
ezen az adópolitikán a képviselő-testület a továbbiakban sem kíván változtatni. A jó adófizetési 
morált meg kell őrizni. Adórendeleteink változtatása, esetleges új adó bevezetése mindenkor a 
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törvényi előírásokon alapulhat. Törekedni kell arra, hogy a befolyt adóbevételek ne a működést 
szolgálják, hanem minél nagyobb százalékban képezzék a fejlesztési kiadásaink forrását. 

1.10.1.2 Vagyongazdálkodás  

Az önkormányzati költségvetés kiadásai:  

 Személyi juttatások s az azt terhelő járulékok; étkezési hozzájárulások 

 Dologi kiadások 

 Ellátottak pénzbeli juttatásai: szociális és gyermekvédelmi ellátások, települési kiadások  

 Egyéb működési kiadások: pl. Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Városi rendőrkapitányság, 
Tenisz Alapítvány és a Szivárvány Közalapítvány, civil és sport szervezetek támogatása, 
tagdíjak, városi kitűntetése stb. 

 Működési célú finanszírozási kiadások 

 Ezen kiadások a következő feladatok esetében jelennek meg: képviselő-testület, 
városgazdálkodás és városüzemeltetés; közművelődési és sport feladatok (Gyarmati 
Vigasságok, Gyarmati Napló, Városi TV stb.); intézmények működése (Bárdos Lajos 
Általános Iskola és AMI, Tömöttvár 2007 Kft, Közétkeztetési Intézmény és Művelődési 
Központ és Könyvtár); egészségügyi feladatok (Védőnői szolgáltatás, iskola-egészségügyi 
ellátás) 

 Beruházások: tárgyi eszközbeszerzés. közmunkához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés, 
parkoló építés, ivóvíztározó építés (Vis maior), termőföldvásárlás, városarculat fejlesztése 
(szobor, díszkút, digitális óra és hőmérő kihelyezése) 

 Felújítások: bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztés; útkorszerűsítés (Móricz, Sport, 
Kertváros, Széchenyi utcák); Művelődési Ház felújítása tartalomfejlesztéssel; funkcióbővítő 
Integrált városrehabilitáció – volt leveles iskola; fotovoltaikus rendszer kialakítása a Bárdos 
iskolában; Hivatal épületének energetikai fejlesztése; légvédelmi szirénák felújítása; Iskola 
köz fűtőközpont teljes kazán felújítás; Bentlakásos otthonban felújítási munkák, Kócslyuk 
Szatmárra Tájvédelmi ház felújítása; közösségi tér tervezése és kivitelezése az Iskola 
közben; ünnepi díszkivilágítás bővítése a Kossuth Parkban; szennyvízhálózat felújítási 
munkái, járdarekonstrukciós program; bérlakások átfedése. 

 Egyéb felhalmozási kiadások: FVSE kézilabda TAO önerő felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás, kezességvállalás. 

34. táblázat: A költségvetés kiadási tételeinek alakulása (2011-2015) 

Év 
A 

(Működési 
kiadások) 

B 
(Felhalmoz
ási és tőke 

jellegű 
kiadások) 

C 
(Beruházás
i kiadások 
B-n belül) 

D 
(Finanszí-

rozási 
kiadások) 

E 
(Hitelek 

törlesztése 
D-n belül) 

Összesen 

2015 1.370.178 985.060 96.285 0 0 2.355.238. 

2014 1.333.787 1.442.966 724.643 61.723 61.723 2.776.753 

2013 1.301.103 1.489.665 341.396 213.265 213.265 3.004.033 

2012 1.893.977 1.336.743 596.367 141.918 141.918 3.372.638 

2011 2.013.790 797.009 644.961 184.943 184.943 2.995.742 

Forrás: www.fehergyarmat.hu Hatályos rendeletek  

A működési kiadások fedezetének megteremtése két módon történik meg: egyik az, hogy az 
Önkormányzat pályázik a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

Működési kiadások 

Felhalmozási 
kiadások 
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önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatra, vagy a másik esetben a pénzintézethez 
hitelkérelmet nyújt be.  

Az önkormányzat vagyonát tekintve az adatok szerint 2005 és 2014 között 1,49-szeres 
növekedés zajlott le (26. táblázat). A vagyon legjelentősebb tételeit a tárgyi eszközök, az 
üzemeltetésre átadott eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök jelentik. Az önkormányzat 
1/2014 (II.03.) önkormányzati rendelet szabályozza a vagyongazdálkodást.  

Fehérgyarmat Város Önkormányzata a 2012. május 7-i Ingatlankataszter alapján 1 285 db 
ingatlant tulajdonol. Az önkormányzati ingatlanvagyon könyv szerinti értéke 4667,5 millió forint. 
Az ingatlanok java forgalomképtelen (930 darab, 2 588,2 millió forint), további 190 ingatlan (1 721 
millió forint) korlátozottan forgalomképes minősítésű. A fennmaradó 165 forgalomképes ingatlan 
becsült értéke 3 588,3 millió forint. 

Az önkormányzati ingatlanok jelentős része belterületen található, a külterületi ingatlanok 
nagyobb része forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes árok út stb.. A külterületi 
forgalomképes ingatlanok legnagyobb potenciáját a belterülettől nyugatra található repülőtér és 
ipari park területe jelenti, mely nagy gazdasági potenciállal bír. 

A gazdaságfejlesztési elképzeléseknél az Ipari Park területe, a volt repülőtér vehető figyelembe.  

35. táblázat: Az önkormányzati vagyon alakulása (2005-2014) 

  

Törzsvagyon 
(bruttó) 

(e Ft) 

Üzleti 
vagyon 
(bruttó) 

(e Ft) 

Kötvény- és 
hitelállomány 

(e Ft) 

2005        3 604 241            748 610                199 759     

2006        3 626 259            759 556                196 212     

2007        3 923 269            816 223                294 730     

2008        4 010 616            852 388                293 701     

2009        4 644 571            910 530                272 395     

2010        4 740 869            953 563                231 876     

2011        4 854 090            915 622                192 500     

2012        5 049 821            933 654                152 236     

2013        5 481 774            777 849                  51 203     

2014        5 691 819            785 920       
 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Fehérgyarmat 2015-2019-es gazdasági programja 2015. április 29-én került elfogadásra. 

Általános célkitűzések 

Elsődleges feladat az önkormányzati intézmények épületének fűtéskorszerűsítése. Ezek a 
beruházások rövidtávon megtérülnek az önkormányzatnak. 

A „belváros” európai arculatának megteremtése: tovább kell folytatni a városképi jelentőségű 
középületek külső felújítását, az utak, járdák, parkolók díszburkolattal történő kialakítását és 
helyre kell állítani a Sétáló utca burkolatát. Ebben kell együttműködni az érintett vállalkozókkal, 
gazdasági szervezetekkel és intézményekkel, ennek elemei a folyamatos kommunikáció, 
tájékoztatás, közös projekt-lehetőségek megvalósítása, stb.. Igyekeznek kihasználni azokat az 
uniós pályázatokat, amelyek a régi kisvárosi arculat felidézését támogatják. 

Gazdasági Program  
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Az önkormányzat ingatlangazdálkodására kiemelt figyelmet kell fordítani. A szabad 
ingatlanjaiknak meg kell találni a megfelelő funkciót, az épületek értékesítését mindenképpen el 
kell kerülni (volt fiú kollégium, volt 1. iskola tornaterme, könyvtár). 

Vállalkozásfejlesztés 

Az Ipari Parkba szerződött, de a szerződésben kötött beruházási feltételeknek nem eleget tevő 
cégektől vissza kell vásárolni az ipari területeket. Új beruházókat kell keresni, akik 
munkahelyteremtő vállalkozást tudnak működtetni a Fehérgyarmati Ipari Parkban. Amennyiben 
pályázati lehetőség nyílik, az Ipari Park mellett található volt repülőtéren - amely a rendezési 
tervben tartalék gazdasági területté lett minősítve – infrastruktúrafejlesztést szeretnénk elvégezni, 
mely a vállalkozások betelepülését segítené elő.  

A vasúton túli területeken, a Szatmári utca mindkét oldalát figyelembe véve, ipari területek 
keresése, megvásárlása, amely alkalmas olyan ipari tevékenységek befogadására, mely a város 
számára egyéb irányba terhelő lenne (széljárás, zaj, füst), ezzel szélesítve a cégek betelepülési 
lehetőségét. 

A városfejlesztés érdekében előzetes megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése, mellyel fel 
szeretnénk tárni a lehetőségeket, kitörési pontokat a vállalkozások fejlesztésére, a 
lakosságmegtartó képesség növelésére, a fiatalok helyben tartására, a fiatal szakemberek 
visszacsábítására (új munkahelyek teremtésére). 

A vállalkozás ösztönzés érdekében keressük azon lehetőségeket, mely a meglévő és betelepülő 
vállalkozások számára egyaránt kedvezőek lehetnek, szolgáltatások nyújtásával, fórumok 
szervezésével (kapcsolatteremtés), pályázatok meghirdetésével és kedvezmények 
felajánlásával. 

Önkormányzati kedvezmények: 

1. Ingatlan értékesítése esetén, a munkahely teremtés támogatásának mértéke minden újonnan 
foglalkoztatott, teljes munkaidős munkavállaló esetén már az 1. főtől kezdve, új munkahelyenként 
a vállalkozás havi átlagbérének háromszorosáig, maximum 500.000 Ft/új munkahely/támogatási 
időszakig (minimum 10 fő szükséges) – a telekár 75 %-ig 

2. A Fehérgyarmaton történő ismételt beruházások ösztönzése érdekében azon vállalkozás 
részére, amely Fehérgyarmaton ismételt önkormányzati ingatlan vásárlását követően, azon 
beruházást hajt végre, az önkormányzat az ingatlan árából 20 % nettó árkedvezményt nyújt – 
amely minden egyes plusz foglalkoztatás esetében 2 %-kal emelkedik. (A foglalkoztatásnál egy 
fő, 100 M Ft/fővel egyenértékű) 

3. Azon vállalkozás számára, amely a beruházás megvalósítása kapcsán, számlákkal és 
szerződésekkel igazoltan legalább a nettó beruházási (kivitelezési) érték 50 %-nak megfelelő 
mértékben (tervezés, kivitelezés, egyéb szolgáltatás céljából) fehérgyarmati vagy fehérgyarmati 
járási vállalkozások számára ad munkát, csökkentett adófizetést biztosít. 

4. Az önkormányzat a logisztikai jellegű beruházások ösztönzésére halasztott fizetési határidejű 
telekvásárlási lehetőséget biztosít. 

Minden egyes ilyen célú vásárlás esetén a halasztás ideje 2 év. 

Specifikus célok:  

 Közlekedés és közvilágítás: További közlekedésfejlesztési terv a Fehérgyarmat-
Tunyogmatolcs és Fehérgyarmat-Penyige irányú kerékpárutak építése, valamint a Szatmári 
utca kerékpárút építés II. üteme, mely a külterületi szakaszra vonatkozik. A közlekedési 
ágazat legfontosabb feladata a jelentősen leromlott városi utak felújítása. Továbbá folytatni 
kell - lehetőség szerint pályázati forrás bevonásával - a városi utak építését, felújítását, 
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korszerűsítését. Törekszenek minél több járda megépítésére, felújítására, melyhez részben 
lakossági, részben egyéb pályázati források bevonása szükséges. Folytatják és ösztönzik a 
gépkocsi parkolók építését, helyi önkormányzati rendeletük figyelembevételével. Itt meg kell 
említeni a Kölcsey-Bocskai utcák rekonstrukcióját, mely megvalósítása esetén lehetőség 
nyílik a városban újabb parkolók építésére utcai parkolósávok és térparkolók kialakításával. 

A város szorgalmazza az M49-es autóút megépítését, a 491. sz. főút korszerűsítését, a 
4127. sz. út felújítását és városi elkerülő utak kialakítását.  

Az útépítésekkel, felújításokkal egy időben továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a 
közműhálózat felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére. 

 Környezet- és természetvédelem: Vizsgálni szükséges a város belterületén a közterületek és 
a város körüli zöldterületek fejlesztési lehetőségeit. A városi faállományt folyamatosan meg 
kell újítani, illetve megfelelő fafajtákra cserélni. Minimális cél, hogy a meglévő zöldterületek 
aránya ne csökkenjen. Továbbra is fontos feladata Fehérgyarmat városnak az ivóvízhálózat 
átépítése, korszerűsítése, a jó minőségű, folyamatos ivóvíz biztosítása. Ehhez szükséges a 
szennyvízcsatornára történő rákötések számának növelése is. Pályázás útján kívánják 
megvalósítani a város intézményinek energetikai és fűtéskorszerűsítését. Kiemelt feladat 
Fehérgyarmat város belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének teljes rekonstrukciója. 
Ezen kívül elő kell segíteni a külterületek belvízrendezését, első lépésként a városhoz 
közvetlenül kapcsolódó „zártkertek” belvízmentesítése a legfontosabb. 

 Idegenforgalom, turizmusfejlesztés: a Szatmári Fesztiválnak a megrendezése, a strandfürdő 
összetett fejlesztése. 

 Egészségügyi ellátás: tárgyi feltételeinek javítása, épületek állagának megőrzése. Hosszú 
távú tervek között szerepel a Kórházi szolgálati lakások teljes körű felújítása 

 Közművelődés: erősíteni kell a civil szervezetek részvételét, amely a közművelődési szintér 
szélesítését jelenti; valamint a Művelődési Központ esetében a teljes kihasználtságra való 
törekvés és az épület felújítása. 

 Szociális ellátás és családvédelem: szolgáltatások folyamatos felülvizsgálata; az 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok és gyerekek támogatása. 

 Oktatás: a KEOP program keretein belül az oktatási intézményeinkben fűtéskorszerűsítése; 
hosszú távú határon átnyúló együttműködés létrehozása a fehérgyarmati Móricz Zsigmond 
Szakképző Iskola és a Szatmárnémeti Iparkamara között. 

 Ifjúsági és sportfeladatok: szabadidős programok választékának növelése; kiemelten 
támogatják az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek programjait, sportlétesítmények 
felújítása. 

 Egyéb önkormányzati feladatok: az önkormányzat térségben betöltött integráló szerepének 
növelése; konstruktív együttműködés az egyházakkal, cigány kisebbségi önkormányzattal; a 
Rendőrség támogatása; a Polgármesteri Hivatal működésében erősíteni kívánják a 
szervezet szolgáltató jellegét, befektetők vonzása a városba, ösztönözni családi 
vállalkozások és szociális szövetkezetek létrehozását. 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Fehérgyarmat városában a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a polgármester 
rendelkezik. A képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt 
többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű 
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli 
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fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A képviselő-testület döntéseinek 
előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai. 
Bizottságok: 

 Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelőségi és Sport Bizottság, 

  Pénzügyi Bizottság, 

 Ügyrendi Bizottság, 

 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság. 

A városfejlesztési feladatokban közvetlenül a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság vesz részt. 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal Műszaki, 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának, a Pénzügyi és Oktatási Irodájának és a 
Közigazgatási Irodájának a feladata.  

Műszaki Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatai: 

 A képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészíti a feladatkörébe tartozó 
testületi előterjesztéseket.  

 Közreműködik a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás 
előkészítésében és lebonyolításában. 

 Koordinálja, felügyeli az önkormányzati beruházásokat, kapcsolatot tart a beruházó és 
kivitelező cégekkel, elkészíti a pályázatokat. 

 Döntésre előkészíti a  településrendezéssel kapcsolatos terveket és azzal összefüggő 
feladatokat. 

 Ellátja a céltámogatással kapcsolatos műszaki jellegű feladatokat, felügyeli a 
támogatások  felhasználását. 

 Elkészíti a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat.  

 Közreműködik a városüzemeltetéssel, fenntartással, kommunális igazgatással 
kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Közreműködik a közszolgáltatások ellátásának vállalkozásába adásáról.  

 Kiadja az út- és járdafelbontási hozzájárulásokat. 

 Ellátja a lakás és nem lakáscélú helyiségek hatósági és műszaki feladataival 
kapcsolatos teendőket. 

 Ellátja a helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatokat. 

 Végzi az energiaügyi feladatokat, közlekedéssel kapcsolatos feladatokat. 

 Intézi a közlekedési, hírközlési és vízügyi igazgatási feladatokat. 

 Vezeti a közterületek és utak nyilvántartását, valamint a közműnyilvántartást. 

 Ellátja az informatikai és kommunikációs feladatokat 

 Ellátja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat. 

 Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat 

 Végzi a környezetvédelmi igazgatási feladatokat. 
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 Ellátja a piac működésével kapcsolatos műszaki feladatok ellenőrzését. 

 Lebonyolítja az eb-oltással kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja a fakivágással kapcsolatos feladatokat. 

 Hatósági ellenőrzésekre a jogszabályban biztosított intézkedésekkel közreműködik a 
város működtetésével, rendjével, természeti környezetének védelmével kapcsolatos 
jegyzői és önkormányzati feladatok végrehajtásában. 

 Közcélú munka, közmunka szervezése, közhasznú foglalkoztatással összefüggő 
feladatok. 

„Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft. városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatai: 

 a város közterületén és utak mentén elhelyezett szemétgyűjtők rendszeres kiürítése; 
azok környezetének rendben-tartása; az ellopott, megrongálódott szemétgyűjtő kosarak 
pótlása; 

 az utak szükség szerinti seprése, hó- és síkosság mentesítés; 

 közterület fenntartása, parkosítás; 

 kátyúzás, útburkolati jel festése; 

 közterületi fakivágás (az önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki 
Bizottságának engedélye alapján); 

 játszótér, parki padok karbantartása; 

 autóbuszvárók javítása; 

 székely kapu karbantartása; 

 sporttelep fenntartása 

 strandfürdő üzemeltetése; 

 szociális földprogram felügyelete. 

Az Önkormányzat szervezeti ábrája a 4.6. sz. mellékeltben található meg.  

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat néhány gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott 
végre. Ezek közé tartozik az Ipari Parkban a területek visszavásárlása, valamint az 
infrastrukturális fejlesztések. 

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel: 

 Infrastrukturális feltételek: 

  a város Ipari Parkja, a vállalkozások betelepülésére alkalmas repülőtér területe és 
gazdasági övezetek. A gazdaságfejlesztési tevékenységet, Ipari Park üzemeltetését az 
Önkormányzat végzi. Külön gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezet nincsen. Itt meg 
kell jegyeznünk, hogy a műszaki infrastruktúra fejlesztése az folyamatos feladat. 

 A megfelelő elérhetőség biztosítása.  

 Szabályozási környezet: Fehérgyarmat területe hozzátartozik a szabad vállalkozási zónák 
övezetéhez, amely különféle kedvezményekkel ösztönzi a vállalkozások betelepülését. 
Emellett az Önkormányzat Szabályozási terve az építési szabályokat és a 

Közvetlen eszközök  
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területfelhasználás módját – a lehetőségeihez mérten - rugalmasan kezeli, ha megfelelő 
befektetői igény jelentkezik.  

 Információáramlás biztosítása: tájékoztatás, pályázati lehetőségek vállalkozásösztönzéshez 
és -fejlesztéshez kapcsolódóan; valamint folyamatos kommunikáció, közös projektek 
generálása. 

Az önkormányzat közvetett eszközei:  

 a városi környezet gazdaságélénkítést célzó fejlesztése: Fehérgyarmaton több projekt 
megvalósult rehabilitáció és közterület fejlesztés témakörében;  

 Városi imázs, arculat kialakítása: a vállalkozások betelepülése esetében a döntési tényezők 
között szerepel a cégvezetők szubjektív, érzelmi döntése a városról. Ezért fontos, hogy 
tudatos város imázs alakuljon ki. Emellett a meglévő vállalkozások számára is pozitív 
megerősítést jelenthet a leendő partnereik körében.  

 Partnerség: az önkormányzat a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen egyeztet 
a meghatározó gazdasági szereplőkkel; őket informálja és tájékoztatja, elvárásaikat és 
érdekeiket igyekszik minél nagyobb mértékben figyelembe venni a településfejlesztési 
tevékenységek során, valamint a lehetőségek és adottságok figyelembe vételével közös 
projektek generálását is segíti (a Partnerségi Terv keretében azonosította azokat a 
szereplőket, amelyeket a gazdaságfejlesztési munkacsoport tevékenységébe és így az ITS 
kidolgozásába aktívan bevon).  

 Gazdasági Program: az Önkormányzat négyévente programjában leírja a rövid-, közép-, 
hosszú távú célokat és fejlesztési elképzeléseket. Ezzel irányvonalat mutatva, hogy a város 
hogyan képzeli el jövőbeli pozícióját, szerepét a térségben. A település számára a következő 
kitörési pontokat fekteti le a program: innovatív mezőgazdaság kialakítása, 
egészségturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása, innováció bővítése. A városvezetés 
nagy hangsúlyt kíván fektetni a fejlesztésekre, a költségcsökkentő megoldásokra, valamint a 
város regionális és térségi szerepére. 

 Fontos a városban a pénzügyi széleskörű szolgáltatók jelenléte. Hozzájárulnak a 
vállalkozások pénzügyeinek megfelelő kezeléséhez, lehetőségeket biztosítanak a 
fejlesztések pénzügyi hátterének biztosításához. 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

2014-ben az önkormányzat 135 fő közfoglalkoztatottnak adott munkát. A program elindulása óta 
a közfoglalkoztatottak száma nőtt. A településen a közfoglalkoztatás kb. 90 családot érint. A 
közfoglalkoztatás szervezésében az Önkormányzat vesz részt. Kiemelt feladata a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők, és egyéb regisztrált álláskeresők munkába állítása.  

36. táblázat. Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma Fehérgyarmaton 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Fehérgyarmat 2013 év  2014 év  2015 01-02. hó  

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása 

62 135 69 

Országos közfoglalkoztatási program 
támogatása 

24 51 67 

Kistérségi startmunka mintaprogram 
támogatása összesen: 

62 55 137 

Közvetett eszközök  
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-- Mezőgazdaság 2 16 31 

-- Belvízelvezetés 35 11 56 

-- Belterületi közutak karbantartása 8 12 49 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 16 1 - 

-- Téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás 

0 16 1 

Mindösszesen: 149 241 274 

Közfoglalkoztatási mutató9 2,54% 4,14% 4,70% 

Regisztrált álláskeresők száma 
zárónapon 

551 422 401 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

A táblázatból jól látszik, hogy a foglalkoztatás 3 formában valósul meg: hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási program és Kistérségi startmunka mintaprogram. 
A kistérségi startmunka programban Fehérgyarmaton az alábbi tevékenységeket végzik: 
mezőgazdaság, belvízelvezetés, belterületi közutak karbantartása, illegális hulladéklerakók 
felszámolása és a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás. A mindösszesen adatból látszik, 
hogy folyamatosan emelkedik a létszámuk. A közfoglalkoztatási mutató is emelkedik.  

A Fehérgyarmati térség legnagyobb problémája a munkanélküliség, amely rontja a lakosság 
életkörülményeit minden szférában. A fiatal korcsoportok munkanélküliségének hátterében több 
tényező húzódik: Fehérgyarmat periférikus helyzete, a városban található kevés munkahely, 
valamint a tanulmányaikat befejező, felsőoktatásban részt vett hallgatók munkaerőpiacra való 
kikerülése, akiket tapasztalathiány miatt nem alkalmaznak elsősorban.  

Foglalkoztatás vonatkozásában külön szempontot érdemel a roma lakosság foglalkoztatásának 
kérdésköre. Mint ismeretes a társadalmi harmóniára való törekvés ellen ható tényezők közt a 
munkanélküliség mellett a romák életmódja, kultúrája és a mélyen gyökerező diszkrimináció miatt 
a társadalmi- gazdasági integráció vontatott. Az óvodákban, iskolákban általában nincs roma 
program, a lemaradóknak nincs lehetősége a felzárkózásra. A roma népesség jelentős része 
létminimum alatt, rossz lakáskörülmények között él, alacsony képzettségük következtében 
kiemelkedően magas körükben a munkanélküliség. Leggyakoribb foglalkoztatási forma 
esetükben, a közmunka programokban való részvétel, amely átlagosan 3-6 hónap foglalkoztatást 
jelent.  

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás.  

Önkormányzati eredeti bérlakás állománya 2014-ben 54 db. A bérlakások nagy része a 
belvárosban koncentráltan helyezkedik el. A bérlakások nagy része átlagos vagy rossz műszaki 
állapotú, kedvezőtlen energiahatékonyságú. Az állomány 13%-a mindösszesen szociális 
bérlakás. A lakások 85%-a téglalakás, a maradék 15% családi ház.  

37. táblázat: A bérlakás-állomány bemutatása 

                                                           

9 Közfoglalkoztatási mutató: 

A mutató a közfoglalkoztatás, mint aktív munkaerő-piaci eszköz súlyát mutatja meg, a közfoglalkoztatásban részt 
vevők havi átlagos létszámának aránya a munkavállaló korú népességhez viszonyítva. A 2013-as közfoglalkoztatási 
mutató számításánál a munkavállaló korú népesség - a KSH népszámlási ill. népességnyilvántartási adatai 
2013.01.01-i állapot szerinti (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma), a 2014-es közfoglalkoztatási mutató 
számításánál a munkavállaló korú népesség - a KSH népszámlási ill. népességnyilvántartási adatai 2014.01.01-i 
állapot szerinti (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma). 

 

Bérlakás állomány  

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/


Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 92 

ITS Konzorcium 

  
 

Bérlakások száma 
komfortfokozat alapján 

Bérlakások száma szobaszám 
alapján 

Bérlakások száma utcánként 

Összkomfortos 40 1 szobás 3 Iskola köz 24 

Komfortos 12 1,5 szobás 25 Kiss Ernő utca 12 

Félkomfortos 0 2 szobás 16 Május 14 tér 4 

Szükséglakás 
0 

2,5 szobás 
0 Tömöttvár u. - Bajcsy-

Zsilinszky E. u. 
1-1 

Komfort nélküli 2 3 szobás 9 Kossuth tér 6 

Összesen 
54 

3-nál több szobás 
1 Eötvös utca, Ady E. u. – 

Szent István tér 2-2-2 

- ebből szociális bérlakás 
7 Összesen 54 Összesen:  54 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Az Önkormányzat rendelettel szabályozza a tulajdonában álló bérlakások kezelését: 
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 19/2007. (XI.5.) Önk. rendelet az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 21/2004. (X.28.) Önk. rendelet 
módosításáról.  

 a költségelvű bérlakások (Iskola köz 1. 24 lakás)  

 a gimnáziumi szolgálati lakások (Kiss E. u. 1-3. szám alatti 12 lakás)  

 a család orvosi szolgálati lakások (Május 14. tér 10. és Tömöttvár u.38.)  

 az intézményi szolgálati lakások (óvoda, iskola)  

 szociális bérlakások 

A rendelet meghatározza a szolgálati lakás esetében a bérleti díj 360 Ft/m2/hó, amely évente a 
KSH által közzétett előző évi inflációs index szerinti emeléssel változik. 

2007-13 közötti bérlakás fejlesztési tevékenységek: Kiss E. úton 1 db szolgálati lakás felújítása, 
valamint évek óta tervben van a költségalapú bérlakások (Iskola köz) átfedése nagyobb 
hajlásszögű tetővel.  

Az Önkormányzat korábban is partner volt az alulhasznosított területek megújításában: volt 1. 
számú Általános Iskola főépületében bérlakások kialakítása történt; az iskola egyik kisebb 
épületében a Máltai Szeretetszolgálat addiktológiai és mentális kezelési központot alakított ki; 
román-magyar együttműködés keretében közösségi ház került kialakítása a Művelődési Ház 
mellett, a Sétálóutca elején pedig Galéria (kiállító terem) létesült egy leromlott állapotú épület 
felújításával. 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Önkormányzat által fenntartott intézmények: a Polgármesteri Hivatal, Művelődési Központ és 
Könyvtár (amely üzemelteti a 3 önkormányzati óvodát és a Galériát is) és Fehérgyarmat Város 
Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye.  

38. táblázat: Önkormányzati intézmények bevételei-kiadásai 

Intézmények Kiadás 
(e Ft) 

Ebből 
működési (e Ft) 

Ebből felújítási 
költség (e Ft) 

Ebből karbantartási 
költség (e Ft) 

Működési 
bevétel (e Ft) 

2015 (terv) 544.621 536.628 7.085 708 168.079 

2014 582.457 563.467 19.000 168.691 

2013 593.467 583.438 10.029 174.437 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Önkormányzati 
fenntartás  
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Jelenleg folyamatban van a Művelődési ház felújítása. Ez nem tartalmazza a könyvtár felújítását. 
De a városban megvalósuló funkcióbővítő pályázat keretein belül a Fehérgyarmat 483/4 hrsz. 
szám alatt felújításra kerül a régi "Leveles iskola" épülete, ahol a földszinten könyvtár kerül 
kialakításra és ide fog átköltözni a régi könyvtár. Folyamatosan szükség van az óvodák 
eszközfejlesztésére 

Önkormányzati fenntartású intézmények jelentősebb fejlesztései (2007-2014): Szent István téri 
óvoda felújítására, Udvari játékok beszerzése Fehérgyarmat Város óvodáiba, Hadház úti 
óvodafejlesztése, Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Fehérgyarmaton. 

Az önkormányzati oktatási intézmények közül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
a következő intézményeket vette át: 

 Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: fenntartó – KLIK, 
üzemeltető – a települési önkormányzat 

 Deák Ferenc Gimnázium: fenntartó és üzemeltető – KLIK 

 Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium: fenntartó és üzemeltető – KLIK 

 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközép Iskola: fenntartó és üzemeltető – KLIK  

A Református Egyházközség egy intézményt vett át, amely több feladatot ellát: 

 Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde: fenntartó és 
üzemeltető – Református Egyházközség 

A szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény társulási formában működik: a Felső-Tisza Vidék 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás a fenntartó és üzemeltető.  

1.10.7 Energiagazdálkodás 

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

A város energiaellátásának bemutatása az 1.16.2 fejezetben kerül bemutatásra. 

A város 2007-2014 között megvalósított energiahatékonysági fejlesztései: 

 Bárdos Lajos Általános Iskola, és AMI napkollektor rendszer kiépítése melegvíz 
ellátásra;  

 Szolár parabola MVM támogatásból a közétkeztetési intézmény konyha melegvíz 
ellátására; 

 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Fehérgyarmat Város Önkormányzat intézményein 
– Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI intézményén; 

 Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI rekonstrukció keretében hőszigetelés és 
nyílászáró csere is megvalósult. 

Ebből látszik, hogy két önkormányzati intézmény esetében (Bárdos Lajos Ált. Isk. és 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye) történik megújuló energia (nap) 
használatával tud meleg vizet és elektromos energiát előállítani.  

Önkormányzat – 
KLIK – egyházak 
viszonya az 
intézményfenntartás
ban  

Megújuló 
energiaforrások 
hasznosítása  



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 94 

ITS Konzorcium 

  
 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi 
önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: 
köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb 
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, 
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek 
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és 
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben 
definiáltak mellett például: hó- és síkosságmentesítési feladatok , szúnyoggyérítés, köztisztaság, 
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, 
utcanév-táblák kihelyezése , külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.). 

Az önkormányzat ezen feladatokat, összetettségük miatt több, az önkormányzat többségi 
tulajdonában álló/ közszolgáltatóként megbízott cégen keresztül látja el: 

 Önkormányzati többségi tulajdonú településüzemeltetésben résztvevő cég a Tömöttvár 
2007. Kft., aki az alábbi önkormányzati feladatokat végzi el: 

 Városüzemeltetési feladatok: köztisztasági feladatok (közterületi szemétgyűjtés, 
köztisztaság biztosítása, utak takarítása, hó- és síkosságmentesítés), közterület 
fenntartás és parkosítás; utak karbantartása és útburkolatjel festés; köztemetők 
üzemeltetése; kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-
táblák kihelyezése, gyommentesítés, 

 Városgazdálkodási feladatok: sporttelep fenntartása és parkok, játszóterek, 
autóbuszvárók javítása, karbantartása;  

 Egyéb, településüzemeltetési feladatot ellátó cégek: 

 Ivóvízellátás és szennyvízkezelés: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. - 
Vásárosnaményi Üzemmérnökség a szolgáltató.  

 Közvilágítás: E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a szolgáltató, a Fényhozam Közvilágítás 
Üzemeltető és Karbantartó Kft. végzi a lámpatestek karbantartását, javítását. 

 Gázszolgáltatás: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 

A víz, szennyvíz, áram- és gázellátás részletesen a 1.16 fejezetben kerül kifejtésre. 

 Hulladékgazdálkodás: lakossági szilárdhulladék szállítását és ártalmatlanítását az 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. végzi, melynek részletes ismertetése az 1.17.6 
fejezetben történik meg. 

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1 Természeti adottságok 

Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye K-i részén, a Felső-Tisza-vidék középtájon, a 
Szatmári-sík kistájon helyezkedik el. A település a Tisza és a Szamos közt található. Vízrajzi 
szempontból helyzete országos viszonylatban is kiemelkedő, ugyanis két folyó lép be itt az 
országba; a Tisza, a Túr, és gyakorlatilag a Szamos is. A Szatmári-sík kistáj 108 és 120 m tszf-i 
magasságú, holtmedrekkel, vízfolyásokkal tagolt, közepes talajvízállású, mentesített jellegű 
alacsonyártéri síkság. 
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15. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből 

 

Forrás: Nyír-Karta – Földrajzi világatlasz, 15 oldal (Kossuth Nyomda RT., 2001) 

1.12.1.1 Domborzat és talajviszonyok 

Fehérgyarmat meghatározó domborzati formái az elhagyott folyómedrekkel behálózott ártéri 
síkság és alacsony, ármentes síkság. A terület 108-120 m közötti tszf. magasságú DK felől ÉNY-
ra lejtő tökéletes síkság. A földtani adottságok tekintetében meg kell említeni, hogy a tájat 
holocén folyóvízi képződmények fedik, Fehérgyarmat környékén az öntésagyag, öntésiszap az 
uralkodó. A talajtakaró teljes egészében öntésanyagokon kialakult, talajvíz hatás alatt álló réti és 
láp talajokból áll. 

További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben. 

1.12.1.2 Éghajlat 

Fehérgyarmat éghajlatára a mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati övek hatnak. 
Az évi napfénytartam 1960-1970 közötti. Az évi középhőmérséklet 9,6 °C és 9,7 °C között 
változik. Évente 193-196 napon keresztül (ápr. 3-5. és okt. 17. között) a napi középhőmérséklet 
meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktól mentes időtartam 185 nap (ápr. 14. és okt. 20. között). Az évi 
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0 °C körüli. A téli abszolút minimumok átlaga -18,0 
és -19,0 °C közötti. 

Az évi csapadékösszeg a kistáj középső részén 650-670 mm között mozog. A hótakarós napok 
átlagos száma 45, az átlagos maximális hó vastagság 20 cm. 

A leggyakoribb szélirány az É-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. 

1.12.1.3 Vízrajz 

A Szatmári-sík vízrajzát vizsgálva, megállapítható, hogy hazánknak talaj- és folyóvizekkel egyik 
legjobban ellátott területe. A táj legnagyobb folyója Észak-Erdély vizeit összegyűjtő Szamos. Meg 
kell említeni a Szamosba torkolló Túr folyót. A kistáj vízrajzának fontos elemei a mesterséges 
tározók, halastavak és a bányatavak. A nagyvizek időpontja általában a kora nyár. A kisvizek 

Éves napfénytartam 

Csapadék 

Szél 
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ősszel és télen jellemzőek. A talajvíz mélysége 2-4 m között ingadozik, amely a folyóhátak alatt 4 
m alá süllyed. 

16. térkép: Település és környékének vízrajza 

 

Forrás: http://okir.kvvm.hu/fevi/ 

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet 
tartalmazza. 

1.12.1.4 Növényzet 

Növényföldrajzi tértagolódás tekintetében a terület az Alföld flóravidék (Eupannonicum) Észak-
alföldi flórajárásába (Samicum) tartozik. Fehérgyarmat egykoron erdővel borított terület volt, 
melyet az elmúlt évszázad alatt nagyrészt kiirtottak, a mocsarakat, lápokat pedig lecsapolták. A 
terület az elhagyott medrek, morotvák, rossz lefolyású laposok, hínár, mocsár és lápi vegetációi 
tették változatossá. Legjellemzőbb erdőtársulások a tölgy-kőris-szíl ligeterdők, az alföldi 
gyertyános tölgyesek, az égeres láperdők és a puhafás ligeterdők, gyeptársulásai pedig a 
mocsárrét, az ecsetpázsitos, csenkeszes rétek, helyenként enyhén szikesedő jelleggel. 

1.12.1.5 Állatvilág 

A térség nagy kiterjedésű erdői évszázadokkal ezelőtt hatalmas vadállományt tartottak el. Az 
erdők szarvasokat, őzeket, rókákat, borzokat, siketfajdokat és császármadarakat neveltek. A táj 
állatvilága mára már nem olyan bővelkedő, mint egykoron, de még így is sokkal gazdagabb, mint 
az ország más területein. Mivel a táj folyóvizei és erdői halban és vadban igen bővelkednek, ezért 
az ésszerű gazdálkodással összekapcsolt horgász- és vadászturizmus számos lehetőséget rejt 
magában.10 

                                                           
10 Felhasznált irodalom: Kistáj kataszter, Fehérgyarmat Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2013. március), A 
Fehérgyarmat kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
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1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Fehérgyarmat természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata, az éghajlat, a 
környező talajok termőképessége, a felszíni vizek bősége meghatározták a táj szerkezetét, a 
tájhasználat alakulását. A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági 
művelés alatt álló területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el. 

Fehérgyarmat honfoglalás előtti területe a síklápokkal, mocsarakkal, pusztagyepekkel tarkított 
erdőssztyepp lehetett, melynek uralkodó fafaja a tölgy volt. Ebből alakult ki egy kisfalvas 
szerkezet, ahol a települések lakói az erdős-lápos-buckás területen rét és legelőgazdálkodást, kis 
parcellákon szántóföldi művelést folytattak. A tatárjárás alatt a település elnéptelenedhetett, mint 
számos falu, és csak a XVIII-XIX. századtól kezdhették újra benépesíteni. 

A XIX. század második felétől felgyorsult a természet átalakítása, melynek nyomán kezdett 
kialakulni a táj ma ismert képe. A legnagyobb beavatkozás a térség vizeinek lecsapolása volt. 
1892-től kezdve csatornákkal hálózták be a területet. A lápok helyén ugyan szántóföldeket 
nyertek, melynek következtében a talaj kiszáradt. Az 1970-es évektől kezdődően a folyamat 
részleges megállítása érdekében hozták létre az erdőspusztai jóléti tavak rendszerét. 

A vízrendezésnél jóval korábban, már a XVI-XVII. század török világa alatt megkezdődött az 
erdőterületek csökkenése, melyek helyét szántók, gyümölcsösök, rétek, homoki legelők foglalták 
el. Ezt tetézte a megmaradt erdők faállományának átalakítása, amikor a tölgyet a gyorsan növő, 
a szárazságot jobban tűrő akáccal váltották fel. Az 50-es évektől az akác mellett egyre 
gyakoribbá vált a szintén tájidegen erdei és fekete fenyő, valamint a nemes nyár használata 
nemcsak az őshonos erdők felújítására, de a néhai homoki tölgyesek helyén létrejött silány 
szántók újrafásítására is. Az akác és a többi tájidegen fafaj a térség élővilágát, tájképét 
elszegényítette. Ráadásul az erdők tarvágás utáni kituskózása és mélyszántása nyomán eltűnt 
az erdei aljnövényzet és az erdőssztyepp jellegű növényzet túlnyomó része.  

17. térkép: Település és környékének térképe 1806-1869 között  

 

Tájtörténet  
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Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe 

A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a 
következőképpen jellemezhető. 

A város központi része nem-összefüggő település szerkezetet mutat. Fehérgyarmat város 
határában döntően nem-öntözött szántóföldek fekszenek. A várost Északról elsődlegesen 
mezőgazdasági és átmeneti erdős-cserjés területek fogják közre, míg kelet felé haladva 
lomblevelű erdők veszik át a helyüket. Délen csak ipari vagy kereskedelmi területek, Nyugaton 
pedig rét/legelő, valamint elsődlegesen mezőgazdasági területek ékelődtek a nem öntözött 
szántóföldek közé. 

18. térkép: Település és környékének tájhasználati térképe 

 

Forrás: Corine 

 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Fehérgyarmat a központja az 1982-ben létrehozott, mozaikos szerkezetű Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzetnek. Az országos természeti védelem alatt álló területrészek a város északi 
részén helyeznek el, a település területének 19,3%-án. Fokozottan védett terület nem található a 
településen. A tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag 
nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása 
esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és 
elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése. 

A 104 ezer ha kiterjedésű Szatmár-Beregi Natúrpark 67 község összefogásával jött létre 2010-
ben, melynek központja szintén Fehérgyarmaton található. Az önkormányzatok, civil szervezetek 
és magánszemélyek által létrehozott közhasznú alapítvány célja a természeti, táji és 
kultúrtörténeti értékek megőrzése, a környezet fenntartható használata, természetkímélő 
gazdálkodás folytatása és a természetvédelmi oktatás és ismeretterjesztés elősegítése. A 
natúrpark címmel rendelkező településeken élők nagyobb eséllyel indulhatnak a területfejlesztési, 
gazdálkodási, kulturális és turisztikai pályázatokon. 

Tájhasználat, 
tájszerkezet 
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1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

Fehérgyarmat területén és környékén térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet lett 
kijelölve az Országos Területrendezési Terv alapján. 

Az alábbi területeket érinti: 

 A Szamos hullámtere és a folyó menti területek; 

 A tervezett Szatmár-Bereg Natúrpark településeinek területe; 

Az ajánlások megegyeznek az országos jelentőségű tájképvédelmi területre vonatkozó 
ajánlásokkal. 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, 
amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok 
védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező 
természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A Natura 2000 hálózat az 
Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket - a madárvédelmi 
irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 
élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési 
területeket - foglalja magába. 

A Gögő-Szenke nevű különleges természetmegőrzési terület a település 080 hrsz.-ú területét 
érinti. A Szatmár-Bereg elnevezésű különleges madárvédelmi területek Fehérgyarmat északi 
részén húzódnak. A Natura 2000-es területek a település területének 20,9%-át fedik le. A hrsz.-
os lehatárolást a településrendezési terv tartalmazza. 

19. térkép: A település és környékének Natura2000-es területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 
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1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen nem lettek kijelölve.11 

1.12.4 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén 
és a környező területeken.   

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók 
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a 
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (puffer zóna) kell kijelölni, ahol még a 
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók 
védelme az esetleges külső káros hatásoktól. 

A szigetszerűen elhelyezkedő értékes természetközeli élőhelyeket az ökológiai hálózat kapcsolja 
összefüggő rendszerré, mely a hatályos településrendezési terv jóváhagyását követően 
jóváhagyott Országos Területrendezési Tervben (2003. évi XXVI. tv.) került meghatározásra. 

Az országos ökológiai hálózat kategorizálását a megyei területrendezési terv tartalmazza. 
Fehérgyarmaton az országos ökológiai hálózat magterületének számít a település északi részén 
a 4127. sz. út keleti és nyugati oldalán elhelyezkedő nagyobb összefüggő terület. A Kenéz-dűlő 
az ökológiai folyosó részét képezi, míg a külterület nagy része a puffer terület övezetéhez 
tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Felhasznált irodalom: http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/szatmar-beregi-tajvedelmi-
korzet, http://www.natura.2000.hu/hu, http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090 

 

 

 

 

Ökológiai folyosók  

Puffer területek 

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/szatmar-beregi-tajvedelmi-korzet
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/szatmar-beregi-tajvedelmi-korzet
http://www.natura.2000.hu/hu
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
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20. térkép: Település és környékének természetvédelmi területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 
 

1.12.5 Egyéb természeti értékek 

1.12.5.1 Természeti területek 

A természetvédelmi törvény meghatározása szerint a természeti terület valamennyi olyan 
földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek. Természetközeli 
állapotúnak minősül az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély 
mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), a benne lejátszódó 
folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül 
is fennmaradnak. 

Védett természeti területek Fehérgyarmat területén nem lettek kijelölve. 

1.12.5.2 Természeti értékek helyi védelme 

A települési önkormányzati hatáskörben egyetlen védetté nyilvánított emlék található. A 
fehérgyarmati keleti platánfa belterületen, közterületen (Tömöttvár utcában) áll. A védelem célja a 
helytörténeti jelentőségű fa egyedi jellegének megőrzése. 12 

                                                           
12 Felhasznált irodalom: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090, http://www.fehergyarmat.hu/, A 

Fehérgyarmati kistérség területfejlesztési programja Helyzetfeltáró munkarészek 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
http://www.fehergyarmat.hu/
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1.12.6 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

A Fehérgyarmat közigazgatási területének közel 18 %-át települési területek (belterületek) 
foglalják el. A központi belterület a főközlekedési utak - 491 sz. és a 4127 sz. közutak - 
csomópontjában alakult ki. 

A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva folyamatosan 
növekszik és tovább fog növekedni a települési terület (a központi belterület). 

Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat 
szerkezet-átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve védelemre 
tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a 
beavatkozások.  

Fehérgyarmaton a káros környezeti hatások globális kockázatként jelennek meg. A város 
stratégiai elképzeléseinél, ahol tájhasználati feladatok jelentkeznek, leginkább csak hosszútávon 
vannak kihatással. Mindezek ellenére meg vannak azok a cselekvési eszközök, amik preventív 
módon lokálisan is alkalmazhatóak.  

A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet 
közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során szükséges a 
települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az 
ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása.  

A városban fontos a lakosság környezettudatosságát erősítő intézkedések, a témában 
tevékenykedő civil szervezetek támogatása, a környezetvédelmi kérdések beépítése az iskolai 
oktatásba, mind hasznos eszköznek bizonyulnak. 

Településrendszer tájhasználati konfliktusainak mérséklését és a településhálózat értékeit, érték 
őrző megújulását elősegítő térszerkezet, közlekedési hálózat és szabályozás kialakításával lehet 
biztosítani. 

Fehérgyarmat belterületén vizsgálni kell a közterületek és a város körüli zöldterületek fejlesztési 
lehetőségeit.  

A tájképvédelmi területek esetében a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez 
külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Az övezetbe tartozó település 
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és 
területfelhasználások tilalmát, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is 
tartalmaznia kell.  

A rendszeresen belvízjárta terület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételes esetben 
jelölhető ki és a településrendezési eszközökben belvízrendezési munkatervet kell készítetni. 

A nagyvízi meder övezetében beépítésre szánt terület még kivételes esetben sem jelölhető ki. 

Kiemelt feladat Fehérgyarmat város belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének teljes 
rekonstrukciója, mely egyben lehet a tájhasználati konfliktus része is. A csapadék csatornázás 
korszerű kialakítása, a felszín közeli csatornarendszerek alkalmazása során lehet a por és sár 
szennyeződések megszüntetését megoldani. A por és sár szennyeződések megszüntetése 
egyben a levegőtisztaság védelmének egyik elemeként lehet tekinteni. 

A város feladata a táji értékeinek védelme, hasznosítása és fejlesztése  

Az Önkormányzat a fejlesztések megvalósítása során igyekszik a káros környezeti hatásokat 
minimalizálni, úgy hogy azok sem rövidtávon, sem hosszútávon ne jelentsenek veszélyt. Az 
Önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel igyekszik ösztönözni és támogatni az 
energiatakarékos megoldásokat legyen szó lakossági, vállalkozói, vagy saját beruházásról. 
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

A zöldfelületek a település növényzettel tartósan vagy időszakosan fedett, biológiailag aktív 
felületei. A növényzettel borított parkok, utcák hozzájárulnak a település karakterének, 
arculatának kialakításához, részt vesznek a település szerkezeti tagolásában, valamint elfedik, 
takarják az előnytelen részeket. A zöldfelületek a település egyes területeit egymással és a 
külterülettel kapcsolják össze, szervezik egésszé. A növény a települési környezet fontos 
alkotórésze, hiszen szorosan hozzátartozik a vizuális megjelenéshez. 

A településen belül meglévő zöldterületek teljes mértékben megőrzendők. Fehérgyarmat 
belterülete zöldfelületi elemekkel jól ellátott, de ezek nem alkotnak egységes zöldfelületi 
rendszert. A településen belül működő zöldfelületi rendszer esetében egy a térben összezáruló 
egységet szükséges kialakítani. Ennek nagyon fontos szerepe van a település központjában, a 
régi (történeti) városrészben, ahol a zöldfelületi elemek segítik a városi adottságok kiemelését. 
Ebben a magban helyezkedik el sok városi intézmény és a Kossuth-park is. A zöldfelületi elemek 
növelik a város esztétikai értékeit is, de a zöldfelületi elemek a lakókörnyezet egészséges 
állapotát is befolyásolják, segítik. Itt elsősorban a lakótelkek lombfedettségére esik a hangsúly. 
Beépítési tilalommal, meghatározott növényfedettségi százalékkal el lehet érni az ideális 
állapotot.  

A város fő zöldfelületi eleme a Kossuth téri közpark, mely a város középpontjában helyezkedik el, 
fontos arculati eleme Fehérgyarmatnak. Emellett – jelenleg – 3 játszótér áll a gyermekek 
rendelkezésére. Nagy zöldfelületet jelent a strandfürdő és a sporttelep területe, de ez csak a 
szolgáltatásokat igénybe vevők számára használható, nem ingyenes mindenki számára. 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A zöldfelületek a település növényzettel tartósan vagy időszakosan fedett, biológiailag aktív 
felületei. A növényzettel borított parkok, utcák hozzájárulnak a település karakterének, 
arculatának kialakításához, részt vesznek a település szerkezeti tagolásában, valamint elfedik, 
takarják az előnytelen részeket. A zöldfelületek a település egyes területeit egymással és a 
külterülettel kapcsolják össze, szervezik egésszé. A növény a települési környezet fontos 
alkotórésze, hiszen szorosan hozzátartozik a vizuális megjelenéshez. 

39. táblázat: Fehérgyarmat zöldfelületi ellátottsága 

Összes zöldterület nagysága 6,2 ha 

Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe 1 170 m2 

Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma 14 db 

Ebből játszóterek száma 3 db 

Forrás: KSH, 2012 

Városi szintű közparknak minősül a Kossuth téri park. A város központjában elhelyezkedő 
korlátlan használatú zöldfelületi eleme lineáris jellegével a településkaraktert alakítja, ökológiai, 
használati és vizuális-esztétikai szerepe is van. A parkot változatos kültéri szobrok, műtárgyak 
(Kossuth szobor, székely kapu, kőkeresztek, lovas szobor stb.) díszítik. A település a központ 
térburkolatának felújítására és utcabútorokkal való ellátására 2008-ban a Regionális Operatív 
Program keretében nyert forrást. Szintén pályázati forrás felhasználásával valósult meg a 
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Kossuth tér parkrekonstrukciója, mely során a településközponthoz méltó közpark jött létre. Az 
említett parkot leszámítva a település nem bővelkedik zöldterületekben (közpark, közkert). A 
szerkezeti terv több tervezett közparkot is kijelöl, de ezek még nem valósultak meg. 

A KSH nyilvántartása szerinti 14 db játszótér, tornapálya, pihenőhely van a városban, ami a 
gyakorlatban három játszótér (Május 14. tér, Borsod utcai és Bessenyei u. lakótömb), egy 
rugalmas burkolattal ellátott, labdafogó hálóval körbekerített grund (Bessenyei u.), a református 
templom mögötti pihenőpark és a sporttelep területét jelenti. A grund és a játszóterek jó 
állapotúak, azonban felszereltségük miatt csak korlátozott játék és szabadidős lehetőséget 
biztosítanak. Hiányoznak a több korosztály számára is alkalmas játék- és sportlehetőséget 
biztosító közösségi szabad terek. 

A korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek közül kiemelt fontosságúak a zöldfelületi jellegű 
intézmények, a temetők, a városi strand, a leendő gyógyfürdő és a sportterületek. A település 
négy temetője közül csak az Új Köztemető üzemel, a régi, a zsidó és a külterületi temetők 
felhagyásra kerültek. Zöldfelületi értéket hordoznak, de használati szerepük elhanyagolható, mert 
kegyeleti parkként nem funkcionálnak. Fehérgyarmat szerkezeti terve nagy területet tervez a 
szabadidős célok eltöltésére, valamint a strand komplex fejlesztése is együtt jár majd a 
zöldfelületek minőségi változásával. 

A fasorok, zöldsávok feladata a zöldfelületi rendszerek elemeinek összekapcsolása, egy 
zöldfolyosó létrehozása. Kondicionáló és vizuális-esztétikai értékük magas. A település területét 
átszövő, vonalas jellegű zöldfelületek kapcsoló szerepe jelentős a település egyes zöldfelületi 
elemei valamint a település belső és külső területei között. Ki kell emelni a város karakteréhez 
hozzátartozó gömbakác fasorokat. A Kossuth és a Petőfi utcák kétoldali fasora védendő értéket 
képvisel. 

A grund a 2011-es SPO-SZALÉT-2011 pályázaton nyert támogatást: Fehérgyarmat 294/22 és 
490/2 hrsz-án (Besenyi utca) megvalósult szabadidős létesítmény. A projekt építési 
tevékenységből, akadálymentesítésből és eszközbeszerzésből állt. A pálya mérete 12x24 m, 
öntött gumiborítással, zajcsillapított sportkerítéssel, térfigyelő rendszerrel. A pálya meglévő 
játszótérhez kapcsolódik, így minden korosztály számára kikapcsolódást, szórakozást tud 
nyújtani.  A projekthez kapcsolódóan sport desztináció menedzsment szervezet került 
létrehozásra.  

Az utóbbi években sok közterületet érintő fejlesztés valósult meg, amely hozzájárult az élhetőbb 
város kialakításához: városközpontban ünnepi díszkivilágítás kialakítása, köztéri szobor 
kihelyezése a körforgalomba, Sárkányölő díszkút felújítása; Fehérgyarmat Város központjának 
térburkolása és utcabútorokkal való ellátása; Kossuth tér parkrekonstrukciós munkálatainak III. 
üteme; új fasor telepítése a Belvárosban, a Kossuth utcában. 

A környezetminőség javítása érdekében a városi zöldfelületi rendszer kialakítása belterületi 
zöldterületek növelésével és külterületen új erdőterületek kijelölésével valósulhatna meg; ezzel 
egy zöldfelületi hálózat létrejönne. A települési zöldfelületi rendszert és a természeti környezetet 
térben összefüggő ökológiai egységgé kell foglalni. Ehhez szükséges a külterületi és belterületi 
biológiailag aktív zöldfelületek összekapcsolása fasorokkal. 

Belterületen új közparkokat kell kialakítani a város több pontján: 

 a József Attila utcában kialakult kiteresedésen,  
 a 2609-e hrsz-ú, jelenleg burkolt sportpálya helyén, játszótér funkcióval,  
 az 1354/1-3 hrsz.-ú területen pihenő és játszókert funkcióval, szervesen 

kapcsolódva a rekreációs területhez (sport és strandterület),  
 az Alkotmány és Mezei utcán sarkánál lévő elhanyagolt terület rendezésével,  
 a Mártírok útja mentén jelenleg is meglévő, rendezetlen zöldterületeken, 
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 a vasúti pályától délre fekvő 2068 és 2070-es hrsz-ú elhanyagolt területeken, 
 az északi oldalon lévő 1887-es hrsz-ú területen, elsősorban díszkert és 

pihenőkert funkcióval,  
 a Haladás tér rendezetlen zöldterületeinek rendezésével. 

 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

Összességében elmondható, hogy Fehérgyarmaton nem megfelelő a zöldfelületeknek sem a 
száma, sem a minősége. Egy ekkora városban a meglévő három játszótér mellé szükség lenne 
újabbakra. Emellett fontos, hogy a város sport és rekreációs területei is megújuljanak, valamint új 
funkciókkal bővüljenek. Ide tartozik a városi strand és a sporttelep területe. Jelenleg a strand 
megújul, de ez a megújulás elsősorban fizikai, sajnos zöldfelület bővítést és –fejlesztést nem 
tartalmaz. A városi sporttelep is alulfunkcionált, kihasználtsága alacsony. A lakosság részéről is 
erős az igény a különféle kikapcsolódási lehetőségekre, a minél többféle szabadidős 
tevékenység végzésére (pl. különböző sport funkciók, rekreációs, közösségi helyszínek, 
kutyafuttató. Az elsődleges a strand további hasznosítása, ami egyben turisztikai cél is, itt 
elsősorban az egészségügyi és egyéb szolgáltatások bővítése, valamint a sport funkció erősítése 
egy fedett tanuszodával. Másrészt a sporttelepen egy multifunkciós szabadidő központ 
kialakítása is az igények közt szerepel. Szükség van a városban további közterület rehabilitációra 
is és a belterületi zöldfelületek és a természetes külterületi elemek összekapcsolására. Mindezek 
nagyon fontosak ahhoz is, hogy Fehérgyarmat városi funkcióit teljes mértékben el tudja látni.    

1.14 Az épített környezet vizsgálata 

Az épített környezet vizsgálata fejezet olyan tartalmi részletezettséggel kerül kidolgozásra, amely 
a koncepció és a stratégia kidolgozásához szükséges. Részletesebb elemzésre a 
településrendezési terv felülvizsgálata, módosítása során fog sor kerülni. Ez indokolja a 
kormányrendelet szerinti 1.14.1.2, 1.14.2.1, 1.14.2.2, 1.14.4, 1.14.5.1, 1.14.5.2, 1.14.5.3, 1.14.5.4 
alfejezetek elhagyását, illetve egyes alfejezetek tömörségét. 

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet 

vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata 

A településszerkezete története: 

Fehérgyarmat, az Erdőhát központja, kisváros az ország északkeleti szögletében. Nevének 
utótagja arra utal, hogy itt, a Tisza, a Szamos és a Túr meghatározta háromszögben telepedett le 
a honfoglaló Gyarmat törzsének egy része a X. században. 
A település szerkezetére legnagyobb hatást a víz gyakorolta. A város központi része a 
rendszeresen vízjárta területekből alig kiemelkedő szárazabb terültekre települt, később a 
folyószabályozásokat követően az árvízveszély csökkenésével ás a rendszeresen vízállásos 
területek visszaszorulásával kerültek az alacsonyabban fekvő részek is beépítésre. 
Eredetileg valószínűleg csak egyetlen hosszú utcából állott. Ennek északi része volt a település 
kissé elkülönülő, főként nagygazdák által lakott része Kisgyarmat (az utcának ezt a részét ma is 
Kisgyarmat utcának nevezik). Az orsós alaprajzú Kossuth utca (korábban Piac utca) a piac és a 
vásárok helye volt. Az utca kiteresedésének beépítése talán ezért is maradt el, a középkori 
eredetű templom a keleti házsorba épült. A református egyház szárazmalma viszont 1867-ig a 
templom előtti téren állt. Az utca déli szakasza viszonylag újabban épült be (Petőfi u. és 
Tömöttvár u.) 
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A Tömöttvár utca neve egy régi földvár emlékét őrzi. Már a múlt század közepén, de talán előbb 
is kialakult a főutcától nyugatra egy azzal nagyjából párhuzamos, de szabálytalan utcasor, 
amelyet közök, szorosok kötöttek össze a főutcával. 

Fehérgyarmaton már az első világháború után megkezdődött a lassú városodási folyamat, amely 
a 60-as évektől, de különösen az 1970. évi árvíz után egyre gyorsuló üteművé vált. 

Az észak déli tengelyű, az egykori egyutcás falu szerkezetéből ránk maradt főutca a mai város, 
központi útja. 

A Fő utca jellemzői: 

 beépítési rendje (zártsorú beépítés áthajtós kapuval vagy oldalhatáron álló L alakú 
beépítések és ehhez kapcsolódó utcai ritmus, ház-kapu-ház-kapu vagy ház-kapu-kapu-ház 
ill. ezek kombinációja) 

 utcával párhuzamos eresz 

 földszintes, ill. egyemeletes épületek (csak a kiemelt középületek kétemeletesek) 

 jellegzetes gömb akác fasorok 

Településszerkezet és területhasználat: 

A régi jellegzetes utcavonalakat meg kell tartani. A hagyományos telekosztások szélességét és 
az oldalhatáron álló beépítés jellegét szintén meg kell őrizni, bár az eredeti hosszútelkes 
telekosztások már csak a külső területeken találhatók meg.  

A város központi területin a városias fejlődés során, a hátsó kerti utak már lakóutakká váltak és a 
telkeket hosszában kettéosztották vagy új, merőleges utcát nyitva a telkek belsejébe, négyfelé 
osztódott az eredeti telekhosszúság. Más esetben a hátsó telkeket tömbösítették. 

A főutca vonalában a telekszélességek jellemzően megmaradtak, kivéve az elmúlt évtizedekbeli 
Kossuth tér 33, 24-22, és a Petőfi utca 2-4-6 sz. alatti hosszú lakóházak beépítéseit. 

A kiemelt területeken a történelmileg kialakult telekszélességek a jövőben is megőrzendők, az 
ehhez tartozó földszintes vagy egyemeletes szintmagasságok megtartásával, ill. a kiemelt 
középületek kétemeletes magasságokkal. A fő utca elmúlt évtizedekbeli un. modern beépítései 
ma már a város arculatát formálják. Karbantartásuk a kiemelten kezelt terület elvárt 
színvonalának kell, hogy megfeleljen. 

Több telek egyidejű beépítése esetén is követelmény ennek az osztás- és léptékrendnek a 
bemutatása. Ez a törekvés a Kossuth téri és Petőfi utca korábbi modern beépítéseinél is tetten 
érhető, de az egységes homlokzatkezeléssel nem igazán sikerült ennek megvalósítása. 

21. térkép. Fehérgyarmat a II. katonai felmérés 1806-
1869.idejéből 

Forrás: IVS, 2013 
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22. térkép: Fehérgyarmat város mai központi területének térképe 

 

Forrás: Örökségvédelmi hatástanulmány 

 

1.14.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A település beépítésre szánt területei nagyrészt a belterületen belül találhatóak. A szerkezeti terv 
szerinti beépítésre szánt területek a településen az alábbiak: 
Lakóterületek: 

 Lk-Lakóterület (Kisvárosias) 
 Lke-Lakóterület (Kertvárosias) 
 Lf-Lakóterület (Falusias) 

Vegyes területek: 

 Vt-Vegyes terület (Településközpont)  
 Vk-Vegyes terület (Központi) 

Gazdasági területek: 

 Gk-Gazdasági terület (Kereskedelmi- szolgáltató)  
 Gi-Gazdasági terület (Egyéb ipari)  

Különleges területek: 

 Kr- Különleges terület (Rekreációs terület)  
 Kst- Különleges terület (Strand)  
 Kiz- Különleges terület (Temetők területe)  
 Kp- Különleges terület (Piac, vásártér)  
 Kki- Különleges terület (Közlekedési terület) 
 Ki- Különleges terület (Intézmény)  
 Kz- Különleges terület (Zöldfelület jellegű terület) 
 Kkö- Különleges terület (Közmű terület) 
 Kb- Különleges terület (Bánya terület) 
 Kh- Különleges terület (Hulladékkezelő) 

Beépítésre nem szánt területek: 

Közlekedési területek: 

 KÖu Közlekedési terület (Közút) 
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 KÖk Közlekedési terület (Vasútterület) 

Zöldterületek: 

 Zp Zöldterület (Közpark) 

Erdőterület: 

 Eg Erdő (Gazdasági) 
 Egk Erdő (Korlátozott használatú gazdasági) 
 Ev Erdő (Védelmi) 
 Ee Erdő (Egészségügyi, szociális, turisztikai) 

Mezőgazdasági területek: 

 Má Mezőgazdasági terület (Általános) 
Má-SZ Általános mezőgazdasági terület (Szántó)  
Má-R Általános mezőgazdasági terület (Gyep)  
Má-GY Általános mezőgazdasági terület (Gyümölcsös)  
Má-H Általános mezőgazdasági terület (Halastó)  
Má-Á Általános mezőgazdasági terület (Állattartó telep)  

 Mák Mezőgazdasági terület (Korlátozott használatú) 

Vízgazdálkodási területek: 

 V Vízgazdálkodási terület 
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23. térkép: Fehérgyarmat településszerkezeti terve 

Forrás: IVS 
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A település belterületének nagy részét településközpont vegyes, kisvárosias és kertvárosias 
lakóterületek alkotják. A Kossuth tér környékén sűrűsödnek a központképző létesítmények. 

Fehérgyarmat jellemzően egyközpontú település. Az intézmények nagyobb részt a központban 
és a környékén helyezkednek el, ill. az átmenő forgalmi utak mentén lineáris intézményi 
vonalakként kapcsolódnak a központi tér- és utcarendszerhez. Összefüggő településközponti 
vegyes terület a Kossuth u., Mártírok u. és Damjanich utcák közötti részen került kijelölésre. 

Kisvárosi lakóterületeket jelöl ki a Településszerkezeti terv a Kossuth, a Petőfi és a Mártírok utca 
egy részén, melyet a beépítés jellege (zártsorú, oldalhatáron álló épületek) indokol. A város 
lineáris központja kisvárosias karakterű. Szintén kisvárosias lakóterületként szerepelnek a 
tervben a Május 14. tér 4 szintes tégla társasházai, melyek a 70-es években az árvíz után 
épültek. 

A Településszerkezeti terv a legnagyobb területen (390 hektáron) kertvárosias lakóterületeket 
tartalmaz. A belterületen a lakótelkek falusias használata mára gyakorlatilag megszűnt, ez 
indokolja a településen az egyetlen falusias lakótömböt. Több helyen van lehetőség új lakótelkek 
kialakításra. A hatályos rendezési terv lakóterületeket jelöl ki tömbfeltárással, beépítetlen 
területek beépítésével valamint belterületbe vonással. 

Különleges területek kül- és belterületen egyaránt megtalálhatók. Ezek közül ki kell emelni a 
strand területét, hiszen fejlesztése a város egyik gazdasági alappillérét jelentheti. 

A Településszerkezeti terv négy nagyobb kiterjedésű gazdasági területtel biztosítja a gazdasági 
fejlődés lehetőégét. A település belterületétől nyugatra található a település ipari parkja, amelyet 
már több mint egy évtizede alakítottak ki. A 491. sz. Tunyogmatolcs felé vezető út két oldalán a 
meglévő gazdasági területek mellett új gazdasági területek kerültek kijelölésre. A belterülettől 
keletre szintén van egy gazdasági terület. A Jánkmajtis felé vezető út mentén található a 
legnagyobb kijelölt gazdasági terület, amely kiépülése esetén a gazdaság fontos színtere lehet. 

A településen az össze zöldterület nagysága 6,2 hektár. Ebből a játszóterek, tornapályák, 
pihenőhelyek területe 1170 m2. 

A város központjában elhelyezkedő korlátlan használatú eleme a Kossuth téri park. 2008-ban 
került sor a térburkolat felújítására és a tér utcabútorokkal való ellátására. A tér zöldfelületi 
rekonstrukciója is lezajlott. Mivel az említett parkot leszámítva a település nem bővelkedik 
zöldterületekben (közpark, közkert), a szerkezeti terv több területet is kijelöl közpark céljára. 

Korlátozott használatú zöldfelületi elemek közül kiemelkedő fontosságúak a temetők, a strand, a 
sportterületek. Fehérgyarmat szerkezeti terve nagy területet tervez szabadidős célok eltöltésére, 
valamint a strand fejlesztésére. 

A fasorok, zöldsávok feladata a zöldfelületi rendszerek összekapcsolása. 
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24. térkép: Fehérgyarmat központi részének terület felhasználása 

 

Forrás: IVS 
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A külterület terület felhasználása 

10. ábra: A művelési ágak megoszlása Fehérgyarmat külterületén: 

 

Forrás: IVS 

A külterület legnagyobb részén nagytáblás mezőgazdasági művelés folyik. A táj meghatározó 
elemei a nagyüzemileg művelt gyümölcsösök, de jelentős nagyságúak a gyep és a 
legelőterületek is a település külterületén. 

Erdőterületek a közigazgatási terület 9,9%-át alkotják. Már a középkorban is csak Birhó területén 
volt nagyobb összefüggő erdő. A település északi részén elterülő 188 hektáros erdő természeti 
védelem alatt áll. Az megyei területrendezési terv szerkezeti terve a meglévőn kívül nem jelöl ki 
további erdőgazdálkodásra szánt területet. 

A település területének 1,3%-át halastavak alkotják. A legnagyobb halastó a város belterületétől 
északra található. 

1.14.1.3 Funkció vizsgálata 

40. táblázat: Fehérgyarmat intézményi ellátottságának bemutatása 

funkció alfunkció  intézmények megnevezése darabszám 

Humán 
funkciók 

bölcsőde, 
óvoda 

Mackó Marci Napközi, Kölcsey 
Ferenc Református Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde, Hadház úti 
óvoda, Tavasz úti óvoda, Szent 
István téri óvoda 

4 

alapfokú 
középfokú 
iskola és 
szakoktatás 

Kölcsey Ferenc Református 
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, 
Bárdos Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Móricz Zsigmond 
Szakképző és Szakiskola, Deák 
Ferenc Gimnázium, Petőfi Sándor 
Szakközépiskola, 

5 

egészségügyi 
ellátás 

Dr. Révész Rita egyéni vállalkozó, 
Dr. Illés Ildikó „Ilke Med” Bt., Dr. Tóth 
József egyéni vállalkozó, Dr. Kovács 
Sándor „Csemete Szerviz” Bt., Dr. 
Simon Zsuzsanna „Szivárvány-Med” 
Bt., Dr. Páll Attila egyéni vállalkozó, 
dr. Krokovay Kitti Tünde egyéni 
vállalkozó, „TZS-DENT” 

8 
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Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

szociális 
szakosított 
ellátás 

Városi Szociális Központ 
1 

szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 

Városi Szociális Központ 
1 

Közösségi 
funkciók 

könyvtár Fehérgyarmati Általános Művelődési 
Központ és Könyvtár 

1 

színház, mozi Fehérgyarmati Művelődési Központ 1 

múzeum Szatmári Értéktár 1 

szabadidőpark Kossuth park 1 

közösségi ház Művelődési Központ Fehérgyarmat 1 

uszoda, strand Városi Strandfürdő Fehérgyarmat 1 

Igazgatási 
funkciók 

rendőrség Fehérgyarmat Rendőrkapitányság 1 

tűzoltóság Fehérgyarmati Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság, 
Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltóság 

2 

 okmányiroda Okmányiroda Fehérgyarmat 1 

önkormányzati 
hivatal 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 1 

kormányablak folyamatban  

Közlekedési 
funkciók 

autóbusz 
állomás 

Autóbusz állomás Fehérgyarmat 1 

vasútállomás Vasútállomás Fehérgyarmat 1 

benzinkút Mol Nyrt. 
Shell töltőállomás 

2 

repülőtér  - 

Gazdasági 
funkciók 

Ipartelep Fehérgyarmati Ipari Park 1 

piac Városi Piac Fehérgyarmat 1 

pénzügyi 
szolgáltatók és 
bankok 

K&H Bank, Otp-Bank Nyrt., Szatmár-
Beregi Takarékszövetkezet; 
Magyar Posta Zrt. Fehérgyarmat 

4 

irodaház Kormányhivatalok Irodaháza 1 

szálláshely Szamos étterem Szálló 1 

vendéglátó 
egységek 

Szamos étterem, 
Metró étterem és Söröző, 
Peppino Pizzéria, 
Eldorádó Pizza Word & Caffé, BH 
Club & Lounge, 

5 

Forrás: Települési adatszolgáltatás 

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

 Alulhasznosított területnek számít a településtől nyugatra található Ipari Park, (0230 hrsz.) 
melynek területe 42 ha (közművesített). Jelenleg 4 vállalkozás működik a területén, de 
nagyon alacsony a kihasználtsága. A területek le vannak szerződve, viszont a gazdasági 
válság hatására a szerződött felek nem mutatnak aktivitást.  Területén környezeti 
szennyezés nincs, kármentesítés nem történt és nem is tervezett. Az Önkormányzat az Ipari 
Parkot kedvező adózási feltételekkel kívánja vonzóvá tenni a befektetők számára. A 
betelepülő vállalkozások számára a három kivethető helyi adó közül csak az iparűzési adó 
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megfizetése kötelező. Igény esetén – jellegénél fogva alkalmas alternatív-és megújuló 
energiát előállító beruházás befogadására.  

 Kossuth tér– Széchenyi u.– Bessenyei u. által lehatárolt terület: Ezen a területen elavult 
közterület található. Burkolatlan, rendezetlen a növényfelület, nem jó a parkolási lehetőség. 
Itt található a régi könyvtár épülete, mely jelenleg üresen áll. A felújításra szánt tornatermi 
épületnek elavult az infrastruktúrája, nincs közművesítve.  

 A város tulajdonában van továbbá a 44,4 ha-os repülőtér, amely nem lett átminősítve ipari 
területnek csupán tartalék gazdasági területként van nyilvántartva.  

 A Bocskai István és Borsodi utca között található 907 hrsz-ú ingatlan – melyen ma a Hódiköt 
Kft. található – területén településközpont vegyes területfelhasználást tervezünk a jelenlegi 
gazdasági övezet helyett.  

 Ezen kívül a város szélén a 2646 hrsz. számon található a régi TSZ épülete, amely félkész 
állapotban, magántulajdonban van. 

41. táblázat: Alulhasznosított barnamezős területek 

Alulhasznosított barnamezős 
terület neve 

Kiterjedése 
(m2) 

Tulajdoni viszonyai 
(önkormányzati, magán) 

Értékvédelem: 
van/nincs 

1. Fehérgyarmat Ipari Park 420.000 önkormányzati tulajdon nincs 

2. HódiKöt 
9.225 Gyarmat Invest 

Ingatlanforgalmazó Kft.  
nincs 

3. TSZ épület 24.413 Somogyi András nincs 

Forrás: Települési adatszolgáltatás 

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek) 

A településen egy szegregátum került kijelölésre, az Arany J. u. – Zöldfa u. - belterületi határ – 
Árpád u. - Bercsényi u. által bezárt terület. 

Ez a terület a városközponttól dél-keleti irányba a belterület szélén fekszik, a vasút területének 
közelében. A szabályosan kiosztott teleken kisméretű, oldalhatáron álló lakóépületek állnak. A 
rendezési terv a kertvárosias lakóterületek közé sorolta. 

A szegregált utcákban a településen belül a legmagasabb számú a kicsi, egy szobás, alacsony 
komfortfokozatú lakás. Ezek az ingatlanok leromlott állapotuk miatt jórészt felújításra szorulnak, a 
falak repedeznek, több helyen vizesednek. 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya a lakott lakásokon belül 81,6%, komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül ezeken a területeken 78,8%. 
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 63,6%. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

Fehérgyarmat az első katonai felmérési térképen még csak egy utcás település volt.  Ennek 
északi része volt a település kissé elkülönülő, főként nagygazdák által lakott része, az utcának 
ezt a részét ma is Kisgyarmat utcának nevezik.  

Az utca déli szakasza viszonylag újabban épült be, ezek a mai Petőfi és Tömöttvár utcák. A 
Tömöttvár utca neve egy régi földvár emlékét őrzi. Már a múlt század közepén, de talán előbb is 
kialakult a főutcától nyugatra egy azzal nagyjából párhuzamos, de szabálytalan utcasor, amelyet 
közök, szorosok kötöttek össze a főutcával. 
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Az orsós alaprajzú Kossuth utca (korábban Piac utca) a piac és a vásárok helye volt. Az észak 
déli tengelyű, az egykori egyutcás falu szerkezetéből ránk maradt főutca a mai város központi 
útja.  

A főutca vonalában a telekszélességek jellemzően megmaradtak, kivéve az elmúlt évtizedekbeli 
Kossuth tér 33, 24-22, és a Petőfi utca 2-4-6 sz. alatti hosszú lakóházak beépítéseit. 

A város beépítése manapság besűrűsödött képet mutat, ezért a város belsejében szinte csak zárt 
tömbökkel találkozhatunk. A nyitott tömbök a város peremein helyezkednek el.  

A telekstruktúra változatos képet mutat. Az óriási telkektől egészen kis telekméretekig találhatunk 
telkeket. Az óriási telkek elsősorban a beépítetlen tömbökben találhatóak, valamint az 
intézmények és üzemi telephelyek telkei is ilyenek. 

A később beépült területeken és peremterületeken általában egységesek a telekosztások, a 
település közepén a régi településmagban viszont a telkek mérete változó, jellemzőek a 
különböző telekformák. 

Fehérgyarmat jellemzően egyközpontú település. Az intézmények nagyobb részt a központban 
és a környékén helyezkednek el, ill. az átmenő forgalmi utak mentén lineáris intézményi 
vonalakként kapcsolódnak a központi tér- és utcarendszerhez.  

A város központi területin a városias fejlődés során, a hátsó kerti utak már lakóutakká váltak és a 
telkeket hosszában kettéosztották vagy új, merőleges utcát nyitva a telkek belsejébe, négyfelé 
osztódott az eredeti telekhosszúság. Más esetben a hátsó telkeket tömbösítették. 

A kiemelt területeken a történelmileg kialakult telekszélességek a jövőben is megőrzendők. 

Tulajdonjogi vizsgálat ezen munka keretében nem tud olyan részletességgel elkészülni, 
illetve nem szükséges olyan részletezettséggel elkészíteni mint egy rendezési eszköz 
megalapozó vizsgálatának készítése során. 

Tulajdonjogi vizsgálat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatosan 
kaptunk információt.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok száma a legfrissebb ingatlankataszter alapján 
összesen 1359 db. Ezek között 452 db forgalomképes, amelyből 345 db termőföld, 18 db 
ültetvény, 14 db lakóépület, 20 db egyéb épület, 55 egyéb építmény.  

Összesen 198 db korlátozottan forgalomképes ingatlannal rendelkezik.  

1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Fehérgyarmat Város önkormányzata rendelkezik tulajdonkataszterrel. A tulajdonkataszter 2014. 
december 31-ei állapotot tükröz.  

A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb 
önálló ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 489 db névjegyzékbe vett 
tulajdona van, melyből 468 db földrészlet (ami 333 Ha); 21 db pedig önálló egyéb ingatlan.  

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

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

Tulajdonjogi 
vizsgálat:  
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1.14.5 Az építmények vizsgálata 

A település belterületének nagy részét településközpont vegyes, kisvárosias és kertvárosias 
lakóterületek alkotják. A Kossuth tér környékén sűrűsödnek a központképző létesítmények. 

Fehérgyarmat jellemzően egyközpontú település. Az intézmények nagyobb részt a központban 
és a közvetlen környékén helyezkednek el. Összefüggő településközponti vegyes terület a 
Kossuth u., Mártírok u. és Damjanich utcák közötti részen került kijelölésre.  

A központi területeken a telkek mérete általában nagy, formájuk változó. A telkek beépítési módja 
szintén területenként változik, lehet szabadon álló, zártsorú, vagy oldalhatáron álló. Itt kapnak 
helyet a település többszintes épületei, melyek jellemzően közintézmények. A telkek 
beépíthetőségét és az építménymagasságok mértékét a szabályozási terv a kialakult viszonyokat 
figyelembe véve tömbönként határozta meg. 

A településen a lakóterületek legnagyobb része kertvárosias lakóterület. A belterületen a 
lakótelkek falusias használata mára gyakorlatilag megszűnt, ez indokolja a településen az 
egyetlen falusias lakótömböt.  

A város kertvárosias lakóterületein az épületek jellemzően utcavonalon helyezkednek el, a telkek 
beépítése oldalhatáron álló. A beépítés laza, az épületek főleg földszintes, magas tetős 
kialakításúak. 

Kisvárosi lakóterületeket jelöl ki a Településszerkezeti terv a Kossuth, a Petőfi és a Mártírok utca 
egy részén, melyet a beépítés jellege indokol.  

A város lineáris központja kisvárosias karakterű. Szintén kisvárosias lakóterületként szerepelnek 
a tervben a Május 14. tér 4 szintes tégla társasházai, melyek a 70-es években az árvíz után 
épültek. 

Fehérgyarmat lakásállománya a 2013-as KSH adatok szerint 3265 db. Ebből az egy szobás 
lakások száma 96 db, a két szobás lakások száma 1177 db, a három szobás lakások száma 
1211 db, a négy vagy több szobás lakások száma 781 db. A lakatlan lakások számáról nem áll 
rendelkezésünkre információ.  

Az alulhasznosított területek az 1.14.1.4 fejezetben találhatóak. 

A funkció szerinti vizsgálat részletes kifejtése az 1.14.1.3 fejezetben található.  

1.14.6 Az épített környezet értékei
13

 

1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Fehérgyarmat kül- és belterületén 8 db régészeti lelőhely található. Ezen régészeti területek 
lehatárolása a Településrendezési tervben megtalálható, illetve bemutatásra kerülnek az 
Örökségvédelmi Hatástanulmányban.  
Régészeti lelőhelyek: 

 Református templom és környéke, Lelőhely azonosító: 36248, hrsz: 790/1, 790/2, 788, 
764/2, 792 - Középkori templom és körülötte a középkori temető és település részletei 

 MHSZ lőtér, Lelőhely azonosító: 36152, hrsz: 023/3, 023/2, 023/6, 027, 031/1 - Bronzkori 
cserepek 

 Három-Hold.dűlő, Lelőhely azonosító: 38153, hrsz: 031/1 – Bronzkori, kelta cserepek 

                                                           
13 Készült az Örökségvédelmi hatástanulmány, a Településrendezési terv és az Önkormányzati adatszolgáltatás 

felhasználásával. 

Funkció és 
kapacitáskihasználts
ág 
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 Három-Hold.dűlő, Lelőhely azonosító: 38154, hrsz: 031/1 – Őskori, kelta, római kori és 
Árpád-kori cserepek 

 Szenke-hát, Lelőhely azonosító: 38155, hrsz: 029 – Római kori és Árpád-kori cserepek 

 Téglagyár, Lelőhely azonosító: 38156, hrsz: 2240, 0101/2,0102/2, 0112/2 – Római kosó 

 Tömösvár, Lelőhely azonosító: 38157, hrsz: 1463, 1464 – Földvár 

 Kenéztelke (még ne sikerült azonosítani) – Középkori település 

1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

A Településszerkezeti Terv a műemlékek környezetében műemléki környezet kialakítását 
irányozza elő. 

Műemléki környezet: 

 Református templom műemléki környezete: 787, 792, 790/3, 764/2 hrsz. 

 Római katolikus templom műemléki környezete: 764/6, 766/1, 767, 1084/1-2, 761/4, 748/1, 
1082, 747/2 hrsz. 

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület 

Fehérgyarmat esetében nincs ilyen terület, ezért ez a fejezet nem kerül kidolgozásra. 

1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes 

Fehérgyarmat országosan védett műemlékei:  

 Református templom, Kossuth tér 27.  – 790/6. hrsz. (XV.sz. eredetű, gótikus ép.) Tsz:6001. 

 Római katolikus templom, Kossuth tér 1.  – 765/1. hrsz. (1806-ban épült barokkizáló ép.) 
Tsz:6002. 

1.14.6.5 Nemzeti emlékhely 

Fehérgyarmaton nincs nemzeti emlékhely, ezért a fejezet kidolgozása nem releváns. 

1.14.6.6 Helyi védelem 

Az Építészeti örökség helyi védelmére a településen Településszerkezeti Terv tesz javaslatot. Ezt 
követően a település képviselőtestülete elfogadta a 20/2008.(XII.22.) Önk. rendeletet, melynek 1. 
sz. melléklete tartalmazza a helyi védelem alá kerülő épületek listáját. 

Helyi védelem alatt álló épületek: 

 Nővérszálló, Kossuth tér 39.  - 804. hrsz. (Barokk kastély (volt Jékey-kastély), épült 1911-ben) 

 Gyógyszertár, Kossuth tér 11. sz. - 775. hrsz. (1912-ben épült szecessziós épület) 

 Művelődési Ház Kossuth tér 15. 779 hrsz. (Az utca fontos, karakteres épülete) 

 Kossuth tér 19. 783 hrsz. (Karakteres megjelenésű, kiemelt városképi jelentőségű helyen álló épület) 

 Római katolikus plébánia, Kossuth tér 25.  - 787. hrsz. (1825-ben épült tükrös tagolású, lizénás, földszintes 
épület) 

 Emeletes iskola, Kossuth tér 40. 483/4 hrsz. (Kellemes utcaképi ritmust adó épület) 

 Szociális Otthon, Tömöttvár utca 31. 1505. hrsz. (Karakteres megjelenésű, kiemelt városképi jelentőségű helyen 
álló épület) 
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 Vasútállomás, Vasút u. 1. 1886/3. hrsz. (Jó hangulatú, szépen felújított épület) 

 Vörösmarty u. 1. sz. – 161/1. hrsz. Tájvédelmi körzet bemutatóterem (Jó arányú L-alakú sarokház, tükrös 
homlokzata és nyílásrendje a református templom melletti házakra utal.) 

 Keresztcsűr, Dózsa Gy. u. 5. 1716. hrsz. (Már csak kis számban fellelhető népi építészeti emlék) 

 Kossuth tér 2. 747/1/A/12 (Utcaképi szempontból védendő.) 

 Kossuth tér 4. 748/1 (Utcaképi szempontból védendő.) 

 Kossuth tér 7. sz. 772. hrsz. Városi Galéria (Jellegzetes földszintes városi ház áthajtós kapuval.) 

 Kossuth tér 9. sz. 774. hrsz. (Jó arányú és léptékű modern épület.) 

 Kossuth tér 16. sz. 761/2 hrsz. Halászcsárda - Földszintes épületrész (Kellemes utcaképi ritmust adó földszintes 
épület) 

 Kossuth tér 14. sz. 755. hrsz. (Különleges városképi helyzetű épület.) 

 Kossuth tér 12. sz. 753. hrsz. Üzlet (Különleges városképi helyzetű épület.) 

 Kossuth tér 10. sz. 752. hrsz. Kis boltok (Különleges városképi helyzetű épület.) 

 Kossuth tér 20. sz. 763. hrsz. (Ady E. u. sarok) (Tömege jól illeszkedik az utcaképbe. A beforduló földszintes 
szárny bontandó, helyére a főtömeggel azonos magasságú és ahhoz illeszkedő szárny építendő.) 

 Kossuth tér 18. sz. 763. hrsz. (Hangulatos homlokzatú épület. Oldalsó tűzfalát a környékbeli követendő példák 
alapján kellene felújítani.) 

 Kossuth tér 21. sz. 785. hrsz. Lakóház (A ref. Templom látványának erősítéséhez hozzájárul tömegével és 
beépítésével. L alakú beépítési rendje, szépen felújított utcai és oldal homlokzata egyaránt megtartandó.) 

 Kossuth tér 23. sz. 786/3. hrsz. Volt GAMESZ, bútorbolt (A ref. Templom látványának erősítéséhez hozzájárul 
tömegével és beépítésével. L alakú beépítési rendje és tömege megtartandó. Következő felújításkor 
oldalhomlokzatának burkolata bontandó és a 21. sz. alatti szomszéd épülethez hasonlóan helyreállítandó.) 

 Kossuth tér 28. sz. 499 hrsz. (Kellemes utcaképi ritmust adó földszintes felújított épület.) 

 Kossuth tér 26. sz. 502 hrsz. Üzlet (Sajátos hangulatú, utcai és oldalhomlokzata megtartandó.) 

 Kossuth tér 31. sz. 794/5 hrsz. (Az épület tömege, osztásainak ritmusa, falnyílásainak aránya visszautal a 
református templom túloldalának épületeire.) 

 Kossuth tér 32. sz. 494/1. hrsz. Volt lakóház, villamossági bolt (Kellemes utcaképi ritmust adó földszintes felújított 
épület.) 

 Kossuth tér 58. sz., 466/1. hrsz. (Kellemes utcaképi ritmust adó földszintes felújított épület.) 

 Kossuth tér 56. sz.,469. hrsz. (Kellemes utcaképi ritmust adó földszintes felújított épület.) 

 Kossuth tér 54. sz., 470/1. hrsz. (Kellemes utcaképi ritmust adó földszintes felújított épület.) 

 Petőfi u. 14, sz.,1107/1 és 2. hrsz. Kis boltok (Homlokzati díszítései megőrizendők.) 

 Petőfi u. 16. sz.1108. hrsz. (Homlokzata jellegtelen, de a földszintes házsorban elfoglalt helye, tömegaránya 
megőrzendő) 

 Petőfi u. 18. sz. 1109. hrsz. étterem (Az utca házsorában elfoglalt szerepe fontos.) 

 Petőfi u. 20. sz. 1110. hrsz. Kis boltok (A földszintes házsorban elfoglalt helye, tömegaránya megőrzendő.) 

 Petőfi u. 22. sz. 1111. hrsz. (A földszintes házsorban elfoglalt helye, tömegaránya megőrzendő.) 

 Petőfi u. 19. sz. 734. hrsz. (Utcaképi szempontból védendő.) 

 Lakóház, József A. u.11. 116. hrsz. (Utcaképi szempontból védendő.) 

 Lakóház, József A. u.13. 117. hrsz. (Oldaltornácos, felújított lakóépület, amely még tartalmaz eredeti építészeti 
elemeket) 

 Lakóház, József A. u.15. 118. hrsz. (Oldaltornácos, felújított lakóépület, amely még tartalmaz eredeti építészeti 
elemeket) 

 Lakóház, József A. u.23. 103. hrsz. (Utcaképi szempontból védendő.) 
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 Lakóház és csűr, Kisgyarmati u. 42. 126. hrsz. (Utcai épületrésze nem, de tornácos belső udvara és csűrje 
megőrzendő) 

 Lakóház, Kisgyarmati u. 10. 154. hrsz. (Utcaképi szempontból megőrzendő) 

 Lakóház, Kisgyarmati u. 22. 144. hrsz. (Utcaképi szempontból megőrzendő) 

 Lakóház, Kisgyarmati u. 37. 910. hrsz. (Utcaképi szempontból megőrzendő) 

 Lakóház, Kisgyarmati u. 46. 122. hrsz. (Utcaképi szempontból megőrzendő) 

 Lakóház, Kisgyarmati u. 49. 918/1. hrsz. (Utcaképi szempontból megőrzendő) 

 Lakóház, Kisgyarmati u. 55. 921/1. hrsz. (Utcaképi szempontból megőrzendő) 

 

Helyi építészeti területi védelem: 

 Kossuth u.-Petőfi u. (Településszerkezeti szempontból az utcák kialakítása.): 764/2, 764/3, 
764/4, 764/6 hrsz. és 1083/1, 1083/3, 1083/4, 1083/5,1083/6 hrsz. 

 Kossuth park (Az orsós kiteresedésben lévő park településszerkezeti szempontból jelentős 
belső településképét is meghatározó zöldterület.): 764/2 hrsz. 

 Temetők 

 Régi temető: 1463, 1464 hrsz. 
 Zsidó temető: 1730 hrsz. 
 Külterületi családi temető: 0128/2 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 Régóta felmerülő városfejlesztési probléma a parkolóhelyek kiépítetlensége a település 
területén. 

 A minőségi szálláshelyek hiánya a településen. 

 Probléma a lakótelepi lakások romos állapota (alapító okiratok és forrás hiányában). 

 A közösségi terek hiánya, a városközpont kihangsúlyozása és kiemelése a 
településszerkezetből. 

 A Kiss Ernő 2 sz. alatt lévő már felújításra szoruló Polgármesteri Hivatal épülete, ahol a 
Járási Hivatal is található a Kormányablak kialakításával zsúfolttá válik a dolgozók számára. 
(Néhol három ember is dolgozik egy kicsi irodában, ami hátráltatja az ügyintézést). A volt 
fiúkollégium (járásbíróság) épülete jelenleg kihasználatlan, rossz állapotban van, de 
optimális lenne az új Polgármesteri Hivatal épületének kialakítására. 

 Felújításra szorul továbbá a Városi Művelődési Központ és a Kormányhivatalok Irodaháza. 

 A Kossuth tér, Széchenyi u. és a Bessenyei u által határolt alulhasznosított terület. Ezen a 
területen elavult közterület található. Burkolatlan, rendezetlen a növényfelület, nem jó a 
parkolási lehetőség. Szintén található itt használaton kívüli és elavult állapotú épületek is, 
melyek városképi szempontból kiemelten fontos lenne a felújításuk éas funkcióval való 
megtöltésük. 
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1.15 Közlekedés 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Fehérgyarmat városa a – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül második legnagyobb 
területűnek és átlagos népességűnek számító – Fehérgyarmati járás központja. Fekvése a 
megyében keleti, a megyeszékhelytől, Nyíregyházától mintegy 70 km-re keletre található. 

A KSH adatai szerint a településen a bejárók száma közel ötszöröse az eljárókénak. A bejárók 
többek között Tunyogmatolcsról, Kisarról, Penyigéről, illetve Nábrádról járnak Fehérgyarmatra, 
míg az eljárók fő célpontja Mátészalka, Kölcse és Debrecen.   

42. táblázat A közlekedők volumene és mód szerinti megoszlása (fő/nap) 

Megnevezés 
Összesen Összesen 

Személy- 
gépkocsival 

Tömeg- 
közlekedéssel 

Kerékpárral 
(Gyalog) 

2001 2011 

Helyi közlekedő 2 746 3 460 1 205 86 700 (1 469) 

Bejáró 1 591 3 228 977 2 193 50 

Tunyogmatolcs .. 383 159 213 11 

Kisar .. 189 94 95 0 

Penyige .. 149 49 65 27 

Nábrád .. 148 65 78 5 

Jánkmajtis .. 127 27 100 0 

Eljáró 433 693 411 273 0 

Mátészalka .. 133 49 84 0 

Kölcse .. 49 48 1 0 

Debrecen .. 44 8 32 0 

Nyíregyháza .. 39 14 20 0 

Tiszabecs .. 33 32 1 0 

 Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH 

 * 2001-ben csak foglalkoztatott 

A helyben közlekedők körülbelül azonos arányban járnak személygépkocsival és gyalogosan, 
míg egy kicsit kevesebben kerékpárral, a közösségi közlekedés szerepe elhanyagolható.  A 
bejárók kb. 30%-70%, míg az eljárók kb. 70%-30% arányban személygépkocsival, illetve 
távolsági busszal jutnak el végcéljukra, a vasút szerepe marginális. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Település 
közlekedési szerepe 
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11. ábra: Ingázók mód szerinti megoszlása 

 

Forrás: KSH 

A városon halad át a megye egyik fontos főútja, a – Győrtelket Tiszabecs határátkelővel 
összekötő – 491. sz. másodrendű főút. 

A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen. 

25. térkép: Fehérgyarmat környezetének országos jelentőségű főútjai 

 

Forrás: Országos Közúti Adatbank, 2012. évi alaptérkép alapján szerzői szerkesztés 

Közúti kapcsolatok tekintetében az M3 autópálya csomópontja nyugati irányban Mátészalkán túl 
30 km-re érhető el. A főváros közúton 295 km autózással érhető el. Az Ukrajnába vezető közúti 
határátkelők közül a településtől összekötő úton északi irányban a beregsurányi 23 km, a 491. 
sz. főúton keleti irányban a tiszabecsi 30 km, míg a Romániába vezető csengersimai közúti 
határátkelő pedig összekötő úton délkeleti irányban 27 km távolságban található. 

Külső kapcsolatok, 
országos hálózat 
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A belterületi önkormányzati utak közül 29,93 km kiépített és 7,64 km kiépítetlen. Fehérgyarmaton 
4,84 km kerékpárút van, valamint 44,47 km – teljes egészében kiépített – járda, illetve gyalogút. 
A város 2014-ben az út-, kerékpárhálózat és a járdák fejlesztésére 89,751 M Ft-ot, fenntartására 
és üzemeltetésére 17,545 M Ft-ot fordított. 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség megfelelő, fizikailag 
minden település elérhető. A járatok jó kapcsolatot biztosítanak Nyíregyházával és 
Mátészalkával. A város közigazgatási területén belül 14 db helyközi megálló található, a 
megállóval való ellátottság megfelelő. 

Fehérgyarmatot a 113-as számú Nyíregyháza – Zajta vasútvonal érinti, melynek a Mátészalka – 
Fehérgyarmat szakasza „regionális vasúti pálya”, a Fehérgyarmat – Zajta szakasza pedig „egyéb 
vasúti pálya” besorolás alá tartozik. Az egész vasútvonal egyvágányú, dízelvontatású. A 
személyforgalom kiszolgálása közelítőleg ütemes menetrend alapján történik. 

Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 300 km, az Airport 
Debrecen 100 km távolságban érhető el. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül, a közúthálózati szempontból alközponti szerepű 
város a környező településekkel északi (Esze Tamás utca) és délkeleti (Szatmári utca) irányban 
a 4127. j. Beregdaróc - Csengersima, míg északnyugati (József Attila utca) irányban pedig a 
4118. j. Vásárosnamény - Fehérgyarmat összekötő utakon áll még kapcsolatban. 

26. térkép: Fehérgyarmat városi közúthálózata 

 

Forrás: Országos Közúti Adatbank, 2012. évi alaptérkép alapján szerzői szerkesztés 

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. 

 

 

 

Városkörnyéki 
közúthálózat 
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27. térkép: Fehérgyarmat főbb útjainak forgalmi terhelése 

 

Forrás: Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” kiadvány adataiból – 2014.07. Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 

A legnagyobb forgalmat a Mátészalka és az ukrán határ között kapcsolatot teremtő 491. sz. főút, 
valamint a 4127. j. út bonyolítja Tivadar és Csengersima (román határ) irányába, amelyek 
jelentős tranzitforgalma Fehérgyarmat központján halad át. 

A városi hálózat centrális szerkezetű, legfontosabb, és ezzel együtt legforgalmasabb úthálózati 
elemei a 491. sz. főút városi szakasza (Mártírok u. – Kiss Ernő u. – Alkotmány u.), és a 4127. j. út 
városi szakasza (Szatmári u. – Tömöttvár u. – Petőfi u. – Kossuth tér – Kisgyarmat u. – Esze 
Tamás u.). Az említett utak mentén találhatóak a legfontosabb oktatási és közintézmények, 
továbbá a fürdő, a kórház, illetve a jelentősebb üzemek nagy része. Ezek közül mindegyik 
szakasz 2x1 sávos kialakítású, egyes csomópontokban 2 sávos jármű-osztályozóval, illetve 
helyenként parkolósávokkal. 

A vasútállomást a Tömöttvár utcával összekötő Vasút u. az országos közúthálózat része. Szintén 
országos közút a József Attila utca, amely a 4118. j. út városi szakasza, továbbá a Matolcsi utca.  

Közúti szempontból a város minden része jól megközelíthető, nincsenek feltáratlan városi 
területek. A település belterületén 29,9 km burkolt, továbbá 7,6 km burkolatlan út található, ezzel 
a belterületi kiépítettség aránya közel 80%. A külterületen 6,1 km kiépítetlen út található. Az 
útburkolat minősége minden útkategóriában rossz, felújításra szorul. 

A város területén nem található jelzőlámpás csomópont, a fontosabb közutak csomópontjában 
négy körforgalmi csomópont helyezkedik el: 

 Kiss Ernő u. – Tömöttvár u. 

 Petőfi u. – Móricz Zsigmond u. 

 Kisgyarmat u. – Damjanich u. (Kossuth tér) 

 Kölcsey Ferenc u. – Damjanich u. 

A további városi csomópontok jelzőtáblás forgalomszabályozásúak. 

Városi közúthálózat 

Forgalomszabályozás 
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A város belterületén 5 darab szintbeni vasúti keresztezés található a 103. sz. vasútvonallal, ezek 
közül a fontosabb, belterületi keresztezések a következők:  

 Tömöttvár u. - Szatmári u.: sorompóval és fénysorompóval biztosított szintbeli közúti 
keresztezés   

 Haladás tér: fénysorompóval biztosított szintbeli közúti keresztezés 

 Gábor Áron u.: fénysorompóval biztosított szintbeli közúti keresztezés 

A településen 3 db helyi közút részét képző híd található, ebből 1 kerékpárúton. 

Fehérgyarmaton a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, ez azonban nem okoz jelentős 
eltérést az ország hasonló fejlettségi szintű városaihoz képest a motorizációban. A folyamatosan 
bővülő járműállomány a város lassan fogyatkozó lakossága mellett 2008-ig folyamatosan 
növekvő motorizációt eredményezett, amely a 2009-es visszaesést követően 2010-től ismét 
növekedett. 2011-re már meghaladta a 2008-as értéket, és egy újabb visszaesést követően 
2013-ra elérte a 331,5 szgk/1000 fő szintet szintet. Ez mind az országos, mind régiós és megyei 
átlagos motorizációs szint feletti érték. Fehérgyarmat motorizációja 2004-től minden évben a 
megyei szintnél megközelítőleg 25-31%-kal magasabban alakult. A motorizáció fokának 
változását 2004 és 2013 között Fehérgyarmaton, a megyei, régiós és országos adatok tükrében 
– KSH adatok alapján – az alábbi grafikon mutatja be. 

12. ábra: A lakossági motorizáció alakulása Fehérgyarmaton [szgk/ezer fő] 

 

Forrás: KSH 

2013-ban a fehérgyarmati személygépkocsi állomány 2.655 db, a motorkerékpár állomány 136 
db, az autóbusz állomány pedig 12 db volt. 

Jól látható, hogy 2011 és 2013 között a közúti balesetek többsége a városon átmenő állami utak, 
elsősorban a 491. sz. főút és a 4124. j. út mentén történt, különösen veszélyeztetett ezek 
belvárosi szakasza, ahol az utóbbi években több súlyos baleset is történt. 2013-ban a 491. sz. 
főút belterületi szakaszán halálos balesetre is sor került. 
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28. térkép: Balesetek Fehérgyarmaton és környékén 2011 és 2013 között, súlyosság szerint 

 

Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

A városi közúti közlekedés problémái a következők: 

 A kelet-nyugati irányú tranzitforgalom alternatíva híján a városközponton keresztül halad az 
M3 autópálya és Ukrajna (Tiszabecs) között 

 Járdák és utak hiánya, meglévők rossz műszaki állapota 

 Gyalogos rendszer hiányosságai, nagyfokú baleseti kockázat 

 Nem megoldott a parkolás a városközpontban, elsősorban a Kossuth tér környékén és a 
lakótelepeken 

 Kerékpárutak hiánya városszerte, a biztonságos kerékpáros közlekedés megoldatlansága 

 Vizsgálni szükséges a Kiss Ernő - Ady E. u., valamint a Kölcsey - Móricz Zsigmond u. 
csomópontokban a körforgalom kialakításának szükségességét 

1.15.3 Parkolás 

Fehérgyarmaton a parkolás szabályait a „Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/1996. (IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 
megállapításáról” határozza meg, melyet 2006.04.14-én foglaltak egységes szerkezetbe. 

„A rendelet célja a belvárosi zsúfolt parkolóhelyek tehermentesítése, a parkolni szándékozók 
számára megfelelő forgási sebesség biztosítása, a városközpont elérhetőségének javítása. […] A 
rendelet területi hatálya kiterjed a Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete.) által 
kijelölt parkoló területekre.” 

A rendelet szabályozza a fizető várakozóhelyek kijelölését és működtetését, igénybevételi díját 
és idejét, továbbá a várakozóhelyek bérbeadását. 

A fizető várakozási időszak munkanapokon 7-17 óráig, szombaton pedig 7-13 óráig tart.  A 
parkolási díj 30 Ft / megkezdett félóra, az alábbi parkolókban: 

Legfontosabb 
problémák 
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 Damjanich u. mindkét oldala 

 Kölcsey u. (strandfürdő előtt) 

 Ady Endre u. 1-3 és 2-4 szám előtt 

 Bessenyei u. mindkét oldala 

 Móricz Zsigmond u. az ABC előtt és a Szamos étterem mögött 

 Krúdy u. Gyógyszertár mögött 

 Toldi u. piaci parkoló 

 Kossuth tér 

 Petőfi u. parkolói 

Parkolójegyek, bérletek, illetve kedvezményes lakáskörnyéki és munkahely-környéki bérletek is 
válthatók. A fizetés elmulasztása esetén pótdíj fizetendő.  

A rendelet hatálya nem terjed ki a külön engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozott gépjárművek 
parkolására. 

A városban található gépjárművek számának növekedése a parkolási problémák fokozódását 
vetíti előre. Főleg a városközpontban, ahol forgalomvonzó létesítmények koncentráltan 
helyezkednek el, alakul ki időszakos kapacitáshiány. E mellett egyes nagyobb forgalmat vonzó 
létesítmények (piac, fürdő, kórház, valamint a nagyobb foglalkoztatók) környezetében ugyancsak 
problémát okoz a gépkocsik elhelyezése. 

A gépkocsik elhelyezése a városközpontban a fent felsorolt, fizetős parkolókban lehetséges, 
azonban a kapacitás a fontosabb közintézmények, illetve forgalomvonzó létesítmények 
környékén nem elégséges. A vasútállomásnál, a felvételi épület közvetlen környezetében kb. 20 
személygépkocsi elhelyezésére van lehetőség, díjmentesen (burkolt területen). Az autóbusz 
állomás környékén a Móricz Zsigmond úton, a Szamos étterem előtt kb. 12 fizető parkolóhely áll 
rendelkezésre, továbbá néhány az utca másik oldalán, illetve az áruház mellett. Korlátozott 
számban a Kölcsey utcában is rendelkezésre állnak parkolóhelyek.  

A településen összesen 455 közterületi parkolóhely áll rendelkezésre. 

1.15.4 Áruszállítás 

A 491. sz. főút jelentős tranzit teherforgalmán kívül a város nyugati oldalán lévő ipari park 
bonyolítja a város teherforgalmának döntő részét. 

A 113. sz. vasútvonalról több, rövidebb-hosszabb iparvágány is kiágazik kiszolgálva a 
legjelentősebb cégek áruszállítását, de ezeket csak a malom működése idején használták, illetve 
esetenként a konzerv- és a téglagyár (a konzervgyár csak 1-2 hónapig üzemel nyáron). 

A két fent említett üzem elérhető a 491. főútról, de a konzervgyár a szezonális nyitva tartás, a 
téglagyár pedig a csekély termelés miatt nem jelent képvisel áruszállítási potenciált.  

A városban minden önkormányzati kezelésű útra vonatkozóan teherforgalmi korlátozás van 
érvényben. A tehergépjárművek részére a behajtás tiltása bizonyos helyeken teljes körű, más 
esetekben a célforgalom számára megengedett, míg máshol súly és időkorlátozással van 
kiegészítve. 
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1.15.5 Közösségi közlekedés 

A település legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyeit, az autóbusz állomás és a 
vasútállomás elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. 

29. térkép Fehérgyarmat legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyei 

 

Forrás: NKS országos modell 

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés  

A fehérgyarmati autóbusz állomás a Május 14. téren helyezkedik el. Az állomás környezetében 
vegyesen találhatók intézményi, kereskedelmi és lakó funkciójú épületek. 

Az autóbusz állomás aszfaltozott területét peronok és autóbusz tárolóterület foglalja el. Az 
utasváró szerepét betöltő és Volán üzemi funkciókat is magában foglaló állomásépület a tér déli 
részén helyezkedik el, az épület jó állapotú.  

A tér területén több peron található, egy részük a tér nyugati, másik részük a keleti (Kölcsey 
Ferenc utca felőli) oldalán helyezkedik el. Az állások száma összesen 10. Az autóbusz-
pályaudvaron csúcsidőben kapacitáshiány mutatkozik, ami a járatok torlódásával, forgalmi 
problémákkal jár. 

Fedett utasváró az utasfelvételi épületben található. Ezen felül a város forgalmasabb 
megállóhelyein is rendelkezésre áll fedett utasváró létesítmény. Az utastájékoztatás a 
megállóhelyeken hagyományos táblás rendszerű. 

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Szabolcs Volán Zrt. látja 
el, a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Szabolcs Volán Zrt. az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉMKK Zrt.) egyik 
alapítója. 

A város rendelkezik közvetlen járatokkal a megyeszékhely Nyíregyháza (napi 6 induló járat, 
menetidő 01:43 – 02:00 között), és a legközelebbi nagyobb település, Mátészalka (napi 19 induló 
járat, menetidő 00:24 – 00:45 között) felé. Budapestre nem közlekednek közvetlen járatok. 

Autóbuszos 
infrastruktúra 

Helyközi és távolsági 
autóbusz közlekedés 
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Fehérgyarmat és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány 
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település 
elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely 
található. Fehérgyarmaton a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 491. sz. főút, illetve a 
4127. j. összekötő út belterületi szakaszán helyezkedik el. Fehérgyarmat közigazgatási területén 
14 helyközi megálló található. A település központja, az oktatási intézmények, a vasútállomás és 
a kórház is közvetlenül elérhető a környező kisebb településekről, melyekkel a helyközi járatok jó 
kapcsolatot biztosítanak. Az átmenő forgalom kevéssé jellemző. 

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a 
forgalmasabb helyeken (Vasútállomás bej. út, Gimnázium, Gabonaipari vállalat, Téglagyár, 
Kórház) kb. 50-70 járat áll meg egy munkanapon, a kisebb megállókban is 15-20 db. Az autóbusz 
állomáson, egy átlagos munkanapon kb. 110 járat indul vagy halad át. 

Fehérgyarmaton nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatot a helyközi 
járatok biztosítják. Alkalmanként temetőjárat közlekedik, különjárati szerződéssel. 

1.15.5.2 Vasúti közösségi közlekedés  

Fehérgyarmatot a 113-as számú vasútvonal Mátészalka – Zajta szakasza érinti. A vasútvonal 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét szeli át kelet-nyugati irányban, a megye székhelyéről, 
Nyíregyházáról indulva, végpontja a magyar-román határ mellett fekvő Zajtán van (eredetileg a 
vonal Szatmárnémetiig tartott). A vasútvonal Nyíregyházánál ágazik ki a nemzetközi jelentőségű, 
100-as számú Budapest – Debrecen – Záhony vasútvonalból. 

A 113-as számú vasútvonal Mátészalka – Fehérgyarmat szakasza „regionális vasúti pálya”, a 
Nyíregyháza – Nyírbátor szakasza és a Fehérgyarmat – Zajta szakasza pedig „egyéb vasúti 
pálya” besorolás alá tartozik. Az egész vasútvonal egyvágányú, dízelvontatású. A Mátészalka – 
Zajta vonalszakaszon az engedélyezett sebesség 50 km/h, az engedélyezett tengelyterhelés 
(sebesség korlátozással) 18,5 t, a vonal ezen szakaszára engedélyezett vonathossz 240 m. 

Fehérgyarmat állomást egy átlagos munkanapon a 2014/2015. évi menetrend alapján 
30 személyszállító vonat érinti, melyek mindegyike személyvonat. Az állomást érintő összes 
személyszállító vonat megáll az állomáson, sőt, ezen vonatoknak a végállomása is 
Fehérgyarmat, a napi egy pár Mátészalka – Zajta viszonylatú vonat kivételével. 

Közelítőleg kétórás ütemben közlekednek a Debrecen – Fehérgyarmat viszonylatú 
személyvonatok (reggel két vonat csak Mátészalkától, este egy vonat pedig csak Mátészalkáig 
közlekedik). Fehérgyarmat és Zajta között (az említett napi egy pár Mátészalka – Zajta 
viszonylatú személyvonaton kívül) napi öt pár személyvonat közlekedik. 

A menetidő Debrecenbe 2 óra és 1-48 perc között adódik (a legrövidebb menetidő Mátészalkai 
átszállással, IC vonattal érhető el), Mátészalkára 32 perc. Összességében elfogadható szintű 
vasúti kapcsolatai vannak Fehérgyarmatnak. 

Fehérgyarmat vasútállomás Fehérgyarmat déli-délkeleti részén, lakott területek, ipari területek és 
mezőgazdasági területek között fekszik, megközelíteni a település központja és a 491. sz. főút 
felől a 4127. j. Beregdaróc – Fehérgyarmat – Csengersima összekötő úton át és a belőle kiágazó 
41329. j. vasútállomáshoz vezető úton át lehet. 

Fehérgyarmat vasútállomás korlátlan utas- és áruforgalomra berendezett középállomás a 113-as 
számú vasútvonal Kocsord alsó (10,6 km) és Zajta állomása (24,6 km) között, Debrecentől 
95,1 km-re, Mátészalkától 18,0 km-re. 

Fehérgyarmat állomáson nyíltrakodó és oldalrakodó (raktárral) található, melyek kivilágítottak. A 
rakterület részben burkolt. Az állomáshoz számos sajátcélú vasúti pálya is csatlakozik. 

Helyi autóbusz 
közlekedés 

A települést érintő 
vasútvonalak, 
hálózati kapcsolatok 

Vasúti szolgáltatás 

Vasútállomás 
elhelyezkedése, 
megközelíthetősége 

Kereskedelmi 
létesítmények 
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Fehérgyarmat állomáson a módváltáshoz szükséges létesítmények kiépítettsége erősen hiányos, 
kerékpártároló nincs, autóbusz megállóhely csak 4127. j. összekötő úton van (kb. 360 m-nyi 
gyaloglásra a felvételi épülettől), a felvételi épület előtt kiépített személygépjármű parkoló nincs, 
csak egy nagyobb burkolt felület használható ilyen célra is. 

Az állomáson keskeny, balesetveszélyes, sk+0 magasságú, alacsony, burkolatlan peronok 
találhatók, melyek szintben közelíthetők meg. Az állomás nem akadálymentesített. 

A jó állapotú felvételi épületben van pénztár, WC és váróterem is. 

Probléma az utasforgalmi létesítmények alacsony színvonala és az akadálymentesítés hiánya. 

1.15.6 Kerékpáros közlekedés 

A városban a mezővárosi hagyományok és a kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki 
terepadottságoknak köszönhetően számottevő kerékpáros forgalom tapasztalható. A 
városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket sokan kerékpárral közelítik meg. 

A településen összesen 4,84 km kerékpárút hálózat található. A 4127. j. út (Szatmári út) mentén 
a városhatár és a vasút között végig, kb. 1,5 km hosszan, elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút vezet, a burkolat állapota jó. Fontos még a Fehérgyarmat – Kisar kerékpárút 
belterületi szakasza, amely az Esze Tamás u. mentén önálló, gyalogos forgalomtól elválasztott 
kerékpárút. 

Ettől eltekintve egyéb kerékpárút a település területén nincsen, kerékpárforgalmi hálózat 
tekintetében Fehérgyarmat súlyos hiányosságokat mutat, így a kerékpáros közlekedés javarészt 
a közúti infrastruktúra igénybevételével történik. 

Problémát jelent a kerékpározás a város főútjain, elsősorban a 491. sz. főút és a 4127. j. út 
belterületi szakaszain a nagy személy- és tehergépjármű forgalom és sok esetben a parkoló 
járművek miatt.  

A csomópontok kialakítása általában lehetővé teszi a kerékpáros kanyarodásokat, csak néha 
nehezítik azt többsávos felállók. A vasút elvágó hatása annak perifériális elhelyezkedése miatt 
kevésbé jellemző, a 491. sz. főút azonban megnehezíti a déli városrész elérését. A környező 
települések Kisar kivételével csak a közúthálózaton érhetőek el. Fontos kerékpárforgalmi hálózati 
elem a Szatmárnémeti és Fehérgyarmat között húzódó kerékpárút, amely a Szamos folyó 
töltéskoronáján halad, és 3 km-re a várostól ér véget. Az ezzel való kapcsolat jelenleg csak 
közúton biztosított. 

Bár a kerékpáros célpontok többsége ellátott kerékpártárolókkal, ezek zömmel korlátozott 
befogadóképességű, korszerűtlen támaszok, amelyek csak az első kereket rögzítik. 

A 2007. évi településrendezési terv nagy hangsúlyt fektet a kerékpárutak kijelölésére. A 
külterületen a 4127. sz. önkormányzati út, a 491. sz. összekötő út egy részén, valamint főleg 
vízfolyások és árvízvédelmi töltések mentén jelöl a szerkezeti terv kerékpár útvonalat. A 
belterületen az alacsonyabb átlagos forgalmú utcákat jelölték ki kerékpározásra. 

2009-ben elkészült a Fehérgyarmati kistérség kerékpárút hálózati fejlesztési koncepciója, ennek 
értelmében: 

 Kerékpáros közlekedés fejlesztése terén számos terv készül és a korábbi kezdeményezések 
kezdenek beérni. 

  Fontos a Fehérgyarmat – Szatmárnémeti kerékpárúttal való jobb kapcsolatot, és a 
folyamatban lévő (azóta megvalósult) Fehérgyarmat – Kisar kerékpárút fejlesztés, valamint 
szükséges lehet kerékpárút építése Tunyogmatolcs irányába. 

Utasforgalmi 
létesítmények 

Problémák 

Jelenlegi helyzet 

Infrastruktúra 
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 A városon belüli kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételére irányuló 
kezdeményezések kiemelt fontosságúak. 

 A város számos olyan tervvel rendelkezik, amely a kerékpáros közlekedés javítását célozza, 
ugyanakkor nem rendelkezik a kerékpáros közlekedés fejlesztésére vonatkozó koncepcióval, 
településrendezési eszközei csak említés szintjén foglalkoznak a területtel.  

Fehérgyarmaton a kerékpárút hálózat kiépítettsége nagyon kezdetleges, amely elsősorban a 
nagyobb forgalmú utakon a kerékpáros közlekedés háttérbe szorulását eredményezi, továbbá 
fokozott balesetveszélyt jelent. A kerékpáros közlekedés nem részesül előnyben a 
gépjárműforgalomhoz képest, és a kerékpártárolók tekintetében is komoly hiányosságok 
mutatkoznak, így Fehérgyarmat jelenlegi formájában nem tekinthető kerékpáros barát 
településnek. 

Mindennek ellenére az utóbbi években számos lépés történt a helyzet javítására, amely 
előremutató. 

1.15.7 Gyalogos közlekedés 

Fehérgyarmaton a kiépített belterületi járdák hossza kb. 44,5 km, így a járdahálózat kiépítettsége 
magas, a lakott területek utcáinak nagy része rendelkezik szilárd burkolattal és legalább egyoldali 
járdával. 

Ugyanakkor a belvárosi, folyamatosan fejlődő területek és a külsőbb városrészek kiépítettség 
szempontjából eltérőek, utóbbiakon a járdák kiépítettsége és színvonala (műszaki jellemzői, 
állapota, vagy éppen megléte) vegyes képet mutat. 

A gyalogos közlekedés számára a vasútvonal keresztezése akadályképző elem, az átkelési 
lehetőségek változatos kialakításúak. Labirintkorlát kialakítása a gyalogosok számára nem 
minden kereszteződésnél került sor. 

Járdaszigetek kialakítása több helyen is jellemző, elsősorban a belvárosban gyalogátkelőhelyek 
segítik a közlekedést, a forgalmasabb utakon (491. sz. főút, 127. j. út belterületi szakaszai) való 
biztonságos átkelést több helyen sárga villogók biztosítják. 

A belváros területén gyalogos terek vannak kialakítva a Május 14. téren, illetve a Kossuth téren. 
A belváros területén csak gyalogos- illetve kerékpáros forgalom számára kijelölt utca nem 
található. Forgalomcsillapított terület a Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint a Május 14 tér. 

A jelentősebb, gyalogosforgalmat vonzó létesítmények, utcák a következők: 

 Polgármesteri Hivatal és környéke 

 Szentháromság templom 

 Petőfi u. (üzletek) 

 Kossuth tér és környéke (Református templom, Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és 
Könyvtár) 

 Móricz Zsigmond utca (áruház, autóbusz állomás) 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórháza 

 Strandfürdő 

A legjelentősebb városi sűrűsödési hely a városközpontban, a Kossuth tér, valamint a Móricz 
Zsigmond utca közelében helyezkedik el, itt található az üzletek, továbbá a szabadidős és 
kulturális létesítmények többsége, az iskolák egy része, valamint a legfontosabb templomok és 
az autóbusz állomás is. Egy kisebb, de jelentős sűrűsödési hely található a Petőfi u. – Kiss Ernő 

Értékelés 

Infrastruktúra 

Igények, forgalmi 
jellemzők 
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u. – Alkotmány u. csomópont környékén, ahol elsősorban közintézmények találhatók (többek 
között a polgármesteri hivatal). A városközponttól távolabb helyezkedik el a kórház, a 
vasútállomás és a gyógyfürdő, továbbá több iskola, amelyek lokálisan nagyobb 
gyalogosforgalmat vonzanak.  

1.15.8 Összegzés 

Fehérgyarmat perifériális elhelyezkedése ellenére jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a 
régió legfontosabb települései és a főváros irányába, és ez a jövőbeli gyorsforgalmi úthálózati 
fejlesztésekkel előreláthatólag javulni fog. Fontos az ukrán határ közelsége, amely komoly 
potenciált rejt magában. A település közúti közlekedésében erősen érvényesül a 491. sz. főút 
tranzitforgalma, és településrészeket elvágó hatása, ezen felül hiányosságok jelentkeznek a 
burkolt belterületi utak arányában. A tranzit teherforgalom elkerülő út híján áthalad településen, 
és az ipari területek teherforgalma is a belvárost terheli. A parkolóhelyek száma elégséges, de 
időszakosan kialakulhat kapacitáshiány. A helyközi és távolsági közösségi közlekedés 
elfogadható, a menetidők még a megye fontosabb városaiba is viszonylag magasak, a vasúti 
közlekedés szolgáltatási színvonala alacsony. A fontosabb központok közül Debrecen, 
Nyíregyháza és Mátészalka érhető el közvetlenül, helyi közlekedés nincs. A kerékpárút hálózat 
viszonylag rövid, a nagyobb forgalmú utak mellett a belterületen, illetve a környező településekkel 
való kapcsolat megteremtése céljából a külterületeken, fejlesztésre szorul. 
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1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság 

A településen található közműszolgáltatókat a lenti táblázatban foglaljuk össze. 

43. táblázat: Közmű szolgáltatók összefoglaló táblázat 

Szolgáltatás Szolgáltató megnevezése, címe 
Üzemeletető cég 

megnevezése, címe 

Vízi közművek 
(Vízellátás, 

szennyvízcsatornázás) 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
- Vásárosnaményi Üzemmérnökség 

4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 
1. 

Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. 

4900 Fehérgyarmat, 
Bocskai utca 4. 

Gázellátás 
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. 

Elektromos energia 
ellátás 

E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4. 

A feltüntetett közműszolgáltatók rövid ismertetését a következő alfejezetekben történik. 

1.16.1 Vízi közművek 

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

Fehérgyarmat területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási 
feladatokat. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. jelenleg kétszázöt településen tevékenykedik, 
ahol 590 990 fogyasztót látnak el ivóvízzel és 262 272 fogyasztó által kibocsátott szennyvizet 
vezetnek el, melyet megfelelő szintű tisztítás után, ártalommentesen helyeznek el. A Társaság 
jelenleg 6 megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, 
Csongrád, Pest) tevékenykedik. 
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30. térkép: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által üzemeltett területek napjainkban 

 

Forrás: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. honlapja 

A vízi közművel kapcsolatos kérdések az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta kapnak egyre 
nagyobb figyelmet. Ennek sarkalatos pontjai a vízbázisok védelme (különös tekintettel a 
sérülékeny vízbázisokra), a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű 
ivóvízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése – és tisztítása, ártalommentes elhelyezése, 
valamint a szervezeti struktúra átalakítása, rendezése. 

Fehérgyarmat a Fehérgyarmati Üzemmérnökség alá tartozik. Viszont külön önálló 
üzemegységgel rendelkezik. 

Jelenleg 49 településen szolgáltatják az ivóvizet, ebből 21 településen a szennyvízcsatornázás is 
megoldott. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működteti Fehérgyarmaton az ivóvíz szolgáltatást. 
Vízműtelep a Fehérgyarmaton található, aminek a napi kapacitása 5000 m3/nap, az ellátott 
települések: Fehérgyarmat, Penyige, Mánd és Kömörő (Ellátott népesség 18 570 ő). 

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

hasznosítás) 

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

Vízbázis adatai: 

 Neve: Fehérgyarmat Vízmű 

 Üzemeltető: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

 Védendő termelés: 3 288 m3/d 

 A vízbázis nem sérülékeny 

 Súlyponti koordinátái: Y= 909694 m; X= 299212 m 

Ivóvíz, vízbázis  

http://www.trvzrt.hu/images/stories/2014.jpg
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 Domináns alegység: 2-1 Felső-Tisza 

31. térkép: Fehérgyarmati vízmű védőterületének felszíni vetülete 

 

Forrás: TRENECON szerver 

A Fehérgyarmat ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A mélyfúrású kutakból 
búvárszivattyúval kitermelt ivóvizet a határérték fölötti vas- és a mangántartalma miatt a 
felhasználás előtt tisztítani kell. A víztisztítási technológia többnyire a vas- és mangántalanítást, 
valamint a fertőtlenítést foglalja magában.   

A vízvezeték hálózat hossza 49,6 km, a háztartások 100%-a vezetékes vízellátással rendelkezik. 
A közműves ivóvízellátás a településen a minőségi és mennyiségi igényeket is kielégíti. 

13. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának (db) változása 
Fehérgyarmaton a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

Az ivóvízhálózatba 2002 óta a lakások 100%-át bekapcsolták az ivóvízvezeték-hálózatba. 

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes lakásállományhoz viszonyítva
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Fehérgyarmaton hévízkút található, hőfoka 47 °C. A termálvíz hasznosítása nem felel meg a 
korszerű elvárásoknak, a strand csak nyáron üzemel. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

Fehérgyarmaton a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működteti a csatornázási szolgáltatást. A 
településhez tartozó szennyvíztisztító telep kapacitása 2300 m3/nap, az ellátott települések: 
Fehérgyarmat, Panyola, Nábrád és Kérsemjén, az ellátott népesség: 15 600 fő, a 
csatornahálózat hossza 43,90 km. 

A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 71 %-át, 2007-ben 82%-át, 2013-ban 
pedig 95%-át bekapcsolták. 

14. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások 
számának változása Fehérgyarmaton a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep kapacitása 2300 m3/nap, 13400 LE, a tisztított 
szennyvíz mennyisége 530 ezer m3/év. Az alkalmazott tisztítási technológia biológiai, amely 
nitrogén és foszfor eltávolítási fokozatot is tartalmaz. 

A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba 
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szerves anyagot, növényi tápanyagokat és 
kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, 
sókat, fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. 
A szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb 
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az 
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás 
mértékétől függően képesek tolerálni.   

 

 

 

 

 

 

 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások számának  változása a teljes lakásállományhoz viszonyítva
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15. ábra: Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett összes szennyvíz mennyisége 

 

Forrás: KSH 

A kommunális szennyvizek kibocsátása a Fehérgyarmat Szennyvíztisztító Telepen történt 
tisztítást követően a Gőgő-Szenke-főcsatorna befogadóba történik, melyre a kibocsátott víznek a 
hatása „jelentős”-ként lett jelölve a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben.  

Az ipari szennyvizek kibocsátása egy ponton történik a városban. A termálvíz, fürdővíz szintén a 
Gőgő-Szenke-főcsatorna befogadóba kerül bevezetésre a kibocsátó pontról. A kibocsátott 
szennyvíz mennyisége nem ismert, hatása a befogadóra jelentős.  

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

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző 
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési 
viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban 
meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák 
kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár 
számos hátrányt hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba 
illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.  

A településen a csapadékvíz-elvezetés kiépítettsége 72%-os. 

A csapadékvíz-elvezető hálózat hossza 73,5 kilométer. 14 

                                                           
14 Felhasznált anyag: http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=54, 

http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=74, 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp, http://vizeink.hu/files2/2_1_melleklet_szennyviz_terheles.xls, Fehérgyarmat 
Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2013. március), A Fehérgyarmat kistérség integrált területfejlesztési, 
vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja, Önkormányzat által kitöltött adatbekérő táblázat 
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1.16.2 Energia 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Fehérgyarmat és járásának vezetékes gázszolgáltatója a TIGÁZ Rt. Fehérgyarmat a 
Győrteleknél lévő 2x20 em3/h kapacitású gázátadó állomásról kapja a földgázt. A fogadóállomás 
6000 m3/h kapacitású és a 4127 sz. út mellett, a város déli határában található. 

A városban meglévő hálózat teljes körű lefedettséget ad, vagyis minden egyes telken ott van a 
gázcsonk. A lakásbekötési arány ennek ellenére csupán kb. 80 %-os, de országos és megyei 
összehasonlításban is kedvező ez az érték. A hálózatban lévő különböző átmérőjű KPE 
gázvezetékek állapota jó, legalább 30 évig nem igényel beavatkozást. 

16. ábra: Háztartási gázfogyasztók száma a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

A rendszer 2/3-os kihasználtságú, ezért az esetleges – nagy gázfogyasztó – ipari parkba történő 
betelepülése esetén kapacitáshiány léphet fel. (Az Ipari Park fejlesztése kapcsán került kiépítésre 
egy 90 mm-es, 400 m3/h kapacitású vezeték.) 

A járás villamosenergia szolgáltatását a TITÁSZ Rt. végzi. A Fehérgyarmati járás a mátészalkai 
üzemegység működési területéhez tartozik. Fehérgyarmat az országos villamosenergia rendszer 
alap- és főelosztóhálózatán belül az egyrendszerű 120 kV-os távvezeték keleti végpontja, ahol 
egy 120/20 kV-os transzformátorállomás van. A járási ellátást a 20 kV-os légvezeték biztosítja.  
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17. ábra: Háztartási villamos energiafogyasztók a teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

A hálózaton és rendszerelemeken folyamatos, tervszerű minőségi állapotjavításokat, megelőző 
fejlesztéseket végez a szolgáltató, ennek köszönhetően az üzembiztonság a járásban megfelelő. 

A kisfeszültségű elosztó hálózat vezetékeinek hossza 55,3 km. 

18. ábra: A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége 

 

Forrás: KSH 

A településen a közvilágítási hálózaton 2005 és 2014 között nem történt bővítés/fejlesztés. A 
kandeláberek száma 1268, teljesítményük 93,73 kW. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

A napsugárzási energiának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történő hasznosításához 
szükséges éghajlati információk röviden összefoglalva tehát a következők: 
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A napfénytartalom 

A napfénytartamnak az 1958-1982. közötti 25 év havi összegeire és az évi összegre 
megszerkesztett magyarországi átlagok térképei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 
vonatkoztatva. E térképeket összehasonlítva a magyarországi átlagok térképével (Major et.al., 
1985.) megállapítható, hogy a megyében a napsütéses órák száma átlag körüli, illetve annál 
valamivel kevesebb. Megyei viszonylatban részletesebb elemzésre a napfénytartam-mérő 
állomások korlátozott száma (Kisvárda, Nyíregyháza), s a korlátozott adatbázis (csupán néhány 
éves mérési időszak, s azon belül is megszakított periódusok) miatt sajnos nincs mód. 

Térképezve a napsütéses órák havi összegeit Nyíregyházán a legutolsó teljes mérési sorozatú 
évre, 1992-re, megállapítható, hogy bár aszályos esztendő volt hazánkban, így a napfénytartam 
is magasabb volt az átlagosnál - e szélső időjárású évben Szabolcs-Szatmár-Bereg 
napfényviszonyai megfeleltek hazánk legnapfényesebb régiójának, a Közép- és Alsó-Tisza vidék 
átlagos napsugárzási viszonyainak minden egyes hónapban, csupán október-november volt a 
kivétel. Az egyes óraközök napfénytartam értékeinek hiányában részletesebb elemzést nem 
lehetett végezni. 

A településen a Bárdos Iskola melegvíz ellátását a napkollektorok felhasználásával állítják elő. 

Az MVM támogatásból a közétkeztetési intézmény konyha meleg víz ellátását szolár parabola 
segítségével állítják elő. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi felépítése és vízföldtani adottságai alapján geotermikus 
energia feltárásra különösen kedvezőnek mondható a megyén belül a Tiszavasvári-Nagyhalász-
Kisvárda-Fehérgyarmat-Nagyecsed-Nagykálló által bezárt terület. 

Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság által elismert gyógyvíz található a 
megyében Nyíregyházán, Mátészalkán, Nyírbátorban, Kisvárdán, Fehérgyarmaton, Nagykállóban 
és Tiszavasváriban. 15 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények bérlakás-állománya műszaki állapota elavult, rossz 
energiahatékonyságú. 

Az Önkormányzat az elmúlt években egy pályázat során elkezdte a Bárdos Lajos ÁMK és AMI 
rekonstrukcióját. Mely során az energiatakarékosság jegyében új tető építése, külső hőszigetelés 
javítása, nyílászárók cseréje és villamoshálózat rekonstrukciója valósult meg. Továbbá az iskola 
meleg vízellátását szolár parabola és napkollektorok segítségével állítják elő. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

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

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

                                                           
15 Felhasznált irodalom: http://www.energiacentrum.com/biomassza/akacrol-a-helyi-energiahordozorol/, 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Region/Biomassza.html, 
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Region/Geotermikus.html, http://klik.gov.hu/energiahatekonysagi-
projekteket-indit-a-klik, Önkormányzat által kitöltött adatbekérő táblázat 

 

Geotermikus energia 
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http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Region/Geotermikus.html
http://klik.gov.hu/energiahatekonysagi-projekteket-indit-a-klik
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   távközlési ellátás 

   műsorszórás, kábel tv ellátás 

A kábeltelevíziós hálózaton, a televíziós jeleken túl bármilyen elektromos impulzust lehet 
továbbítani. A két irányosított csillagpontos hálózatok alkalmasak internetes és telefonos 
szolgáltatások lebonyolítására is. A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások 
számára 2000 és 2005 között stagnálás volt jellemző, míg 2005-től 2010-ig jelentős csökkenésbe 
váltott a tendencia. 2011-től enyhe emelkedés mutatkozik a bekapcsolt lakások számában. 

19. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása Fehérgyarmaton a 
teljes lakásállományhoz viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

A világhálóhoz való kapcsolódási lehetőségek: ISDN- alapú, analóg telefonvonalon keresztüli 
modemes kapcsolódás, DSL, kábel TV alapú; bérelt vonali csatlakozás, mobiltelefonos 
hozzáférés, mikrohullámú, optikai kábelen keresztüli, valamint műholdas kapcsolódás. 

Fehérgyarmaton Internetellátást a szolgáltatás típusa szerint az alábbiak szerint 
csoportosíthatóak: ADSL szolgáltatás: TENET, ALTAinternet, Drávanet, NordTelekom, 
Compagnon Internet, BTel, Externet, Printer- fair, Invitel, T- Home, Enternet, EQnet, UPC 
Business. 

Kábelnet szolgáltatás Fehérgyarmaton kizárólag az Invitel szolgáltatónál érhető el. 

A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók 

megjelenésével – eredeti funkcióját tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A távbeszélő fővonalak 

előfizetői számát tekintve évek óta csökkenés figyelhető meg. A vezetékes telefonhálózat 
leginkább jelenleg a szélessávú Internet- hozzáférés kiszolgálásában van szerepe, amely 
azonban az egyéb technológiák terjedése miatt csökkeni fog. 16 

                                                           
16 Felhasznált anyag: Fehérgyarmat Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2013. március), A Fehérgyarmat kistérség 

integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja 
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1.17 Térségi és települési környezetvédelem 

1.17.1 Talaj 

A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj minőségi és mennyiségi védelme. A természeti 
adottságoknál már bemutatásra kerültek a település talajadottságai. Fehérgyarmat területén a 
gyenge termőképességű, rossz vízgazdálkodású talajok dominálnak, ezért a talajok talajjavításra 
szorulnak. 

A talajokat az emberi tevékenységek közül a mezőgazdasági tevékenységek (műtrágyázás, 
állattartás, növényvédő szerek), az ipari tevékenységek, a szennyvizek és a hulladéklerakások 
terhelhetik. 

A 80-as évekig az intenzív mezőgazdasági termelés, a jelentős mennyiségű kemikália 
használata, a műtrágyázás erősen megterhelte a talajt. A településen talajpusztulást okoz a 
szélerózió, amely problémát a nagytáblás mezőgazdasági művelés tovább fokozza. 
Fehérgyarmat legnagyobb része szélerózió által veszélyeztetett terület, ezért a mezőgazdasági 
művelésre nem alkalmas területeken (kivéve a védett, illetve értékes gyepterületeket) erdősíteni 
célszerű, a dűlőutak, a csatornák mentén és a mezőgazdasági táblák határán fasorokat, sövényt 
kell telepíteni. A talajokat közvetlenül veszélyeztetik az illegális hulladéklerakások. A talajok 
minőségi romlását okozza a szikesedés. 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

1.17.2.1 Felszíni vizek 

Fehérgyarmat és környékének területe a Szamos és a Gögő-Szenke vízfolyás vízgyűjtőjéhez 
tartozik.  

Magyarország közel 45 000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 
60%-át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai 
tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. 

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

Fehérgyarmat területe része a 42. számú Tisza-Szamos-Túrközi belvízrendszernek.  

A belvízrendszer teljes egészében gravitációs levezetésű, romániai területről érkező belvizeket is 
fogad. A román területről érkező belvizeket a Magyar - Román közös érdekeltségű 
belvízrendszerek üzemelési szabályzatában foglaltak szerint kell fogadni az ott rögzített 
szinteken és mennyiségben. A magyar oldalon a határszelvényekben nem tudjuk szabályozni az 
átvezetést, arra csak a romániai csatornaszakaszon levő zsilipek adnak lehetőséget (kivéve a 
Sáréger csatorna határ menti zsilipét). 

A Szamossályi-árapasztó csatorna öblözetében a zárógátban levő zsilip zárásával, ill. szükség 
szerinti fojtásával max. 200 cm vízállás állítható elő. E szinten a Szamosmenti tározóba 800 m3 
engedhető gravitációsan, mely bevezetés csökkenti a Szamossályi-árapasztó csatorna 
terhelését. A Szamossályi tározóban, belvízmentes időben max. 350 cm vízállás tartható. Az e 

Vízfolyások, tavak 

Belvíz 

Érintett 
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szint fölötti vizeket a Szamosba kell engedni a tározózsilipen keresztül. Magas Szamos vízállás 
és áradás esetén a tározóban vízátadás nélkül Max. 550 cm vízállás tartható. Belvizes 
időszakban a Szamossályi tározó előürítését -350 cm-nél alacsonyabb vízszint tartását- kell 
elvégezni a hidrológiai helyzet gondos mérlegelésével. Rendkívüli esetekben a Szamosmenti 
tározóból a Szamos folyóba telepített szállítható szivattyúval is emelhető belvíz, illetve a zárógát 
mögötti területen lehetséges vésztározás. Amennyiben a Túr-belvíz öblözetek belvízhelyzete 
lehetővé teszi, úgy belvízleadás ezen öblözetekbe zsilipeken keresztül lehetséges. 
A Szamossályi-árapasztó öblözetből a Gőgő-Szenke osztózsilipen csak abban az esetben 
adható át belvíz a Túr-belvíz alsó és felső öblözetekbe belvíz, ha 

 a belvíz fogadásának és szabad továbbvezetésének feltételei biztosítottak, 

 a belvíz fogadásával a Túr-belvíz alsó és felső öblözetekben kisebb belvízkár keletkezik, 
mint az árapasztó öblözetben a leengedés nélkül. 

A járás fontosabb felszíni vizei a Tisza, a Szamos és a Túr. A Tisza vízminősége Tiszabecsnél 
tápanyag háztartás és mikrobiológiai paraméterek alapján III. osztályú "tűrhető", egyéb 
paraméterek alapján II. osztályú „jó víz” minőségi kategóriába sorolható. Szamos vízminősége 
Tunyogmatolcsnál tápanyag háztartás paramétere alapján IV. osztályú „szennyezett víz”, míg a 
többi paraméter alapján III. osztályú "tűrhető" minőségi kategóriába sorolható. A Túr a különböző 
vízminőségi paraméterek szempontjából igen változatos minőséget mutat, amíg a szerves és 
szervetlen mikroszennyezők alapján V. osztályú "erősen szennyezett víz", addig oxigén– és 
tápanyagháztartás alapján II. osztályú „jó víz” minőségi kategóriába sorolható. 

Évente ismétlődő vízminőségi probléma a meleg nyári, kisvizes időszakokban a Szamos 
oxigénháztartásának nagy labilitása, amely a Tisza folyón is kedvezőtlen vízminőségi állapotot 
okoz. Az elmúlt tíz évben rendkívüli szennyeződéseket az országhatáron túlról érkező elsősorban 
szénhidrogén származékok, ritkább esetben hidrometerológiai helyzet, illetve esetenként cianid, 
nehézfém szennyezések okoztak. A szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvíz bevezetései a 
kistérségben időszakos vízfolyásokba, belvízcsatornákba kerülnek, több napos tartózkodás után 
jutnak a Tiszába, ezért csak kis mértékben terhelik a vízminőségét.  

1.17.2.2 Felszín alatti vizek 

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

A talajvíz szintje átlagosan 1-2 m között van, de a település déli részén akár a terepszinttől 1 m-
re is megtalálható. Minőségére jellemző, hogy rendkívül szennyezett, elsősorban a 
szennyvízszikkasztásnak köszönhetően, de veszélyes szennyezők a védelem nélküli 
hulladéklerakók is.  

A szennyvíz elszikkasztása következtében a települések alatt szennyvízdombok alakulnak ki, 
növelve ezzel a belvízveszélyt. A talajvizekben több tíz méteres mélységig kimutatható a 
háztartási és mezőgazdasági szennyvízből beszivárgó ammónia; a nitrit- és nitrát szennyezés a 
felszín közelében jellemző. 

Talajvízfigyelő rendszer nem épült ki, a járásban jelenleg Fehérgyarmaton, Fülesden, 
Kisnaményban, Kispaládon, Kömörőn, Milotán, Szatmárcsekén, Vámosorosziban, Zajtán és 
Zsarolyánban működik talajvízfigyelő kút. 

 

 

 

Felszín alatti vizek 
érzékenysége 

Talajvíz 
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32. térkép: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 

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

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

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

A járásban a vízellátást biztosító rétegvizek rendkívül jó minőségűek. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

Fehérgyarmaton, nagy területen okoz környezeti konfliktust a közlekedésből származó zaj- és 
rezgésterhelés, hiszen az országos mellékutak a város településközpontján haladnak keresztül. 
Különösen terhelő a zajkibocsátás és a rezgéshatás annak következtében, hogy igen nagyarányú 
a nehézgépjármű forgalom. A tervezett települést elkerülő út megépítése mérsékli majd a 
településen áthaladó közúti forgalmat, ezáltal jelentősen csökkeni fog a zajterhelés. A jelentős 
iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes irányba hatnak. 

A lakóterületeket érő terhelések körében kiemelten kell kezelni a vasúti zajterhelést is. 

A mezőgazdasági a növénytermesztésből adódó zajterhelés a lakóterületektől távol, a 
külterületen realizálódik, ezért lakossági panaszokat általában nem okoz. A lakókörzet közelébe 
az állattartás az állatok hangjával és a technológiai zajokkal idézhetnek elő konfliktusokat. 

A településen a lakóterületen belül is kialakultak kisipari jellegű üzemek, amelyek a növekedéssel 
már a lakókörnyezetet zavarják. 

Az egyéb zajterhelések közül a szórakoztató létesítmények éjszakai működéséből származó zaj 
zavarhatja a környéken lakókat. Ennek szabályozására az önkormányzati zajvédelmi rendelet 
hivatott. Ennek betartatása szintén az önkormányzat hatáskörébe tartozik.  

A tervezési terület a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint Az ország többi területéhez tartozik, 
amelyen belül: 

 a kén-dioxid és benzol légszennyező anyag koncentrációja az „F”, 

VGT  

Felszín alatti 
vízbázis 
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 a nitrogén-dioxid légszennyező anyag koncentrációja a „F”, 

 a szén-monoxid légszennyező anyag koncentrációja az „F”, 

 a szilárd légszennyező anyag koncentrációja a „E”, 

 a benzol légszennyező anyag koncentrációja az „F” kategóriába tartozik. 

Határérték feletti légszennyezettség egyik szennyező anyagok tekintetében sem áll fenn. A 
Fehérgyarmati járás az ország egyik legtisztább levegőjű területe, mindazonáltal a települést is 
érik a közlekedés, az iparterületek, az üzemi tevékenységek és a lakosság általi terhelések. 

Az ipari eredetű légszennyező anyag kibocsátás Fehérgyarmaton nem jelentős. A településen 
főleg mezőgazdasági termelés folyik. A mezőgazdasági területekről érkező por a város 
belterületét terheli és a leülepedés után a közlekedés következtében újra a légkörbe jutnak a 
porszemcsék. A belterületi állattartás az állattartási rendelet hiányában okozhat bűzterheléssel 
járó lakossági panaszokat. A levegő sajátos szennyezettségét okozzák a légköri allergének. 

Fehérgyarmatot országos közút nem érint. Azonban a településhálózat gerincét országos 
mellékutak alkotják, melyeknek forgalma jelentős környezetterhelést okoz. A térséget átszelő 491 
sz. út jelentős határforgalmat is lebonyolít, amelynek a település belterületén környezeti 
következménye is van. 

A lakossági légszennyezés kategóriájába sorolható a lakossági hulladékégetés, ami számos 
káros anyag levegőbe jutását okozza. A levegőminőség szempontjából kedvező hatású a 
földgázzal való fűtésre áttérés, de még sok háztartásban a vegyes tüzelés a jellemző. A téli 
időszakban azonban megfigyelhető a szilárdanyag, korom és kéndioxid kibocsátás növekedése. 

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

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

Sorszám Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre* (dB) 

 
 

NAPPAL06-
22 ÓRA 

ÉJJEL 22-
06 ÓRA 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 
55 45 

4. Gazdasági terület 
60 50 

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete 

Fehérgyarmaton, nagy területen okoz környezeti konfliktust a közlekedésből származó zaj- és 
rezgésterhelés, hiszen az országos mellékutak a város településközpontján haladnak keresztül. 
Különösen terhelő a zajkibocsátás és a rezgéshatás annak következtében, hogy igen nagyarányú 
a nehézgépjármű forgalom. A tervezett települést elkerülő út megépítése mérsékli majd a 
településen áthaladó közúti forgalmat, ezáltal jelentősen csökkeni fog a zajterhelés. A jelentős 
iparfejlesztési elképzelések azonban az ellentétes irányba hatnak. 

A lakóterületeket érő terhelések körében kiemelten kell kezelni a vasúti zajterhelést is. 
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A mezőgazdasági a növénytermesztésből adódó zajterhelés a lakóterületektől távol, a 
külterületen realizálódik, ezért lakossági panaszokat általában nem okoz. A lakókörzet közelébe 
az állattartás az állatok hangjával és a technológiai zajokkal idézhetnek elő konfliktusokat. 

A településen a lakóterületen belül is kialakultak kisipari jellegű üzemek, amelyek a növekedéssel 
már a lakókörnyezetet zavarják. 

Az egyéb zajterhelések közül a szórakoztató létesítmények éjszakai működéséből származó zaj 
zavarhatja a környéken lakókat. Ennek szabályozására az önkormányzati zajvédelmi rendelet 
hivatott. Ennek betartatása szintén az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

Településen nagyfeszültségű távvezeték és mobiltelefon torony lakott területtől távol található. 

Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes szabályozási/rendezési terv 
rögzíti. 

Fehérgyarmat Paks, Mochovce, Bohunice atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási 
Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területén kívül esik. 

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

Fehérgyarmat területén sugárzásmérő pont nem található. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

A fehérgyarmati 3,3 ha nagyságú hulladék lerakóhely 1981-től 2008-ig működött. A 2000. évi 
XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról új helyzet elé állította a települések önkormányzatait. A 
törvény előírta, hogy 2003. évtől kezdődően valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania 
kell egy korszerű települési hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését, beleértve a 
hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését, újrahasznosítását és az újra nem hasznosítható 
hulladék ártalmatlanítását az EU és a hazai szabályzatoknak megfelelő új (regionális) vagy 
meglevő hulladéklerakón. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Települési-szilárdhulladék Gazdálkodási Programja 2004-ben 
indult be, amely megoldást ad a kistérség hulladékkezelési gondjaira is. A program keretében 3 
regionális hulladéklerakó épült. Fehérgyarmaton keletkezett hulladék a 2010-ben átadott 
nagyecsedi zöldmezős regionális hulladéklerakó telepre kerül. A projekt keretében megvalósul az 
illegális lerakók rekultivációja és bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés. A felhagyott 
fehérgyarmati hulladéklerakó rekultiválására szükség van, a meglevő tervek és engedélyek 
alapján. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

A város belső részében, a Kossuth tér szomszédságában található egy alulhasznosított terület 
(Kossuth-tér, Széchenyi u. és a Bessenyei u által határolva), mely elavult, rendezetlen közterület, 
a városképi látványra romboló hatása van. A területen használaton kívüli és alulhasznosított 
épületek is találhatóak, melyek szintén vizuális környezetterhelést jelentenek a város belső 
részében. 

Iparterület a város külterületén a mellékutak bevezető szakaszán található(ak). 

Külszíni bánya nem működik a város közigazgatási területén belül. 
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1.17.8 Árvízvédelem 

Fehérgyarmat a települések ár- és belvíz veszélyeztetettség alapon történő 18/2003. (XII.9) 
KvVM-BM együttes rendelet szerint a „B” közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik. 

A település délkeleti határán folyik a Szamos, mely folyó Romániában ered, Csenger környékén 
lépi át a határt és a Tiszába torkollik. A települést a Szamos árvizeitől elsőrendű árvédelmi töltés 
védi. Az árvízvédelem szempontjából figyelembe kell venni, hogy a Szamos heves vízjárású, 
nagy vízhozamú, gyorsan levonuló árvizeket hoz. A Szamos árvízvédelmi töltésének fejlesztése 
során megfelelő szelvényméretű és magassági biztonsággal rendelkező töltést alakítottak ki, 
amely biztonsággal védi a települést a Szamos árvizeitől. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak: 

 a talajt mezőgazdasági és ipari tevékenységek terhelik, ami által a magas talajvízszint miatt 
a talajvíz szennyezett; 

 a településen magas a zaj- és rezgésterhelés értéke, mivel a mellékutak keresztülhaladnak 
Fehérgyarmaton, továbbá az utakon közepes tehergépjárművek is közlekednek; 

 a zaj- és rezgésterhelés főleg a külterületi lakóparkokban okoz fő problémát; 

 a település határában található a Szamos folyó, aminek az árvízvédelmi védművét 
folyamatosan ellenőrizni kell. 17 

1.18 Katasztrófavédelem 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Fehérgyarmat területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek. 

1.18.1.2 Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és 
süllyedésveszélyes terület nincs. 

1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem 
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már 
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente 
keletkezhet. 

 

 

                                                           
17 Felhasznált anyagok: https://www.fetivizig.hu/hun/belvizvedelmi-rendszer, 

http://vizeink.hu/details.php?alegyseg=2-3, http://vizeink.hu/details.php?alegyseg=2-2, Fehérgyarmat Integrált 
Városfejlesztési Stratégiája (2013. március), A Fehérgyarmat kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési 
és környezetgazdálkodási programja, http://www.terport.hu/webfm_send/3606 

 

https://www.fetivizig.hu/hun/belvizvedelmi-rendszer
http://vizeink.hu/details.php?alegyseg=2-3
http://vizeink.hu/details.php?alegyseg=2-2
http://www.terport.hu/webfm_send/3606
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33. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus 
rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják 

 

Forrás: foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

Legutóbbi érezhető rengések: 

 2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal, 

 2014.08.03 Cserhátsurány 

 2014.06.04 Bükk hegység 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint B-közepesen veszélyeztetett/ település. 

Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően a településnek árvízzel veszélyeztetett területei 
nincsenek. 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Fehérgyarmat B-közepesen veszélyeztetett 
település. 
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34. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe (1. belvízzeI nem, vagy alig 
veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. belvízzeI közepesen 
veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület) 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-
INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 

A város közigazgatási határain belül belvízzel veszélyeztetett területek találhatók, melynek 
részletesebb ismertetését az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

Fehérgyarmaton mély fekvésű területek találhatók.  Ezeken a területeken a belvíz 
veszélyeztetettség igen magas. 

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Fehérgyarmat a települések ár- és belvíz veszélyeztetettség alapon történő 18/2003. (XII.9) 

KvVM-BM együttes rendelet szerint a „B” közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik. A 

település délkeleti határán folyik a Szamos, mely folyó Romániában ered, Csenger környékén 
lépi át a határt és a Tiszába torkollik. A települést a Szamos árvizeitől elsőrendű árvédelmi töltés 
védi. Az árvízvédelem szempontjából figyelembe kell venni, hogy a Szamos heves vízjárású, 
nagy vízhozamú, gyorsan levonuló árvizeket hoz. A Szamos árvízvédelmi töltésének fejlesztése 
során megfelelő szelvényméretű és magassági biztonsággal rendelkező töltést alakítottak ki, 
amely biztonsággal védi a települést a Szamos árvizeitől.  

Fehérgyarmat a 42. sz. Tisza–Szamosközi belvízrendszer középső részén helyezkedik el, a 

Vármegye csatorna, Pünkösd csatorna, Gögő–Szenke csatorna, Túr-belvíz főcsatorna által 

határolt térségben. E csatornákon kívül még számos társulati kezelésben lévő csatorna is 
található a városban és térségében. Ezek vezetik el a belterületről származó belvizeket a fentebb 

felsorolt főművi befogadókba. (Fehérgyarmat településrendezési terve – Vízgazdálkodás, vízi 

közművek). Fehérgyarmat az ország egyik legjobban veszélyeztetett belvízrendszerének 
területén fekszik. A külterületen belvízzel való borítottság egyes években elérheti a 40-50%-ot, és 
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a belterületen egyes mély fekvésű területeken is számolni kell belvízvédelmi problémákkal, de a 
teljes belterület belvíz szempontjából veszélyeztetett. A település északi határában található a 
Túr-belvíz főcsatorna, a település két fő belvízi csatornájának (Vármegye, Gögő- Szenke) vizeit 
gyűjti össze. A településrendezési terv alátámasztó munkarészében foglaltak szerint a belterület 
két roncsolt, mély fekvésű területén záportározó létesítésére a településnek elvi engedélyezési 
terve van. 

Az 1.17.8, valamint az 1.17.2.1 fejezetekben foglaltaknak megfelelően a településnek árvízzel, 
valamint belvízzel veszélyeztetett területei nincsenek. 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Fehérgyarmat területén nincs. 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő 

korlátozások 

Fehérgyarmaton mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek. 

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

Fehérgyarmaton veszélyes ipari üzem(ek) nincs. 18 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Fehérgyarmat területén egy működő bányatelek található. Művelési módját tekintve külfejtéses. A 
bánya fedőszintje 112,25 m-en található, feküszintje pedig 100,00 m-en (az adatok Balti 
Magasságban értendőek). A kitermelendő ásványi anyaga a blokktégla agyag. 

1.20 Városi klíma 

Fehérgyarmat vonatkozásában közvetlen éghajlati adatok nem állnak rendelkezésre. A város 
elhelyezkedéséből adódóan a kontinentális éghajlati hatás érvényesül elsődlegesen, emiatt az 
országos átlagnál szélsőségesebb hőmérsékleti és csapadékadatok jellemezhetik a települést. 
Településfejlesztési szempontból általában a városok különböző részein, elsősorban a beépítés 
intenzitásának és a burkolt felületek arányának függvényében kialakuló lokális klimatikus helyzet 
(az ún. városi klíma, mikroklíma) befolyásolható. Fehérgyarmaton a városi klíma kutatásáról nem 
áll rendelkezésre információ, azonban a beépített területének (belterületének) legnagyobb része 
alacsony intenzitású családi házas övezet, ezeken a területeken, a városon kívüli klimatikus 
viszonyoktól jelentős eltérés nem feltételezhető. A városi, mint a környező térségtől eltérő klíma 
jelensége elsősorban a magasabb beépítettséggel rendelkező területeken alakulhat ki, 
elsősorban a Május 14. téri lakótelepen, kisebb részben a Bessenyei utcai, Borsodi utcai és 
Petőfi utcai lakótömbökben. Ezeken a területeken elsősorban a benapozottság, a szélerősség és 
a hőmérsékleti adatok mutathatnak a város egészéhez viszonyított szélsőségeket. 

                                                           
18 Felhasznált irodalom: http://www.barlang.hu/pages/tvtanf/Mo_barlangjai.htm, 

http://elginfo.elgi.hu/georisk/Felszinmozgas_kataszter.kmz, 
http://foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=12, 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index 

 

http://www.barlang.hu/pages/tvtanf/Mo_barlangjai.htm
http://elginfo.elgi.hu/georisk/Felszinmozgas_kataszter.kmz
http://foldrenges.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=12
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index
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A Fehérgyarmaton - általában jellemzőtől - lényegesen magasabb (3-4 szintes) épületek déli 
oldala erősebben melegszik föl, míg az északi oldal az épület árnyékhatása miatt hűvösebb 
marad. A benapozottság miatti hőmérsékletkülönbséget a burkolt felületek tovább fokozzák. A 
magas épületek között a légmozgás felgyorsul (nagyobb lesz a szélerősség), a szélirányra 
merőleges szalagházak ugyanakkor „szélárnyékot” is biztosítanak. A megfelelően kiválasztott és 
telepített növényzet mindezeket a szélsőségeket jelentős mértékben tompítani képes. A 
fejlesztések előkészítése során, a műszaki tervek kidolgozásakor az intenzív beépítéssel 
rendelkező területeken a városklímára gyakorolt hatásokra fokozott figyelemmel kell lenni. 

Külön ki lehet emelni, hogy a klímaváltozás hatásainak mérséklésére a településfejlesztési és 
rendezési tervekben is figyelembe veendő eszközök állnak rendelkezésre. Ezekkel a fejlesztések 
fenntarthatóságát lehet növelni, illetve megelőzhető a lakosság ezen tényezőkből bekövetkezhető 
egészségromlása. A településfejlesztési tervek során külön figyelemmel kell lenni a 
szélcsatornák, átszellőzések lehetőségeinek biztosítására, amellyel a hősziget és szmog-veszély 
jelensége csökkenhető. 

A városi klímához, annak változásához alkalmazkodó településszerkezet kialakítása szükséges. 
Ennek megfelelően a településfejlesztésnél az alábbiakat célszerű figyelembe venni: 

 a városszerkezetet lehetőleg tagolni kell beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és 
természetes átszellőzést biztosító zónákkal; 

 a légszennyező termelő tevékenységet optimalizálni kell a térszerkezetben; 

 a város, ill. azon kívüli utazási szükségletek mérsékelésére kell törekedni, ill. a 
közösségi közlekedést indokolt előtérbe helyezni; 

 Egy központi maggal rendelkező települések esetén, mint Fehérgyarmat is, 
hatványozódnak a városklímát befolyásoló negatív körülmények. Nagyobb a centrum 
beépítési sűrűsége, a gépkocsik forgalom okozta szennyezés koncentráltan jelentkezik. 
A település többi része, beépítetlen területei nem tudják ellensúlyozni a szennyezések 
hatásait. 

 Külön gondot jelent az óvoda és iskolaközpontok reggeli közlekedési túlterheltsége, 
mely szintén a városi klíma egyik befolyásolási tényezőjeként lehet felfogni. 

A városi klíma egyik fő meghatározója a felmelegedés hatására történő éghajlatváltozás, az 
időjárás elemeinek – a hőmérséklet, a szél, a csapadékviszonyok - szélsőséges megváltozása. 

 Fontos szerep juthat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok 
megelőzésének és kezelésének elősegítése. 

 Az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség 
biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások 
elősegítése. 

 Szintén fontos szerep jut városi klíma befolyásolására a környezet megőrzésének és 
védelmének, valamint a forráshatékonyságának támogatása. 

 A városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az 
átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezés-mentesítését és a 
légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési 
intézkedések támogatása; 

 A hulladékgazdálkodási és vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a 
légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-
hatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása. Itt jegyezhető 
meg, hogy Fehérgyarmat város vonatkozásában a három elem fejlesztésére a 
meglévő erdő, víz és talajadottságok együttes jelenléte rendelkezésre áll. 
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A városklímát befolyásoló pozitív tényező az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
áttérés támogatása minden ágazatban a következők révén:  

 Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket 
és a lakóépületeket is; 

 A megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása. 
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése 

 

2.1.1 Településhálózati összefüggések 

A város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járásszékhelyének egyike, így szerepe a megyei 
városhálózatban fontos, de egyben a többi hasonló adottságú város vetélytársat is jelent 
Fehérgyarmat. A járásszékhely szerepkörből adódóan számos olyan köz- és közösségi 
szolgáltatással és rendelkezik, aminek köszönhetően központi funkciókat biztosít a környező 
települések lakói részére. Ez a centrumfunkció az ingázási, oktatási adatokban is megjelenik, ami 
a határközeli fekvéssel együtt közlekedési túlterheltségben is megnyilvánul. A határmentiség a 
gazdaság szempontjából részben előnyös, mivel lehetőséget biztosít többfajta határon átnyúló 
együttműködésre, azonban a periférikus elhelyezkedés miatt hátrányként is értelmezhető.  

 

2.1.2 Terület- és településrendezés 

A város dokumentumai egyértelműen illeszkednek a magasabb rendű területrendezési 
dokumentumokhoz, ilyen szempontból módosítás nem szükséges. Az önkormányzat a tervezett 
fejlesztések végrehajthatósága, valamint a feltárandó területi korlátok és potenciális konfliktusok 
kezelése érdekében tervezetten módosította és módosítja a településrendezési eszközöket. Ezen 
eszközök alapvetően befolyásolják a területfelhasználás módját, a fizikai infrastruktúra térbeli 
rendjét, ezáltal pedig a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok térbeli megjelenését 
(közintézmények elérhetősége, munkahelyek elhelyezkedése, utazási szokások, zöldfelületek és 
közösségi terek kihasználtsága, városi klíma stb.). 

 

2.1.3 Társadalom 

A KSH nyilvános adatbázisaiban rendszeresen közzétett adatok alapján Fehérgyarmat 2000 
utáni népességfejlődését vizsgálva negatív tendenciák figyelhetőek meg. Az elmúlt 10 év során 
több mint 1100 fővel (12%-kal) csökkent a település lakónépessége. A város népsűrűsége a 
2011. évi népszámlálási adatok alapján 151,7 fő/km2, a település 1 km2-re jutó állandó lakosainak 
száma 1990-től folyamatosan csökkent.  

Fehérgyarmaton jelentős változás növekedés tapasztalható az élveszületések számát tekintve 
2001-ről, 2011-re, azonban a teljes népmozgalom ennek ellenére is csökkent. A 
lakosságcsökkenését több tényező magyarázza. Az elmúlt években a vándorlási egyenleg 
folyamatosan negatív volt, azaz többen hagyták el a települést, mint ahányan odaköltöztek. A 
vándorlási veszteség elsősorban a térség kedvezőtlen munkaerő piaci szerepkörének tudható be. 
A népességveszteség másik fő összetevője a természetes szaporodás üteme. A halálozások 
száma az elmúlt 10 év során folyamatosan meghaladta a születések számát. 

Fehérgyarmatra is az országos tendenciák jellemzőek: fokozatosan csökken a fiatalkorúak 
száma és aránya és növekszik az időskorúak aránya. A korosztályi vizsgálat során kitűnik, hogy 



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 153 

ITS Konzorcium 

  
 

a legdrasztikusabban a fiatalkorosztályba tartozó egyének száma csökken. A fiatal korosztály 
csökkenése ellenére az oktatási kapacitás a városban továbbra is kihasznált, mivel a járásban 
egyedül Fehérgyarmaton található középiskola, ahol fogadják a környékbeli továbbtanulni vágyó 
gyermekeket. Egyedül a 60 év fölöttiek esetében mutatható ki növekedés, amely a város 
lakosságának elöregedését vetíti előre. 

Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat ezzel párhuzamosan 
az eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között. Ez egyezik a megyei és országos 
tendenciákkal. 

Fehérgyarmat városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 4993. fő volt, ennek 55,61 %- a 
volt foglalkoztatott. Ez az arány 2011-hez képest 4%-al nőtt. 

Fehérgyarmat foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét komplexen, több tényező együttes 
hatása determinálja. A 2008-2009 között kibontakozó gazdasági válság alapvető 
létbizonytalanságot teremtett a település vállalkozói struktúrájában, mely kiadáscsökkentésre 
sarkalta a vállalkozásokat, ennek keretében elbocsátások következtek be, emelkedett a 
munkanélküliség aránya lakosságon belül. A helyzet harmonizálása érdekében nagyléptékű 
beruházások jelentenének megoldást, azonban a településen hiányoznak azok a nagy tömegeket 
foglalkoztatni képes cégek, vállalkozások. Ennek oka elsősorban Fehérgyarmat periférikus 
helyzete, mely meghatározó tényezőt képez az ide települni vágyó cégek szempontjából. A rossz 
közlekedési állapot, a központoktól való nagy távolsága Fehérgyarmatnak egyik fő hátrányát 
képezi. 

 

2.1.4 Humán infrastruktúra és szolgáltatások 

A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt 
módon tervezi és valósítja meg, így a város minden lakosa számára biztosított a magas 
minőségű szolgáltatások elérhetősége – az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. Az 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása folyamatosan zajlik, illetve a még szükséges 
kisebb-nagyobb léptékű beruházások előkészítése folyamatban van. 

Az alap- és középfokú oktatás intézményrendszere az néhány éve jelentős átalakuláson esett át, 
de a helyi alap- és középfokú oktatási rendszerben jelen lévő 2726 helybeli és bejáró diák 
hosszabb távon biztosíthatja a munkaerő utánpótlását, még akkor is, ha az intézményekbe járó 
gyermekek száma ingadozik. Ennek érdekében szakképzési kínálat tervezése során továbbra is 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a munkaadók szükségleteit. 

Az egészségügyi, valamint a szociális alap- és szakellátás rendszere jól szervezett, minőségi és 
mennyiségi mutatói megfelelőek most már mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások 
szempontjából. 

A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve 
Fehérgyarmat hasonló helyzetben van, mint a hasonló méretű vidéki magyar városok. A város 
kulturális intézményeinek és közösségi tereinek (Művelődési ház és Könyvtár, Galéria) 
programkínálata nemcsak a helyi, hanem a térségi lakosoknak is széleskörű kulturális kínálatot 
nyújt. Szabadidős és sport tevékenységek területén a lakosság részéről is igény jelentkezik a 
szolgáltatások bővítésére és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére. Az Önkormányzat és 
lakosság közös célja a strand és a sporttelep rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása. 

A megfelelő minőségű humán infrastruktúra és szolgáltatások hosszú távon pozitívan 
befolyásolják a lakosság életszínvonalát, elégedettségét, ami közvetett módon az elvándorlás 
mérséklődéséhez is hozzájárulhat. 
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2.1.5 Gazdaság 

Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik járásközpontja, szerepe a térség 
gazdaságában kiemelkedő. A városban található Ipari Park, mely kiépített infrastruktúrával 
rendelkezik, viszont a betelepült vállalkozások nagy része nem termelő tevékenységet folytat, 
csak szolgáltat. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások számában megyei szinten előkelő helyet 
foglal el a település, viszont ezen vállalkozások mind KKV kategóriába számítanak. 

A működő vállalkozások számában 2010 óta volt egy emelkedés, s a 2000-es évek közepétől 
folyamatos csökkenés tapasztalható. Ez nem csak a városra jellemző jelenség, hanem a járásra, 
s megyére és az országos adatokban is ez mutatkozik meg. Sajnos ennek az oka, hogy a 
vállalkozások tőkeszegények, a továbblépéshez, fejlesztéshez saját forrásokkal nem 
rendelkeznek és sajnos hitelt sem kapnak. 

Fehérgyarmat esetében megjelenik a mezővárosi jelleg. A vállalkozások közül mindösszesen 12 
működik társasági formában. A szántóföldi termesztés mellett, gyümölcs- és zöldségtermesztés 
jelenik meg. A szektorban a foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken, ez egyrészt a 
gépesítésnek is köszönhető, másrészt a mezőgazdasági lehetőségek nem megfelelő 
kihasználtságának. Az viszont jól látszik, hogy a környező falvak inkább mezőgazdasági 
beállítottságúak, addig itt Fehérgyarmaton inkább az ipar és a szolgáltatás a jellemző. A 
mezőgazdaság részére jó lehetőség a családi gazdaságok elterjedése és a helyi termékek 
készítésének és értékesítésének előtérbe helyezése. 

Fehérgyarmat szerepel a 27/2013. (II. 12.) a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és 
működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló Kormány 
rendeletben. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a szabad 
vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások támogatásban részesülnek. 

A harmadik – szolgáltató - szektor jelentősége folyamatosan nő mind a foglalkoztatottak, mind a 
vállalkozások száma tekintetében. A három szektor közül ez a legjelentősebb a vállalkozások 
számát tekintve (77,4%), de foglalkoztatottak számát tekintve az iparral egy nagyságot képvisel. 
A lakosság és a vállalkozások számára is elérhető a szolgáltatások teljes spektruma, az 
alapszolgáltatások pedig minden területet lefednek, ami a lakosok életminőségét és 
komfortérzetét nagymértékben javítja. 

Fehérgyarmat esetében a turizmusnak eléggé periférikus szerepe van. A szolgáltatások 
mennyisége és minősége sem megfelelő; mindösszesen egy szálloda működik a település. Van 
strandja, de itt további fejlesztésre (szolgáltatásbővítés, új funkciók kialakítása) lenne szükség, 
hogy a turistákat idevonzza. Sajnos jól érzékelhető, hogy nincs tudatos turizmusépítés. A 
meglévő látnivalókat és termékeket, programokat fel kellene fűzni egy egységes arculat mögé s 
komplex termékcsomagként értékesíteni. A város közvetlen környezete is gyönyörű természeti 
területen helyezkedik el, s ezt az erősséget sem használja ki megfelelően a város. Ahhoz, hogy 
pozitív folyamatok beindíthatóak legyenek, további beavatkozások szükségesek. Egyrészt 
elengedhetetlen új vonzerők kialakítása, illetve a meglévő attrakciók megújítása és bővítése. 
Másrészt az idegenforgalomhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások és azok kiszolgáló 
infrastruktúrája egyelőre hiányosnak értékelhető, többek között a szállásférőhelyek száma, a 
kínált szolgáltatások palettája és minősége jelenleg nem illeszkedik teljes mértékben a vendégek 
által támasztott igényekhez.  

Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy Fehérgyarmat versenyképességét elsősorban a 
következő tényezők befolyásolják: a határ menti fekvés és a – jelenleg – nem túl kedvező 
közlekedési adottságok, a megfelelő ipari-gazdasági fejlesztési területek jelenléte, a potenciális 
munkaerő egyre javuló képzettségi szintje. 



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 155 

ITS Konzorcium 

  
 

2.1.6 Önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati politikák 

Az önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi 
stabilitás és fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint a 
fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága. 

A stabil és kiegyensúlyozott költségvetés fontos eleme a szakmailag átgondolt és pénzügyileg 
megtervezett adópolitika. Fehérgyarmat a helyi adópolitika kialakítása során három szempontot 
helyez előtérbe: a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét, a megfelelő minőségi 
szolgáltatások garantálását, valamint a kiegyensúlyozott költségvetés megvalósítását. Továbbra 
is szeretné megtartani a mostani jó adófizetési morált. Az önkormányzat saját bevételeinek egyik 
fontos pillére az iparűzési adó, ami az átgondolt vagyongazdálkodással együtt lehetővé teszi a 
közszolgáltatások magas színvonalú biztosítását, valamint a települési és intézményi 
infrastruktúra fejlesztését. 

Az önkormányzat átgondoltan valósítja meg a szakpolitikai tevékenységét részben a 
polgármesteri hivatal szakembereire, részben az önkormányzati tulajdonú vállalkozásokra építve:  

 a komplex településfejlesztéshez kialakította a megfelelő szervezeti struktúrát, amelyet nagy 
tapasztalattal rendelkező szakemberek alkotnak mind stratégiai, mind operatív szinten – 
valamint igyekszik biztosítani a fejlesztésekhez szükséges önerőt; 

 a gazdaságfejlesztés tekintetében biztosítja a beruházásokhoz és a vállalkozások hatékony 
működéséhez szükséges infrastruktúrát, vállalkozásbarát jogi szabályozást vezetett be, 
igyekszik célzott befektetés-ösztönzési tevékenységet folytatni, és szoros partnerséget 
alakított ki a meghatározó gazdasági szereplőkkel; 

 az önkormányzat szerepe a foglalkoztatáspolitikában: a közfoglalkoztatási program révén 
csökkenti a munkanélküliséget és növeli az érintettek jövedelmét, értékőrzést végez, 
másfelől intenzív együttműködés keretében – vállalkozásokkal, középiskolákkal, munkaügyi 
központokkal, iparkamarával - elősegítheti a térségi szintű munkaerőpiac stabilitását. 

2.1.7 Táji és természeti adottságok, zöldfelületek 

Fehérgyarmat legfontosabb természeti értékei a gyógy- és termálvíz, amely a történelmi, épített 
és kulturális örökség mellett az idegenforgalom egyik fő vonzereje lehetne. A kistáj vízrajzának 
fontos elemei a mesterséges tározók, halastavak és a bányatavak. 

Fehérgyarmat a központja az 1982-ben létrehozott, mozaikos szerkezetű Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzetnek. A 104 ezer Ha kiterjedésű Szatmár-Beregi Natúrpark 67 község 
összefogásával jött létre 2010-ben, melynek központja szintén Fehérgyarmaton található. Az 
alapítvány célja a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek megőrzése, a környezet fenntartható 
használata, természetkímélő gazdálkodás folytatása és a természetvédelmi oktatás és 
ismeretterjesztés elősegítése.  Ezen kívül a településen található még különleges 
természetmegőrzési terület, különleges madárvédelmi területek és NATURA 2000-es területek. A 
Natura 2000-es területek a település területének 20,9%-át fedik le. A települési önkormányzati 
hatáskörben egyetlen védetté nyilvánított emlék található. A fehérgyarmati keleti platánfa 
belterületen, közterületen (Tömöttvár utcában) áll. A védelem célja a helytörténeti jelentőségű fa 
egyedi jellegének megőrzése.  

Fehérgyarmat zöldfelületi ellátottságának mennyiségi mutatói kedvezőek, azonban a területi 
eloszlás és a minőség szempontjából a zöldfelületi rendszer nem megfelelő. Közterek és parkok 
elsősorban a városközpontban fordulnak elő. A közparkok növényállománya vegyes, általában 
felújításra szorul és hiányosságok jelentkeznek a védőfásítás szempontjából is. Mindez közvetett 
módon befolyásolja a település környezeti állapotát, a városi klímát és a lakosság életminőségét 
is. 
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2.1.8 Épített környezet 

A város építészeti arculatát a részben urbanizálódó, részben agrártáj, a gondozott belső 
környezet és a perifériák közötti ellentét, a városképben egyszerre jelen lévő mezővárosi 
térszerkezet, kisvárosi utcák épületegyüttesei, védett műemlékek, valamint az újabb kor 
többszintes beépítései és az ipartelepítés épületei határozzák meg. A városkép nem teljesen 
egységes, de alapvetően esztétikus és városias jellegű, a városszerkezet pedig kiegyensúlyozott, 
illetve kisebb beavatkozásokkal azzá tehető. 

A település lakásállománya növeléséhez az önkormányzat kijelölt jól megközelíthető helyen lévő 
lakófunkciójú területeket. 

A város szövettestén belül vannak alulhasznosított és használaton kívüli területek, melyek 
megújítása és funkcióval való feltöltése kiemelten fontos az egységes települési arculat 
létrejöttéhez. 

Az épített környezet minősége és esztétikai értéke alapvetően befolyásolja a lakosság 
életkörülményeit, a vállalkozások működési lehetőségeit és a vendégforgalmi mutatók alakulását 
is. 

2.1.9 Közlekedés 

Fehérgyarmat perifériális elhelyezkedése ellenére jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a 
régió legfontosabb települései és a főváros irányába, és ez a jövőbeli gyorsforgalmi úthálózati 
fejlesztésekkel előreláthatólag javulni. Fontos az ukrán határ közelsége, amely komoly potenciált 
rejt magában. A település közúti közlekedésében erősen érvényesül a 491. sz. főút 
tranzitforgalma, és településrészeket elvágó hatása, ezenfelül hiányosságok jelentkeznek a 
burkolt belterületi utak arányában. A tranzit teherforgalom elkerülő út híján áthalad településen, 
és az ipari területek teherforgalma is a belvárost terheli. A parkolóhelyek száma elégséges, de 
időszakosan kialakulhat kapacitáshiány. A helyközi és távolsági közösségi közlekedés 
elfogadható, a menetidők még a megye fontosabb városaiba is viszonylag magasak, a vasúti 
közlekedés szolgáltatási színvonala alacsony. A fontosabb központok közül Debrecen, 
Nyíregyháza és Mátészalka érhető el közvetlenül, helyi közlekedés nincs. A kerékpárút hálózat 
viszonylag rövid, a nagyobb forgalmú utak mellett a belterületen, illetve a környező településekkel 
való kapcsolat megteremtése céljából a külterületeken, fejlesztésre szorul. 

2.1.10 Közművek 

A közművesítettség, illetve a telekommunikációs eszközök elérhetősége a modern gazdaságok 
alapvető eleme. Bár a közművek megléte önmagában nem indukál jelentős fejlődést, hiányuk 
akadályozza a gazdasági tevékenységek bővülését, valamint a lakosság életminőségének 
növekedését. 

Fehérgyarmat területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi az ivóvíz szolgáltatást. 

Fehérgyarmat ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik. A víztisztítási technológia többnyire a 
vas- és mangántalanítást, valamint a fertőtlenítést foglalja magában. A vízvezeték hálózat hossza 
49,6 km, a háztartások 100%-a vezetékes vízellátással rendelkezik. A településen egy darab 
hévíz kút található, a kifolyóvíz hőmérséklete 47 C. Ezt a hévíz kutat jelenleg is hasznosítják. 

Fehérgyarmaton a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működteti a csatornázási szolgáltatást. A 
város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 71%-át, 2007-ben 82%-át, 2013-ban 
pedig 95%-át bekapcsolták. A rendszert folyamatosan bővítik és karbantartják. A településen az 
úgynevezett közműolló, mely a két hálózattípusra kötött lakások arányszámainak különbségét 
adja az elmúlt évek során záródik, melyben nagy szerepet játszott a szennyvízcsatorna 
folyamatos fejlesztése. 
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A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat. A településen zárt 
csapadékcsatorna illetve nyílt árkos csapadékvíz-elvezető hálózat üzemel, melynek kezelője az 
önkormányzat. A településen a csapadékvíz-elvezetés kiépítettsége 72%-os és a hálózat hossza 
73,5 kilométer. 

Fehérgyarmat vezetékes gázszolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A városban meglévő hálózat teljes körű 
lefedettséget ad, a lakásbekötési arány ennek ellenére csupán kb. 80%-os. 

A járás villamosenergia szolgáltatását a TITÁSZ Zrt. végzi. A Fehérgyarmati térség a mátészalkai 
üzemegység működési területéhez tartozik. A kisfeszültségű elosztóhálózat vezetékeinek hossza 
55,3 km. A településen a közvilágítási hálózaton 2005 és 2014 között nem történt 
bővítés/fejlesztés. 

A város telekommunikációs ellátottsága fokozatosan emelkedik. Az adatátvitelre is alkalmas 
hálózatok kiépítése folyamatos. 

A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók 
megjelenésével egyre kisebb jelentőségű. 

 

2.1.11 Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság 

Fehérgyarmaton mérsékelt a környezet terhelése. Időszakosan a nagyobb közlekedési útvonalak 
mentén, illetve télen tapasztalható nagyobb levegőszennyezettség, továbbá az uralkodó 
szélirányból érkező, a mezőgazdasági területekről származó porterhelés. A település 
zajhelyzetét, akusztikai komfortfokozatát döntő módon a közlekedés határozza meg, az üzemi 
vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat. A környezetvédelmi konfliktusok közül a 
település földrajzi helyzetéből adódóan a magas árvízi és belvízi veszélyeztetettség emelendő ki. 

Az önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a közterületeken hatékony 
energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. Az energiagazdálkodás keretében ütemezetten 
elvégzi az érintett épületek energetikai felújítását, a közvilágítás korszerűsítését, továbbá egyre 
nagyobb mértékben használja a megújuló energiaforrásokat, amihez megfelelő természeti 
adottságokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi az önkormányzati tulajdonú létesítmények 
költséghatékony üzemeltetését, a település környezeti állapotának javítását, valamint a 
klímaváltozás mértékének és hatásainak mérséklését.  
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Az alábbi táblázat összefoglalóan ábrázolja a vizsgált tényezők jelenlegi kölcsönhatását.  

44. táblázat: Összefoglalás a vizsgált tényezők kölcsönhatásairól 
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Fehérgyarmat esetében is jellemző a vidéki kisvárosokat sújtó elvándorlás. Az elvándorlás is 
szelektív, hiszen itt is elsősorban a magasan kvalifikált munkaerőt és a fiatalokat érinti. Sajnos 
ennek következtében a városban maradó lakosság körében kevés a jól képzett szakember. A 
városban jelenleg működő vállalkozások sem magas hozzáadott értéket termelő cégek közé 
tartoznak, és a munkaerő kínálat alapján a későbbiekben betelepülni kívánó vállalkozások sem 
tudnak csak alacsony képzettségű munkavállalókat alkalmazni. Emellé párosul még, hogy a 
város közlekedési elérhetősége nem túl kedvező; a városon csak három számjegyű út halad 
keresztül s fővasútvonal sem halad át a vidéken. A határhoz közel van a település, de sajnos 
ebből érezhető gazdasági hatás jelenleg még nem tapasztalható. Így több tényező szempontjából 
sem megfelelő a város Ipari parkjának kihasználtsága, s emellett az eddig itt üzemelő 
vállalkozások sem termelő tevékenységet folytatnak, hanem szolgáltatást. Ennek következtében 
a vállalkozások által befizetett iparűzési adó sem túl magas összességében. S ennek hatása van 
az önkormányzat gazdálkodására is. A feladatfinanszírozásnak köszönhetően a feladatok 
elvégzésére kap támogatást, viszont a felújítási fejlesztési feladatok elvégzésére saját forrásra 
van szüksége. Ez a forrás állhat saját bevételből – amit nagyrészt az adók adnak – és állhat 
pénzügyi közvetítő által biztosított forrásból. S miután a vállalkozások nem fizetnek sok iparűzési 
adót, és a hitel felvételét – érthető okokból – nem preferálják, így nagyon nehéz a felújítások és 
fejlesztések finanszírozása. Ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy az önkormányzat minden 
lehetőséget megragad, hogy vállalkozásokat vonzzon be: vannak szabad gazdasági területei – 
az ipari park mellett a volt reptér területe is-, a szabályozási környezetet is – a lehetőségeihez 
mérten - próbálja a vállalkozások számára kedvezően alakítani, valamint a területhasználat 
esetében is rugalmasan kezeli a módosítási igényeket. Másrészt a város közlekedési 
elérhetősége is javulni fog az M3-as autópálya Vásárosnaményig húzódó szakaszának 
megépítésével. Lehetőség rejlik a határmentiségben is, hiszen Ukrajna és Románia felé 
gazdasági kapcsolatok kiépítése is megvalósítható.     

Továbbiakban a város a lakossággal lehetőség lát a turizmusban is; természeti, történeti és 
építészeti értékeik vannak, amelyek jelenleg nem megfelelően kihasználnak ki. Nincsenek 
élménycsomagok, amelyek felfűzik a látnivalókat, programokat és szolgáltatókat s komplex 
termékként kínálják „Fehérgyarmatot”. A csomag része lehetne a város történeti emlékei mellett a 
városi strand és a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet központja is. Ki kell domborítani a város 
előnyeit, s ezt tudatosan kommunikálni a lakosság és a turisták felé is. Ehhez szorosan 
kapcsolódik a város imázs is; a tudatos városi arculat kiépítése.    

Azt is meg kell említeni, hogy Fehérgyarmat esetében az Integrált Városfejlesztési Stratégia csak 
2013-ban készült el, így az eltelt két éves időszakot tudjuk vizsgálni a célok elérése tekintetében. 
Az IVS 3 tematikus célt fogalmazott meg, melyek 3-3-3 részcélra bomlanak. A legkevésbé a 
város eltartó képességének növelése cél, aztán a közszolgáltatások és települési környezet 
minőségi fejlesztése cél, legjobban pedig a helyi közösségek és identitás erősítése cél valósult 
meg. Összességében a két év alatt időarányosan a város jól teljesített a célok megvalósításában. 
A nem teljesült célok továbbra is megjelennek a település problémái között, s ezekre reflektálva a 
stratégia fejlesztései között is. 
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Összefoglalva jól látható, hogy az alap probléma a munkahelyek hiánya és azon belül a kvalifikált 
munkaerőt foglalkoztató vállalkozások hiánya. Az alábbi alágazatok jelenthetnek potenciált az 
iparban: a könnyűipar, élelmiszeripar, turizmus és a gépipar. Ezek elsősorban nem magas bruttó 
hozzáadott értéket termelő vállalkozás típusok, de itt is meg van a lehetőség, hogy az adott cég 
az itteni üzemébe telepítse a fejlesztési részlegét s abban az esetben a fiatal kvalifikált munkaerő 
számára is lesz munkahely.  Ha elegendő munkahely lesz a településen, az már tovább generálja 
a folyamatot, lesz több bevétele az önkormányzatnak s tud több beruházás fejlesztést 
megvalósítani; másrészt az embereknek is több pénzük lesz, így több szolgáltatást tudnak 
igénybe venni, s így a szolgáltató szektor és a humán infrastruktúra is fejlődik.  

 

3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés 

45. táblázat: Belső tényezők összefoglaló értékelése 

Erősségek Gyengeségek 

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 A foglalkoztattottak száma nőtt 2001 óta 
 Nőtt az élveszületések száma 
 A város kiemelkedő ingázási célpont 
 Oktatási kapacitás kihasználtsága továbbra 

is megfelelő a bejáró diákok miatt 
 Nemzetiségek aránya nőtt 2001 óta 
 Fokozatosan csökkenő munkanélküliség 
 100 lakosra jutó adófizetők száma megfelel a 

megyei átlagnak (43 fő) 
 SZJA alapot képező jövedelem folyamatosan 

növekszik 
 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

támogatások a lakosság viszonylag nagy 
részét érintik 

 A városi népesség iskolázottsági szintje 
emelkedik 

 Folyamatos népességfogyás, vándorlási 
egyenleg negatív 

 Halálozások száma emelkedik 
 A képzett fiatalok elvándorlása 
 Folyamatos a társadalom elöregedése, a 

fiatalok aránya csökken, az időskorúaké 
folyamatosan nő 

 Több szempontból hátrányos helyzetű 
munkanélküliek 

 Roma lakosság munkaerőpiaci hátrányai 
 Az eltartott népesség aránya növekedett 

2001 óta 

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 Fehérgyarmat térségi képző centrum 
 Erős lakossági aktivitás a közösséget érintő 

ügyekben 
 Tevékeny civil szféra, összetartó közösség  
 Aktív közösségi és kulturális élet 
 Intenzív az együttműködés a civil és az 

önkormányzati szféra között 

 Forrásszegény a civil szféra 
 Városmarketing alacsony hatékonysága 

 

3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Járási központi szerepből adódóan az 
intézményi ellátottság megfelelő 

 Járási szintű közszolgáltatási funkciók 
 Lakossági alapszolgáltatások spektruma 

lefed minden területet 
 Szociális alapszolgáltatások magas 

színvonala 
 Térségi jelentőségű Művelődési Házzal 

 Szakképzési hiányosságok mutatkoznak 
egyes területeken 

 Fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló 
infrastruktúra hiánya 

 Sport infrastruktúra leromlott állapota 
 Egyes közintézmények infrastrukturális 

állapota nem megfelelő 
 A városban nem található felsőoktatási 
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rendelkezik 
 Alap- és középfokú intézmények ellátottsága 

megfelelő 
 Alap- és szakorvosi ellátás is kielégítő 
 A szolgáltatások egyenlő elérhetősége 

biztosított a város, ill. egyes esetekben a 
térség lakosai számára is 

intézmény vagy annak kihelyezett tagozata 
 Az önkormányzat befolyása az oktatás 

esetében megváltozott, a fenntartói 
viszonyok megváltozása miatt korlátozott  

4. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 A vállalkozók széleskörű tevékenységet 
folytatnak 

 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 
magas 

 Ipari Park megfelelő infrastruktúrával 
rendelkezik 

 Könnyűipari és élelmiszeripari hagyományok 
 Jelentős, egybefüggő önkormányzati 

területek 
 Mezőgazdasági hagyományok 
 Folyamatosan bővül az üzleti szolgáltatások 

kínálata 
 Tercier szektorban működő vállalkozások 

száma emelkedik  
 Gyógyvízkincs 
 Jelentős szabad munkaerő áll rendelkezésre  

 A beruházási tőke érdeklődési szintje 
alacsony 

 Mikro- és kisvállalkozások dominanciája a 
jellemző, nagyvállalkozás egyáltalán nincs a 
településen 

 A vállalkozások túlnyomó többsége 
tőkeszegény 

 Az országos átlagtól magasabb 
munkanélküliség 

 Alacsony jövedelemszint jellemző a városban 
 Helyi és térségi vásárlóerő és kereslet 

gyenge 
 Hiányzó turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások, nincs együttműködés a 
turizmus ágazatban 

 Az Ipari Parkban a rendelkezésre álló szabad 
kapacitások területe korlátozott 

 K+F tevékenységet végző szervezet nincs a 
városban 

 A pénzügyi-gazdasági válság hatása még 
mindig érződik a város életében 

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 A helyi adók kiszabásában figyelembe veszik 
a lakosság és vállalkozók érdekeit 

 Jó adófizetési morál 

 Kevés saját bevétele van az 
önkormányzatnak, így hitelre és pályázatokra 
szorul a szükséges felújítások elvégzéséhez 

6. Táji és természeti adottságok  

 Itt található a Szatmár-Beregi Tájvédelmi 
Körzet 

 Natúrpark jelenléte 
 Hévízforrás jól hasznosítható 
 A strand vize minősített gyógyvíz 
 Magas a védett természeti területek aránya 
 Érintetlen természet 

 Természeti értékek rendszerezett 
bemutatása nem megoldott 
 

7. Zöldfelületek 

 Grund létrejötte 
 Város központjának térburkolása és 

utcabútorokkal való ellátása megtörtént 
 Kossuth tér parkrekonstrukciója megvalósult 

 A zöldfelületek funkciószegények, műszaki 
állapotuk rossz, növényzetük hiányos, 
kiöregedett 

 Játszótéri ellátottság gyenge (mennyiségi és 
minőségi hiányok) 

8. Épített környezet (épített örökség is) 

 Történeti városszerkezet megőrzésre került 
 Műemléki védelem alatt álló templomok – 

országos jelentőségű 
 Széleskörű helyi értékvédelem 

 Társasházi lakásállomány korszerűtlen 
 Önkormányzati bérlakás-állomány 

műszakilag elavult 
 Alacsony lakásépítési kedv 
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 Városias a településkép 
 Jelentős belső lakóterületi tartalék 
 Alulhasznosított területek egy részének 

újrahasznosítása megtörtént (régi iskola) 

 A településkép nem teljesen egységes 
 Lakótelepi lakások romos állapota 
 Közösségi terek hiánya 
 Alulhasznosított, barnamezős területek 

jelenléte a városban 

9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 A város járásközpont, jó térségi 
kapcsolatokkal, térszervező erővel 

 Hármas határ fekvés 
 Megfelelő az autóbusz közlekedés  
 Több kerékpárút épült az elmúlt években 

 A város az ország keleti, viszonylag 
periférikus, részén fekszik 

 Határ menti együttműködések alacsony 
intenzitása 

 A vasúti közlekedés nem megfelelő 
működése 

 Járdák és utak hiánya, meglévők műszaki 
állapota folyamatos karbantartást igényel 

 Időszaki parkolóhely hiány lép fel, egyes 
részeken kevés a parkoló (Kossuth-tér)  

 Gyalogos rendszer hiányosságai, nagyfokú 
baleseti kockázat 

 A városi kerékpárút rendszer hiányos, 
biztonságos kerékpáros közlekedés 
megoldatlansága 

10. Közművek és elektronikus hírközlés  

 A településen a vízellátottság 100%-os 
 A szennyvízcsatorna hálózat az egésze 

településen ki van építve 
 A gázvezeték hálózat lefedettsége a 

településen közel 100%-os és jó állapotú; 
 A villamos-energia hálózat kiépítettsége 

szintén 100% és bővítésre is alkalmas; 
 Hírközlési hálózat a településen teljesen 

ellátott. 
 Megoldott a szilárd és szelektív 

hulladékgyűjtés és szállítás 

 A meglévő szennyvíztisztító telep 
technológiája elavult 

 A település csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítettsége 72%-os. 
 

 

11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Szennyező ipari üzemektől való mentesség 
 A város környezeti állapota megfelelő (víz- 

és levegőminőség, zajterhelés stb.)  

 Alternatív energiaforrások alacsony 
hasznosítási szintje 

 Ár- és belvíz veszélyeztetettség 

Forrás: saját szerkesztés 

46. táblázat: Külső tényezők összefoglaló értékelése 

Lehetőségek  Veszélyek  

1. Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 A növekvő számú idős korosztály számára 
célzott fejlesztések  

 A csökkenő számú fiatal korosztály számára 
tett intézkedések, hogy Fehérgyarmaton 
telepedjenek le s éljenek a városban 

 Urbanizációs folyamatok következő lépése 
előtérbe kerül; vidékre költözés 

 Munkahelyteremtés a további képzett és fiatal 
munkaerő városba vonzásához 

 A város fiatalokat megtartó ereje tovább 
csökken 

 Képzett munkaerő elvándorlása a nagyvárosok 
és külföld elszívó hatása miatt, ezzel is 
csökken a város potenciális munkaerő bázisa 

 Szociális hátrányok kummulálódása, a 
hátrányos helyzetű csoportok aránya tovább 
nő 

 A megyeszékhely elszívó hatása erősödik 

2. Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
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Lehetőségek  Veszélyek  

településfejlesztési erő  

 A három szféra szereplői között 
együttműködés erősítése 

 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
elindítása a hátrányos helyzetű fehérgyarmati 
lakosok számára 

 A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben 
tartása településfejlesztési húzóerő lehet, 
ehhez akciók megvalósítása 

 A betelepülő fiatal családok érdeklődése nő a 
város iránt, hiszen Fehérgyarmat 
centrumfunkciót tölt be 

 A civil szervezetek tovább erősödnek és a 
város fejlődésének aktív részeseivé válnak 

 A közösségépítés, együttműködést segítő 
további pályázati források várhatóak 

 Az országos/megyei/járási fejlesztési 
elképzelések között nem szerepelnek kellő 
súllyal a város szükségletei, igényei 

 Európai Uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 

3. Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 A járási, térségi szakmai kooperáció, 
tapasztalatcsere erősödése 

 Piacképes szakmák oktatása, idegen nyelvi 
képzés bővítése 

 Felnőttképzés további erősítése 
 Fürdőgyógyászati adottságok további 

kihasználása 
 Kórház infrastruktúrájának fejlesztése, térségi 

szerepkör további erősítése 
 Művelődési Ház szolgáltatásainak, funkcióinak 

bővítése, hogy komplex programcsomagot és 
szabadidős lehetőséget tudjon nyújtani a város 
lakói számára 

 Szociális foglalkoztatás lehetőségeinek 
bővítése 

 A járásközpontok jogköre bővülhet, fejlesztési 
forrásai növekedhetnek 

 További jelentős pályázati források 
megjelenése várható 

 Diákok elvándorlása 
 Középoktatás képzési szintjének romlása 
 Kórház központi szerepének elvesztése 
 Egészségügyi személyzet utánpótlásának 

hiánya 
 Szociális olló nyílása,  
 Foglalkoztatási problémák kezelésének 

elmulasztása szociális válsághoz vezethet 
 Kulturális programkínálat beszűkülése 
 Az országos/megyei/járási fejlesztési 

elképzelések között nem szerepelnek kellő 
súllyal a város szükségletei, igényei 

 A város nem tudja teljes mértékben kiaknázni 
a járási központi szerepköréből adódó 
lehetőségeket 

 Ellenérdekek felmerülése a város és a járás 
többi települése között 

 Európai Uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható, nincs elegendő forrás a 
közintézmények fejlesztésére 

4. Gazdaság szerkezet és dinamika  

 Ukrajna és Románia integrációja, gazdasági 
nyitása az EU felé, intenzívebb határon átnyúló 
kapcsolatrendszer és együttműködés 

 Kis környezeti terheléssel járó iparágak 
betelepítése 

 Befektetők helyzetbe hozása 
 Nonprofit szektor térségfejlesztésbe 

feladatának erősítése 
 Turizmus különböző fajtáinak élénkítése: 

tranzit, vásárló, üdülés 
 Önkormányzat és a vállalkozói szféra között az 

együttműködés erősödik 
 K+F tevékenységek jelennek meg a primer és 

a szekunder szektorban 

 A hármas határ-térség lakosságának 
vásárlóereje nem növekszik 

 Innovációs tevékenység hiánya 
 A fejlesztések előre nem tervezett hatásai 
 Forráshiány veszélyezteti a további 

fejlesztéseket 
 Pályázati lehetőségek szűkülése 
 Kiskereskedelmi tevékenység kedvezőtlen 

helyzetbe kerülhet a multinacionális 
kereskedelmi láncok és a jogszabályi 
változások miatt 

 A gazdasági válság tovagyűrűző hatása miatt 
csökkenhet a befektetői érdeklődés a térség és 
az ország iránt 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Szabad vállalkozói zóna nyújtotta lehetőségek 
következtében gazdaság fejlődik, új 
munkahelyek jönnek létre 

 Elterjednek az alternatív mezőgazdasági 
tevékenységek 

 Bio mezőgazdasági termékek iránti kereslet 
növekedése,  

 Gazdasági együttműködések (családi 
gazdaságok, új típusú szövetkezetek stb.) 
szerepe felértékelődik, súlyuk növekszik a 
foglalkoztatási szerkezetben 

 Az örökség- és szabadidő turizmus szerepe nő 
 Csökken az idegenforgalom szezonalitása 
 A város vonzerő- és szálláshely kínálata nő az 

intenzív befektetői érdeklődés miatt 
 További jelentős pályázati források 

megjelenése várható 

 Erősödnek a város gazdasági szereplőinek 
hazai és nemzetközi versenytársai  

 A vállalkozási feltételek kedvezőtlenebbé 
válnak 

 Tovább nő a különbség a járásközpont és a 
többi település között 

 Az országos/megyei/járási fejlesztési 
elképzelések között nem szerepelnek kellő 
súllyal a város szükségletei, igényei 

 Európai Uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 Az önkormányzatok állami 
forrásai/támogatásai növekszenek 

 Az önkormányzat saját bevételei, forrásai 
növekednek, nő az adóbevétele is a városnak 

 Több szabad forrást tud fordítani a fejlesztési 
feladatokra 

 Pályázati források a fejlesztési igényekre, ami 
így kevésbé terheli meg az éves költségvetést 

 Az önkormányzat feladat- és hatásköre 
kedvezőtlenül alakulhat 

 Az önkormányzatok állami 
forrásai/támogatásai csökkennek 

 A bevételek/ állami támogatások csökkenése 
miatt a fejlesztési forrásokat a működésre kell 
fordítani 

 A csökkenő bevételek miatt hitel felvételére 
kényszerül az önkormányzat 

6. Táji és természeti adottságok  

 Fenntarthatóságot és klímavédelmet 
figyelembe vevő fejlesztések 

 Természeti, táji értékek védelmével fokozódik 
a természet megőrzése és védelme  

 Természeti-táji értékek károsodnak az 
ökológiai szemlélet hiányában 

 Értékes élőhelyek megszűnnek 

7. Zöldfelületek 

 TOP forrásoknak köszönhetően a zöldfelületek 
rendszerbe foglalása, teljes körű rehabilitációja 
megvalósul 

 Újabb parkok és játszóterek kerülnek 
kialakításra a beáramló fejlesztési forrásoknak 
köszönhetően 

 Társadalmi összefogás egy-egy zöldfelület 
rendbetételére, megújítására a civilekkel 
összefogva 

 Nem lesz elegendő forrás a zöldfelületek 
rehabilitációjára és fejlesztésére 

 Nincs civil és önkormányzati akarat a felületek 
karbantartására 

8. Épített környezet (épített örökség is) 

 Pályázati források felhasználása a település 
arculatának fejlesztésére 

 Nő a magánerős építkezések és felújítások 
száma 

 Forráshiány miatt az értékes épületállomány 
állagromlása 

 Az országos/megyei/járási fejlesztési 
elképzelések között nem szerepelnek kellő 
súllyal a város szükségletei, igényei 

 Európai Uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 
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Lehetőségek  Veszélyek  

9. Közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 M3-as autópálya befejezése az ukrán határig, 
így 30 perces vonzáskörzetbe esik, ezzel 
javítja a város tőkevonzó képességét 

 M49-es autóút megépítése a román határig – 
ezzel az elérhetőség javul, könnyebb a 
megközelíthetőség 

 Ipari Park és a Szatmári út menti gazdasági 
területek elérhetőségét javító elkerülő út 
megépítése 

 Határátkelőhelyek építése a magyar-ukrán és 
a magyar-román határon 

 Várost elkerülő út megépítése 
 Kulturált gyalogos és kerékpáros közlekedés 

kialakítása külső források bevonásával 
 A fejlődés irányát jelentő környezetbarát 

közlekedési módok egyre inkább elterjednek 
 További jelentős pályázati források 

megjelenése várható 

 Az országos közlekedés infrastruktúra 
fejlesztés eredményei „átlépik” Fehérgyarmat 
térségét; az elérhetőség némiképp javul, de a 
térség közvetlen kapcsolata nem megoldott 
továbbra sem 

 Vasúti közlekedés teljes háttérbe szorulása 
 Forgalomnövekedés, fokozott balesetveszély 
 M3-as autópálya építésének akadozása 
 Határátkelőhelyek létesítésének elhúzódása 
 A további közlekedési fejlesztése elhúzódása 

miatt a város elérési mutatói nem javulnak 
 Növekszik a személy- és gépkocsi forgalom a 

betelepülő vállalkozások miatt 
 Az országos/megyei/járási fejlesztési 

elképzelések között nem szerepelnek kellő 
súllyal a város szükségletei, igényei 

 Európai Uniós források tekintetében élesedő 
verseny várható 

10. Közművek és elektronikus hírközlés  

 A szennyvíztisztító telep kapacitásának 
bővítése külső forrás bevonásával; 

 Meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer 
felülvizsgálata és bővítése pályázati forrásból 

 A csapadékvíz-elvezető rendszer hiányossága 
miatt, a talajvízszintje megemelkedik; 

 A szennyvíztisztító telep bővítésének hiánya 
miatt a tisztítás hatásfoka nem lesz megfelelő 
és szennyezni fogja a talajvizet és a 
befogadót; 

11. Környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Pályázati források felhasználása klímavédelmi 
és energiahatékonysági 
intézkedések/fejlesztések bevezetéséhez 

 Növekedik az alternatív erőforrásból származó 
energia előállítása iránti igény 

 A pénzügyi lehetőségek és a gazdasági 
érdekek miatt a környezettudatosság nem javul 

 Forgalomnövekedés miatt levegőszennyezés, 
zajterhelés fokozódik 

 Energiafüggőség fokozódik 
 Természeti-környezeti értékek károsodnak az 

ökológiai szemlélet hiányában 
 Környezetterhelő ipari létesítmények 

települnek be a városba 

Forrás: saját szerkesztés 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés 

területi korlátai és lehetőségei 

változás  célzott fejlesztés  

Településszerkezeti terv 2007 Funkcióváltozások és új beépítéseket tartalmaz. 
terület felhasználások módosítása; elsősorban új 
lakóterületek kialakítása, valamint a strand 
fejlesztése és rekreációs terület kialakítása miatt 

Forrás: Településszerkezeti terv módosítása, 2007 

A módosítás a városközpontot, a vasút déli oldalát és a külterületet érinti. A módosítás szükséges 
volt ahhoz, hogy új lakóterületek jelölhessen ki az Önkormányzat, valamint, hogy a lakóterületek 
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mellett szolgáltatások, üzletek lehessenek. Valamint a strandfejlesztés miatt rekreációs és sport, 
szabadidős terület felhasználású övezetbe lettek a területek átsorolva. 

3.2 Problématérkép / Értéktérkép 

35. térkép: Fehérgyarmat problématérkép 
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36. térkép: Fehérgyarmat értéktérkép 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása, a városrészek bemutatása 

Fehérgyarmat egy központú település, a városközponti funkciók a főutca (Kossuth Lajos tér – 
Petőfi utca – Tömöttvár utca) mentén szerveződnek, itt találhatóak a hivatalok, a kórház és a 
kulturális intézmények, a templomok és a kiskereskedelemi üzletek. A főutca által meghatározott 
központi városmag rekreációs és szabadidős funkcionális kiterjesztéseként közvetlenül 
kapcsolódik keleti irányban a piac – strand – sporttelep térsége.  

A kialakult városszerkezet, a város életében meghatározó köz- és közösségi, valamint gazdasági 
funkciók fentiekben bemutatottak szerinti sűrűsödése és a település népességszáma nem 
indokolja városrészek lehatárolását. 

A város bemutatása az 1. fejezetben megtörtént. 

 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Fehérgyarmat város 
Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll: 

 szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

 az azonosított területek helyzetelemzése, 

 célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása. 

Fehérgyarmat város esetében egy szegregátum található. Ez a szegregátum már a 2001-es 
népszámlálásnál is jelen volt a településen. 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH 
végezte el a 2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató 
kiszámításával. Járásszékhely esetében azok a legalább 50 lakossal rendelkező területek 
nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot, míg a szegregációval veszélyeztetett területek 
esetén az érték 30% és 35% közé esik.  

 

37. térkép: Fehérgyarmat város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (KSH 
Népszámlálás 2001) 

A szegregátum lehatárolása 2001-ben a következő volt: 
szegregátumok olyan – jellemzően térben elkülönült vagy 
lehatárolható – településrészeket értünk, amelyekben az 
alacsony státuszú lakosság koncentráltan – legalább 50%-
ban – van jelen, továbbá a 18 év alatti népesség eléri az 50 
főt. Alacsony státuszú lakosságon az aktív korú, alacsony, 

A szegregált és 
szegregációval 
veszélyeztetett 
területek 
azonosítása 
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legfeljebb 8 általános iskolai végzettségű, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező lakosokat 
értjük. Szegregátumnak a legalább 50%-os értékkel rendelkező területeket nevezték, míg a szegregációval 
veszélyeztetett területek értéke 40% és 50% közötti volt. 
 
Forrás: Fehérgyarmat Integrált Városfejlesztési Stratégiája  

38. térkép: Fehérgyarmat város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (KSH 
Népszámlálás 2011) 

A térkép sötétzöld színnel, 
valamint számmal jelöli a 
szegregátumokat, míg a 
világoszöld színnel jelölt 
területeket szegregációs 
folyamatok veszélyeztetik. 
Fehérgyarmaton a térkép alapján 
is jól látható, hogy egy 
szegregátum található. 

A szegregátumot 2001-ben az 
Arany J. u. - Zöldfa u. - 
településhatár - Árpád u. - 
Bercsényi u. utak határolták. 
2011-es felméréskor a 

szegregátum ugyanezt a területet fedi le. A szegregátum a település déli részén, a vasútvonal 
déli oldalán található, a város délkeleti csücskében, a város szélén. A városközpontot elérése 
autóval 4-5 perc, gyalog 25 perc a Polgármesteri Hivatalig. A tényleges belváros (Kossuth-tér és 
környéke) kb. 3 km-re van autóval 7 perc, gyalog 35 perc alatt érhető el. A város egyetlen 
szegregátuma, így nem áll kapcsolatba más szegregátummal. 

Forrás: KSH 

A szegregátum alap statisztikai adatait az alábbi táblázat jól szemlélteti: 

47. táblázat: A szegregátum alapadatai 2001 és 2011 

Mutató megnevezése 
Fehérgyarmat 

összesen 

Szegregátum 
adatai  
2001 

Szegregátum 
adatai  
2011 

Lakónépesség száma 7893 144 172 

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

11,2 91,8 68,1 

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

40,3 87,1 73,4 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 

8,1 82,4 54,3 

Szegregátum 
elhelyezkedése 

Szegregátum 
jellemzői 
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belül 

Forrás: KSH, 2001. és 2011. 

A szegregátum népességének száma nőtt 2001 óta 19%-kal. A legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya és a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők aránya is 
javult 2001 óta, de még mindig nagyon magas; az iskolai végzettség 6-szorosa, a 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 1,8-szorosa a városi értéknek. A két mutató által 
együttesen lefedett érték is javult, már „csak” az aktív korúak 54,3%-a esik bele ebbe a 
metszetbe. 

A szegregátum 2011-es felmérésen készült adatai a következőek: 

48. táblázat: A szegregátum statisztikai mutatói 

Mutató megnevezése 
Fehérgyarmat 

összesen* 

1. szegregátum 
(Bercsényi u. - 

Árpád u. - Zöldfa u. 
mindkét oldala - 

Arany J. u.) 

Lakónépesség száma 7893 172 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,7 34,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,3 54,7 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,1 10,5 

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

11,2 68,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 19,5 0,0 

Lakásállomány (db) 3261 42 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,8 40,5 

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

40,3 73,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

8,1 54,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 55,1 25,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,1 61,2 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

8085   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 30,0 56,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 52,9 74,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 15,8 43,2 
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Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 8,9 31,8 

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

4,2 37,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 2,7 29,7 

 Forrás: KSH, 2011. 

A város lakónépességének 2,2%-a él a szegregátumban. A 0-14 évesek aránya 2,5-szerese a 
városi értéknek, addig a felnőtt korúak aránya 10-10%-kal kevesebb, mint a városi arányok. 
Ebből jól látszik, hogy fiatalodó lakosság él a szegregátumban.  

A végzettség alapján nagyon rossz értékek jelennek meg: az általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya 68,1%, ami nagyon magas érték, s ebből is következően felsőfokú 
végzettségű nincs a lehatárolt területen. Az aluliskolázottság nem csupán az interperszonális 
kapcsolatok lazulását jelenti, hanem a foglalkoztatási esélyek csökkenését, ezáltal a tartós 
munkanélküliség tényét is jelenti. E tényeknek vonzata azonban a szociális jóléti transzferek iránti 
kérelmek számának megnövekedése, az egészségügyi, mondhatni népegészségügyi problémák 
jelenléte, a megélhetési bűnözés számának emelkedésének kockázata. 

A városi lakásállomány 1,3%-a található a területen. Egy lakásra jutó lakosok száma átlagosan 4 
fő. 17 lakás a 42-ből alacsony komfort fokozatú, ez a városi arány nyolcszorosa. A lakások 
37,8%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás a lakott lakásokon belül. Az is jól látszik, 
hogy a lakások kb. egyharmada egyszobás. S miután látszik, hogy átlagosan 4 fő él egy 
háztartásban, így látszik az is, hogy sok helyen egy szobában él ennyi ember, mindenféle 
komfort nélkül. Ezek alapján a táblázat jól jelzi, hogy a szegregált utcákban a legmagasabb 
számú a kicsi, egy szobás, alacsony komfortfokozatú lakás. Ezek az ingatlanok jórészt felújításra 
szorulnak, a falak repedeznek, több helyen vizesek, penészesek. Egy-egy kislakásban több 
generáció s él, amely megnehezíti a közösségek életét.   

A közművekről elmondható, hogy vezetékes víz és áramellátás 100%-ban elérhető a háztartások 
számára a szegregátum minden utcájában, a szennyvízhálózat és a gázhálózat is elérhető, de a 
rákötés – a háztartások pénzügyi helyzete miatt – alacsony. 

A jövedelem viszonyokról elmondható, hogy rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik az 
aktív korúak 73,1 %-a. A foglalkoztatási viszonyok: 15-64 éves népesség 25%-a dolgozik, viszont 
a háztartások 61%-a olyan, ahol nincs dolgozó ember. Ez azt jelenti, hogy a háztartások 39%-
ban él az a 25% 15-64 év közötti foglalkoztatott, itt egy háztartásra több dolgozó ember is jut. A 
foglalkoztatottak kétszer nagyobb valószínűséggel dolgoznak alacsony presztízsű foglalkoztatási 
ágban, mint a város más részén élők. A 172 fős teljes népességből 123 fő gazdaságilag nem 
aktív. A 2011-es KSH adatok alapján a munkanélküliség nagyon magas, a nagy része a nem 
dolgozóknak tartósan van munka nélkül.  

A terület szegregációs mutatója: 54,3%. 

A szegregátumok elsősorban nem településüzemeltetési kihívást jelentenek, hanem szociális 
feszültségeket okoznak: a telepiek és a nem telepiek között, de a telepen belül, vagy épp az 
újonnan betelepülők és a tősgyökeres családok között is. A viszonylag jól megszervezett 
szociális ellátórendszernek is betudható, hogy az általános szegénység ellenére a 
szegénységből, szegénységi kockázatokból eredő szélsőséges feszültségek alig jellemzik a 
járásét. 

Az apró komfort nélküli lakásokban több generációs nagy létszámú roma lakosság él 
együtt. A település szociális szempontból hátrányos adottságokkal rendelkező 

Roma kisebbség 
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szegregátumaiban a cigány lakosság aránya meghaladja a települési átlagot. A roma 
lakosságnak képzettségi szintje miatt munkaerő-piaci esélyei alacsonyak. Pozitívum, hogy 
javultak az arányok az általános iskola elvégzését tekintve.   

Fehérgyarmat cigányságra jellemző, hogy a korábbi tradicionális szokásaik kihalófélben vannak. 
A romák egy része nem ismeri a cigány nyelvet; illetve a településen régen nagy számban élő 
zenészek családjaiban sem jellemző a zenetanulás. A településen élő romák teljesen 
beilleszkedtek, semmilyen problémát nem jelentenek a település életében. Nagy részük részt 
vesz a közmunkaprogramokban. 

A kisebbségi önkormányzat mellett civil szervek is foglalkoznak roma fiatalok esélyeinek 
javításával, programok, táborok szervezésével. 

Fontos megemlíteni, hogy kell foglalkozni a lakosság szociális felzárkóztatásának 
szükségességével, a szegregált helyzetek oldásának, valamint a szociális izoláció további 
terjedésének megakadályozásával.   

 Pályázati forrásból támogatott tevékenységek: 

 TÁMOP projektek keretében számos oktatási, egészségügyi, szociális és közösségi 
jellegű programot valósítottak meg (részben térségi összefogással), amelyek során 
figyelmet fordítottak a hátrányos helyzetű lakosok bevonására is.  

 GOP 3.5.1-12/C - Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon - A SZAVITA-KER Kft. 
technológia fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében 

 TÁMOP 5.2.5/B-10/2 - "Miénk itt a tér!" elnevezésű, a gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítő programok Fehérgyarmat kistérségében - Aletheia Szociális 
Szolgáltató Központ 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

(potenciális akcióterületek) 

Fehérgyarmat város esetében 1.14.1.4. fejezetben több alulhasznosított, barnamezős terület 
került megjelölésre. Ezek közül potenciális akcióterületként megjelenik a Kossuth tér – Széchenyi 
u.– Bessenyei u. által lehatárolt terület. 

Ezen a területen elavult közterület található. Burkolatlan, rendezetlen a növényfelület, valamint 
nem jó a parkolási lehetőség sem. A területen található épületek van használaton kívüliek vagy 
alulhasznosítottak.  

Az ingatlanok, területek nagy része önkormányzati tulajdonban van. A terület érintett helyrajzi 
számai a következőek: 483/3; 483/4; 483/5, 483/6, 485, 487; 488, 489/3, 489/4, 490/2, 491.  

Ezen terület hasznosítása nagyon fontos lenne, erre az önkormányzatnak fejlesztési elképzelései 
is vannak, hiszen a város egyik legpreferáltabb helyén található, így egyrészt egységes 
településképi szempontból is fontos a terület megújítása, másrészt a város gazdasági és 
közösségi életének is megfelelő színteret tudna a terület biztosítani.  
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4 Mellékletek 

4.1 melléklet: Fehérgyarmati járás települései 

Település Jogállás Terület (ha) Népesség (fő) 

Fehérgyarmat város 5246 7969 

Kölcse nagyközség 2824 1360 

Tiszabecs nagyközség 1714 1111 

Botpalád község 1650 654 

Cégénydányád község 1219 640 

Csaholc község 1935 544 

Császló község 1018 346 

Csegöld község 1935 640 

Darnó község 464 169 

Fülesd község 1505 446 

Gacsály község 1982 898 

Garbolc község 725 154 

Gyügye község 433 240 

Hermánszeg község 520 240 

Jánkmajtis község 2503 1710 

Kérsemjén község 708 309 

Kisar község 1543 1076 

Kishódos község 892 79 

Kisnamény község 1801 309 

Kispalád község 1674 580 

Kisszekeres község 1468 580 

Kömörő község 1637 569 

Magosliget község 517 283 

Mánd község 517 254 

Méhtelek község 862 732 

Milota község 1539 910 

Nábrád község 1768 911 

Nagyar község 1599 679 

Nagyhódos község 766 109 

Nagyszekeres község 1051 557 

Nemesborzova község 220 85 

Olcsvaapáti község 1100 281 

Panyola község 1222 616 

Penyige község 1889 731 

Rozsály község 1487 814 

Sonkád község 1981 723 

Szamossályi község 1157 925 

Szamosújlak község 527 363 

Szatmárcseke község 3629 1508 



Fehérgyarmat város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 174 

ITS Konzorcium 

  
 

Tiszacsécse község 480 237 

Tiszakóród község 1669 740 

Tisztaberek község 1822 693 

Tivadar község 480 167 

Tunyogmatolcs község 2628 2466 

Túristvándi község 1522 762 

Túrricse község 1299 668 

Uszka község 736 427 

Vámosoroszi község 1316 515 

Zajta község 919 406 

Zsarolyán község 639 380 

Forrás: KSH  
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4.2 melléklet: A Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 

országos és térségi úthálózata 

 

Forrás:    
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4.3 melléklet: az Akciótervi fejlesztések összefoglalása 

Beavatkozás  Beruházó  
Indikatív költség 

(nettó m Ft) 
Megtérülés 
(Igen/nem) Prioritás*  

1. TEMATIKUS CÉL: A VÁROS ELTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE  

1.1. Részcél: Vállalkozások betelepülésének, létrehozásának, fejlesztésének, helyi termékek értékesítésének elősegítése  

1.1.1. Termelői piac és „Szatmári 
termékek” boltjának létrehozása  Önkormányzat  250 Igen  ++  

1.1.2. Fehérgyarmati vállalkozók háza és 
inkubátorház kialakítása  Önkormányzat  150 Igen  +  

1.1.3. Könnyűipari inkubátorház kialakítása  Magántőke  180 Igen  + 

1.2. Részcél: Munkavállalói kompetencia növelése  

1.2.1. Baba-mama klub kialakítása  Önkormányzat  40 Nem +++  

1.2.2. Bölcsőde felújítása és bővítése  Önkormányzat  120 Nem ++  

1.2.3. Elhelyezkedést segítő iroda 
kialakítása  Önkormányzat  25 Nem ++  

1.3. Részcél: Gyógyvízre épülő egészségipari szolgáltatások kialakulásának elősegítése  

1.3.1. Kemping kialakítása  Önkormányzat  120 Igen  ++  

1.3.2. Gyógy- és élményfürdő, valamint 
kapcsolódó szálláshelyek létesítése  Magántőke  2500-4000 Igen  ++  

1.3.3. Piaci alapon működő idősotthon 
létrehozása  Magántőke  800-1500 Igen  + 

2. TEMATIKUS CÉL: A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE  

2.1. Részcél: Sport és rekreációs infrastruktúra bővítése  

2.1.1. Strand korszerűsítése  Önkormányzat  200 Igen  +++  

2.1.2. Sport- és szabadidő központ 
kialakítása Önkormányzat  350 Nem ++  

2.1.3. Játszóterek kialakítása, fejlesztése  Önkormányzat  50 Nem ++  

2.2. Részcél: Kulturális élet, civil szervezetek működési feltételeinek javítása  

2.2.1. Könyvtár felújítása és civil központ 
kialakítása  Önkormányzat  220 Nem +++  

2.2.2. Művelődési ház felújítása  Önkormányzat  180 Nem ++  

2.2.3. Ifjúsági központ kialakítása  Önkormányzat  150 Nem ++  

2.2.4. Református közösségi ház 
kialakítása  Egyház 150 Nem ++  

2.3. Részcél: Épített és természeti örökség értékmegőrző felújításának, hasznosításának elősegítése  

2.3.1. A Jékey kúria felújítása és 
hasznosítása 

Önkormányzat/Társadalmi 
szervezet  320 Nem +++  

2.3.2. Helytörténeti és természetvédelmi 
tanösvény kialakítása  Önkormányzat 3 Nem ++  

2.3.3. Helytörténeti gyűjtemény létrehozása  Önkormányzat 90 Nem + 
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3. TEMATIKUS CÉL: KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE  

3.1. Részcél: Közszolgáltatások funkcionális fejlesztése, intézmények működési feltételeinek javítása  

3.1.1. Tavasz utcai óvoda felújítása  Önkormányzat 60 Nem +++  

3.1.2. Középfokú oktatási intézmények 
felújítása, korszerűsítése Magyar Állam 800 Nem +++  

3.1.3. Igazgatási célú épületek felújítása, 
hivatali épületigények rendezése  Önkormányzat és Állam 300+250=550 Nem ++  

3.1.4. Rendészeti és katasztrófavédelmi 
központ kialakítása  Magyar Állam 450 Nem + 

3.2. Részcél: Közterületek integrált rekonstrukciója  

3.2.1. Május 14. tér és Sétálóutca 
közterületi rehabilitációja  Önkormányzat 600 Nem +++  

3.2.2. Kisgyarmat utca – Kossuth tér – 
Petőfi utca - Tömöttvár utca közterületi 
rekonstrukció folytatása Önkormányzat és Állam 1200 Nem ++  

3.2.3. Bessenyei utca és kapcsolódó 
közterületek rekonstrukciója Önkormányzat 500 Nem ++  

3.2.4. Móricz Zsigmond u. – Kölcsey u. – 
Damjanich u. rekonstrukciója Önkormányzat 700 Nem + 

3.3. Részcél: Lakásállomány minőségi fejlesztése  

3.3.1. Társasházak felújítása  Magántőke  3000 Igen  +++  

3.3.2. Önkormányzati bérlakások felújítása  Önkormányzat 140 Nem ++  

3.3.3. Szociális és piaci alapú bérlakások 
építése Önkormányzat és magántőke 650 Igen  + 

* Prioritás jelölése: +++: elsődleges; ++: nagyon fontos; +: fontos  
  

   Forrás: Fehérgyarmat város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2013 
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4.4 melléklet: Fehérgyarmat városban működő civil 

szervezetek 

Tevékenységi kör Név Cím 

Egészségügyi 

Fehérgyarmati Menopausa Közhasznú 
Egyesület 

4900 Fehérgyarmat, Damjanich 
utca 12. II/2. 

Kórház a Beregi Lakosságért 
4900 Fehérgyarmat, Damjanich út 
1. 

Szatmár egészségéért Alapítvány Fehérgyarmat, Kiss E.u.2. 

Szatmár-Beregi betegek intenzív ellátásáért 
Alapítvány 4900 Fehérgyarmat, Benczúr út 52. 

Szatmár-Beregi Újszülöttekért Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Damjanich út 
1. 

Érdekképviselet 

Fehérgyarmat és Térsége Ipartestület 
4900 Fehérgyarmat, Móricz 
Zsigmond utca 11. 

Fehérgyarmati Gazdakör Fehérgyarmat 

Felső-Tisza Vidéki Települési 
ésVállalkozásfejlesztési Közhasznú Egyesület Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. 

SZATMÁR Falugazdász Egyesülés Fehérgyarmat, Kiss E.u.2. 

Tisza-Szamosmenti Közmű Kft. Munkahelyi 
Szakszervezete 

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 
8. 1/3. 

Vállalkozók Ipartestülete Fehérgyarmat, Móricz Zs.u.11. 

Intézményi Fehérgyarmati Református Gyülekezetért 
Alapítvány 

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 
29. 

Közbiztonság 
Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

4900 Fehérgyarmat, Kölcsey út 
26/a. 

Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltóság 
4900 Fehérgyarmat, Kölcsey F. 
utca 26/ a. 

SZATMÁRI ANTENNA Rádióamatőr Egyesület Fehérgyarmat, Béke u.12. 

Kulturális 

Éneklő Magyarország Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 
17. 

Fehérgyarmati Városi Klub 
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 
35. 

HÁRMAS HATÁR Irodalmi Társaság 
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 
17. 

Keleti vég Kulturális és Közéleti Egyesület 
4900 Fehérgyarmat, Szamos utca 
3. 

Kölcsey Társaság 
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 
2. 

Kölcsey Társaság Alapítvány 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. út 2. 

ÖREGDIÁK Alapítvány Fehérgyarmat, Május 14. tér 16. 

SIMON CSONGOR MŰVÉSZETI ÉS 
KULTURÁLISALAPÍTVÁNY 

4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-
Zsilinszky. u. 15. 
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Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet-és 
Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző 
Közhasznú Alapítvány 

4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty 
utca 1. 

Szatmári Alkotók Közössége 
4900 Fehérgyarmat, Damjanich út 
16. III/7. 

Oktatási 

Fehérgyarmati Gimnáziumért Alapítvány 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 3. 

A fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Általános 
Iskoláért 

4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 
33. 

A József Attila úti Óvodáért Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, József Attila 
utca 4. 

Fehérgyarmati Hétszínvirág Óvoda Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Tavasz utca 4-
1. 

Gyermekeinkért Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-
Zsilinszky utca 15. 

Kézenfogva az óvodásainkért Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 
33. 

Szakmai Megújulásért Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 
16. 

Szatmár Iskolaszövetség Fehérgyarmat, 

Szatmár-Beregért Közhasznú Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 
98 

Szemünk Fénye Bölcsődésekért Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér 
33. 

Szent Péter és Pál Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál 
utca 27. 

SZIVÁRVÁNY Közalapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 
17. 

Sport 

Fehérgyarmat Focisuli Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. út 2. 

Fehérgyarmat Területi Diáksport Egyesület 
4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér 
33 

Fehérgyarmat Város Kézilabda Sportjáért 
Alapítvány 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. út 2. 

Fehérgyarmat Városi Sportegyesület 
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 
2. 

Fehérgyarmati Football Club 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. utca 2 

FEHÉRGYARMATI LOVAS SPORTKÖR 
4900 Fehérgyarmat, Bartók B. utca 
6. 

Fehérgyarmati Sakkegylet 4900 Fehérgyarmat, Hunyadi út 6. 

Fehérgyarmati SE Fehérgyarmat, 

Fehérgyarmati SZÉCHENYI Vadásztársaság 
4900 Fehérgyarmat, Veress P. utca 
4. 

KobraKarate Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Arany J. u. 59. 

KÖLCSEY FERENC Diáksport Egyesület 
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 
33. 
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Kürtgyarmat Hagyományőrző Ijjász Egyesület 
4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 
43. 

Penyigei Horgászegyesület 4900 Fehérgyarmat, Benczúr út 74. 

Szamos Ökölvivó Club Fehérgyarmat, Bajcsy Zs.u.9. 

SZAMOSMENTI Vadásztársaság 
4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. út 
63. 

Szatmár Térségének Tenisz Sportjáért 
Közhasz. Alapítvány 

4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty 
u.2/a. 

Tass Vezér Bérkilövő Vadásztársaság 
4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 
77. 

Téglagyár Üzemi Horgászegyesület Fehérgyarmat, Szatmári u.22. 

Tenisz Klub Fehérgyarmat 4900 Fehérgyarmat, 

Tisza-Szamosközi Horgászegyesület 
4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. út 
11. 

Városi Modellező Klub Fehérgyarmat, Új Élet u.28. 

Szociális 

Fehérgyarmat ÁFÉSZ  4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 9. 

Régiókért (For Regions) Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál 
utca 1. 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Esélyegyenlőségi 
Közhasznú Alapítvány 

4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty út 
1. 

Egyéb Fehérgyarmati Galamb- és Kisállattenyésztők 
V-209 Egyesülete 2008 

4900 Fehérgyarmat, Alkotmány 
utca 14. 

Forrás: helyicivil.hu  
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4.5 melléklet: Fehérgyarmat városban megvalósult 

jelentősebb beruházások (2007-2015) 

Beruházás megnevezése Forrás  
Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Közszolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások 

Bárdos Lajos ÁMK és AMI rekonstrukciója és 
komplex akadálymentesítése EU 521 921 582 2009 

Egészségügyi alapellátások fejlesztése 
Fehérgyarmaton EU 66 644 783 2013-2014 

Fogyatékos lakóotthon építése Fehérgyarmaton hazai forrás 66 700 000 2010 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi 
ellátásának létrehozása 

hazai forrás 32 028 000 2008 

„A természettudományos oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének megújítása a fehérgyarmati 
Deák Ferenc Gimnáziumban.” 

EU 345 852 907 2013-2015 

XXI.századi oktatási feltételek megteremtése a 
Felső-Tisza vidéki TKT iskoláiban EU 59 400 000 2010-2011 

Pedagógiai szakszolgálat humán erőforrás, 
infrastruktúra és eszközfinanszírozás, mobilitás EU 50 000 000 2010-2011 

A Szatmár Beregi Kórház Intenzív Neonatális 
Osztály eszközparkjának és informatikai 
rendszerének modernizációja 

EU 98 094 193 2012-2014 

A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi 
osztályának komplex fejlesztése EU 525 589 790 2010-2014 

Gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások 

Brikettáló üzem létrehozása Fehérgyarmaton EU 200 895 750 2011-2012 

A Deponbau Kft. fehérgyarmati telephelyének 
megépítése 

EU 76 399 281 2013-2014 

Az Aurum Consulting Kft. jövedelemtermelő 
képességének növelése technológiai fejlesztésen 
keresztül. 

EU 34 935 675 2009 

Komplex technológiafejlesztés megvalósítása a 
FIPKERSZ Kft-nél 

EU 51 027 832 2012 

Komplex technológiafejlesztés a FERRO VERTIKÁL 
Kft. tevékenysége fejlesztése érdekében EU 86 524 483 2013-2014 

Munkahelymegőrző támogatás képzéssel 
kombinálva a Fevill Electric Kft-nél EU 65 308 335 2009-2010 

Közlekedésfejlesztésre irányuló beruházások 

Kerékpár út a Szatmári úton EU 49 594 341 2011 

Kétkeréken Szatmáron EU 275 373 272 2011-2014 

Forgalomtechnikai beruházások Fehérgyarmaton EU 190 365 103 2011-2013 
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Beruházás megnevezése Forrás  
Beruházás 
költsége 

Megvalósítás 
ideje 

Móricz Zsigmond, Sport, Kertváros, és Széchenyi 
utcák korszerűsítése 

EU 168 800 220 2014-2015 

Fehérgyarmat 0230 hrsz-ú közlekedési út fejlesztése TEKI 60 228 000 2009 

Fehérgyarmat belterületi bel és csapadékvíz 
elvezetés fejlesztés az Akácfa és Ady Endre utcák 
közötti területen 

EU 226 241 826 2013-2014 

A fenntarthatósági szempontok alkalmazásának 
ösztönzése a lakossági e-hulladék kezelés terén, 
országos iskolai rendezvénysorozat keretében II. 

EU 39 367 202 2011-2014 

Városfejlesztési célú beruházások 

Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés 
Fehérgyarmaton 

EU 294 704 012 2014-2015 

Fehérgyarmat Város központjának térburkolása és 
utcabútorokkal való ellátása EU 55 468 580 2009 

Turisztikai beruházások 

NYITOTT-HÁZ - Galériafejlesztés turisztikai céllal hazai forrás 19 893 359 2010 

Egészségügyi turisztikai és szálláshelyfejlesztés a 
SALIENS Egészségügyi Zrt.-nél EU 94 442 349 2013-2014 

Betyáros Hagyományőrző Pihenő- és Kóstolóház 
kialakítása EU 49 499 800 2012-2013 

Szatmár-Beregi Élményliget fejlesztése EU 45 000 000 2012-2013 

Egyéb, fenti kategóriákba nem besorolható beruházások 

A FA-AKTÍV Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Szociális Szövetkezet egyedülálló fejlesztése a 
szociális gazdaság területén 

EU 33 691 340 2014-2015 

Felső-Tisza Vidéki Gyerekesély Program EU 584 245 230 2013-2015 
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4.6 melléklet: Fehérgyarmat Önkormányzata szervezeti 

ábrája 

 

Forrás: Fehérgyarmat Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


