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BEVEZETÉS 

A megalapozó vizsgálat „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalommal 

készül el, a tervezési terület kiterjedésének és adottságainak figyelembevételével, valamint az 

önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban. 

Tekintettel arra, hogy Medgyesegyháza Város Önkormányzata az integrált településfejlesztési 

stratégia (ITS) felülvizsgálatára készül, jelen megalapozó vizsgálat a településfejlesztési 

koncepcióhoz és az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatához szükséges 

tartalmú megalapozó vizsgálaton alapul. A korábbi, 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS 

készítése óta eltelt években számos jogszabályi változás történt, illetve az időközben lezajlott 

társadalmi-gazdasági folyamatok, a városban megvalósult fejlesztések egyaránt indokolttá 

tették a megalapozó vizsgálat aktualizálását. A módosítás főépítészi szakvélemény alapján 

történt, amely a megalapozó vizsgálat mellékletében található. 

 

A tervezés előzményei 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata a 2014-2020-as tervezési időszakra készített Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint. A város 

önkormányzata a 105/2021. (XII. 21.) Kt. sz. határozatában döntött az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról. (1. sz. melléklet). 

 

A tervezés eljárása 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

felülvizsgálatát a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § - 30. § alapján végezte el. 

A tervezés szakaszai: 

 Munkaközi tájékoztató szakasz (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. § szerint) 

 Képviselőtestületi döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról 

A partnerségi egyeztetés Medgyesegyháza Város Önkormányzata A településfejlesztési 

koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, 

módosításával kapcsolatos  partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 23/2017. (XII. 13.) számú 

önkormányzati rendelete szerint történt. 
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1  HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1 Településhálózati összefüggések, a város helye  

a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

 Medgyesegyháza kialakulása és története 1.1.1

A város létrejöttének, történetének bemutatása során alapvetően a hivatalos városi honlapon 

elérhető információkra támaszkodtunk. A település határában végzett ásatások bizonyítják, 

hogy a mai Medgyesegyházán már több mint 1000 éve élnek emberek, de a történelem viharai 

több alkalommal is a földdel tették egyenlővé a községet. A mai kedves, a maga nemében 

páratlan város alig több, mint egy évszázad alatt alakította ki a maga arculatát. A helyi lakosok 

számára a magántulajdon megjelenése alapozta meg a jövőt, így Medgyesegyháza a XX. 

század első felére már kimondatlanul is mezővárosi szerepet töltött be, kereskedelmi és ipari 

központtá vált. Szinte egyedülálló a Kárpát-medencében, ami Medgyesegyházán egy 

emberöltő alatt kétszer is megismétlődött: 1888-tól Békéscsabáról szlovákok, 1947-ben pedig a 

csallóközi Gútáról magyarok települtek a területre, akik példamutató módon illeszkedtek be az 

őslakosok életébe, tisztelve a más népek kultúráját. 

 

  

1. ábra Békés megye járásai, illetve a megye hátrányos helyzetű térségei (forrás: TeIR) 

Az első írásos emlék 1418-ban szól először Medgyesegyházáról. A török hódoltságig terjedő 

időben a gyulai vár fennhatósága alá tartozó Medgyesegyházát időrendileg a Maróthiak, 

Mátyás király, Corvin János, Gerdosich Péter, Gál Ispán uralták. A török időkből a település 

történetére vonatkozóan, a XVI. század végétől, igen kevés adat áll rendelkezésre. 

1726-ban III. Károly Medgyes-pusztát Rinaldo modenai hercegnek adományozta. 1787-ben a 

hercegi család magyarországi birtokait itáliai javakra cserélte, s a terület kezelése a magyar 

kincstár, a kamara kezébe került. A modenai herceg megbízottai és a kamarai tisztviselők a 

XVIII. század egész folyamán és a XIX. század első évtizedeiben az erdélyi örmény 

haszonbérlőknek adták árendába az uradalomhoz tartozó pusztákat. A szamosújvári, 

erzsébetvárosi, gyergyószentmiklósi örmény vállalkozók (kereskedők) az Erdélyből idehajtott 
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ökröket a pusztákon feljavították és azután ausztriai és németalföldi piacokon értékesítették. A 

bérlők pásztorokat fogadtak, ideiglenes építményeket is emeltek, de a földet nem szántották. 

A télen-nyáron a szabadban tartott marhaállomány a kincstári pusztákon egy-egy időpontban 

együttesen tíz- és harmincezer darab körüli lehetett.  

Ma Medgyesegyházához tartozik Bánkút is, mely József főherceg nagy kiterjedésű birtokai 

közül a kisjenői uradalomhoz tartozott és 1844-ben jött létre, mint telepesfalu.  

 

Az 1883-ban megépített Kétegyháza - Mezőhegyes vasútvonal olyan közlekedési és gazdasági 

előnyhöz juttatta Medgyest és környékét, ami még jobb értékesítési feltételeket biztosított a 

pénzügyminisztérium számára, amely ebben az időszakban jutott arra a meggyőződésre, hogy 

a hagyományosan bérbe adott, keveset jövedelmező pusztarészeket áruba bocsátja. Erre 

ösztönözte a földek árának mind lendületesebb emelkedése is, amelyet egyfelől a gyorsan 

szaporodó lakossághoz képest egyre súlyosabb földhiány, más oldalról a módosabb 

mezővárosi - főként orosházi és csabai - parasztság földgyarapító és termelésbővítő törekvései 

tápláltak. A 20. században számos térségi funkció jelent meg a településen, így 

Medgyesegyháza a környező falvak gazdasági-társadalmi-kulturális centrumaként működött. 

Miután Medgyesegyháza 1893-ban nagyközséggé alakult, a település térségben betöltött 

fontos szerepét elismerve Sólyom László Köztársasági Elnök 2009. július 1. napjával 

Medgyesegyházának Városi címet adományozott. 

 

 A település szerepe a településhálózatban 1.1.2

Békés megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó területfejlesztési koncepcióját megalapozó 

helyzetelemzés kiemeli, hogy dél-békési városok szerény gazdaságirányító szerepe és 

szegényes szolgáltató szektora, valamint a térség periférikus közlekedési helyzete az itteni 

települések végleges leszakadását eredményezheti. A városi jogállású Csorvás, 

Medgyesegyháza, Vésztő, Dévaványa és Füzesgyarmat településeken túl Kondoros rendelkezik 

még a legsokoldalúbb funkcionális szerkezettel, s ezek révén mikroregionális (a környező 

falvakra is kiterjedő) vonzással. A járásba tartozó települések megegyeznek a kistérségbe 

tartozókkal. A járás lakosságának 9,17 %-át Medgyesegyháza népessége adja, a járás 

urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság aránya 52,8 %. Mind a járásszékhely járáson belüli 

súlya, mind az urbanizációs index alacsony. Utóbbi viszont a valós helyzetet tükrözi más 

járásokkal ellentétben, hiszen a négy város közül csak Medgyesegyháza tekinthető ún. 

„ceremoniális” városnak, a többi valóban városias arculatú. 

 

Ssz. Település Települési lakosságszám  

1. Almáskamarás 870 fő 

2. Battonya 5 926 fő 

16. Dombegyház 2 033 fő 

17. Dombiratos 552 fő 

30. Kaszaper 1 823 fő 

34. Kevermes 1 856 fő 

35. Kisdombegyház 487 fő 

42. Kunágota 2 699 fő 
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44. Magyarbánhegyes 2 196 fő 

45. Magyardombegyház 229 fő 

46. Medgyesbodzás 985 fő 

47. Medgyesegyháza 3 501 fő 

51. Mezőhegyes 5 051 fő 

52. Mezőkovácsháza 5 776 fő 

54. Nagybánhegyes 1 240 fő 

55. Nagykamarás 1 299 fő 

61. Pusztaottlaka 355 fő 

72. Végegyháza 1 299 fő 

    38 177 fő 

1. táblázat: A Mezőkovácsházai járás települései (forrás: BM adatbázis, 2020.01.01-i állapot szerint) 

Medgyesegyháza rendkívül rövid községi múltja ellenére mindvégig a környező, pusztákból 

kialakult települések integrálójaként, központi helyeként fejlődött. A városban ma kiépített 

alapinfrastruktúráról számolhatunk be: burkolt utak, teljes gáz- és fejlődő szennyvízhálózat, 

kábeltelevízió és nagysebességű internet-hozzáférést biztosító rendszer fogadja az egyre 

jelentősebb számban érkező betelepülőket. 

Mindehhez hagyományosan rendezett, letisztult és gondosan karban tartott településkép járul, 

amely ugyan magán hordozza, és nem is kívánja megtagadni a falusi múlt örökségét, de 

elemeiben egyre több kisvárosias vonás fedezhető fel. Ilyenek tömbös beépítésű emeletes 

házai, felújított középületei és gondozott parkjai. 

 

 

2. ábra: Békés megye településhálózata (forrás: Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-

2027 – Helyzetelemzés) 

Az intézményhálózat számos elemében túlmutat a községi szinten és színvonalon. A Schéner 

Mihály Nevelési és Oktatási Központ a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók 
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nevelésével kapcsolatos programjaival szerzett hírnevet magának, és elismertséget a környező 

települések körében, ahonnan a szülők szívesen választják a medgyesi intézményeket.  

A Művelődési Ház és Könyvtár a térség kiemelkedő jelentőségű művelődési intézménye, amely 

a kultúraközvetítés minden szegmensében aktív, legyen szó állandó és időszaki kiállítások 

szervezéséről és fenntartásáról, könyvtári szolgáltatásokról, civil kezdeményezések 

támogatásáról vagy rendezvényszervezésről. 

 

1.1.2.1 A település szerepe az országos településhálózatban 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 

1/2014. (I. 3.) OGY határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú 

térszerkezetet biztosító városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek 

fejlesztése. Mindezek szem előtt tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg, 

amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti 

feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és területi 

munkamegosztásba. 

 

 

3. ábra Funkcionális térségek Magyarországon (forrás: OFTK) 

A fenti ábra alapján látható, hogy Medgyesegyháza jó mezőgazdasági adottságú területbe 

sorolható a funkcionális térségek szempontjából. A városok és térségeik az ország gazdasági 

növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szerepet játszanak.  

A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és hálózatait. 

Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és 

potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus 

térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben. 



16 

 

 

4. ábra Városhálózat Magyarországon (forrás: OFTK) 

Medgyesegyháza városa a kedvezőtlen elhelyezkedése, és a rossz közlekedési kapcsolatai miatt 

egyetlen kiemelt növekedési zónának sem a része, viszont határon átnyúló agglomerációs 

térség közelében helyezkedik el, Szabadka és Arad vonatkozásában. 

 

1.1.2.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási 

településhálózatban 

A települések hierarchiáját, járáson belül elfoglalt helyét és szerepkörét a településeken 

található központi funkciók száma, az adott település népességszáma egyaránt 

meghatározzák. Alapvetően elmondható, hogy a járás jelentősebb szerepkörrel bíró települései 

a főbb közlekedési útvonalak, a Gyulát Makóval összekötő 4434-es számú összekötő út, a 

Békéscsaba-Kétegyháza-Mezőhegyes-Újszeged vasútvonal, valamint a Gyula-Mezőhegyes 

4444 számú összekötő út mentén helyezkednek el. 

A járás valamennyi városáról elmondható, hogy területükön elhelyezkedő városi funkciók 

száma relatíve alacsony, vagyis a járás területén nem található egy olyan város sem, ahol 

helyben elérhető valamennyi városi szintű intézmény, szolgáltatás. Medgyesegyházán 

mindezekkel együtt az oktatás-nevelési szolgáltatások (óvoda, általános iskola) mellett 

szociális alapszolgáltatások (idősek otthona, családsegítő stb.), kulturális intézmények által 

nyújtott szolgáltatások (művelődési ház és könyvtár), továbbá alapvető egészségügyi 

szolgáltatások (háziorvos, fogorvos, gyermekorvos, védőnői és iskola orvosi ellátás, 

gyógyszertár) is elérhetők. 

E szolgáltatások jelentős része a környező települések lakói számára is elérhető, így például a 

nemrég részben Európai Uniós támogatással fejlesztett egészségügyi központ 

Medgyesegyháza, Bánkút, Pusztaottlaka és Csabaszabadi települések lakosságát látja el 

alapvető egészségügyi szolgáltatással (háziorvosi, védőnői, fogorvosi és az iskola-egészségügyi 

szolgálat). 
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A járás településeinek népességszám szerinti vizsgálata során hasonló hierarchikus sorrendet 

állíthatunk fel. A járás területén a nagy- és középvárosi szint teljesen hiányzik. A járás 

központja Mezőkovácsháza (5 716 fő), mely a népességszámból adódóan kisvárosként (5 ezer 

és 20 ezer fő között) értelmezhető. A járásközpontot Battonya és Mezőhegyes követi. A járás 

települései között mindösszesen egy városi rangú település, Medgyesegyháza lakossága nem 

érte el az 5000 főt 2020-ig. 

 

A település vonzáskörzetének bemutatása 

Demográfia 

Medgyesegyháza térsége jellegzetesen aprófalvas térség, a járásban az alábbi településtípusok 

találhatók: 

• 4 db város: Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Medgyesegyháza, Battonya 

• 2 db nagyközség: Dombegyház, Kevermes 

• 12 db község: Almáskamarás, Dombiratos, Kaszaper, Kisdombegyház, Kunágota,  

Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Nagybánhegyes, 

Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza 

 

5. ábra Mezőkovácsházai járás településeinek lakónépessége (forrás: KSH) 

 

 

6. ábra A járás lakónépesség alakulásának dinamikája 2014-2020 (forrás: KSH) 

A járás demográfiai jellemzői az országoshoz hasonlóak. A lakosságszám folyamatosan 

csökken, a születések és a halálozások egyenlege negatív, a lakosság elöregszik. Növekedés 

csak a 65 év és feletti korosztályban tapasztalható.  
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7. ábra Lakosság korcsoportonkénti megoszlása a Mezőkovácsházai járásban (forrás: KSH) 

A természetes szaporodás/fogyás (az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra 

vetítve) -10,45 ezrelék volt 2019-ben a Mezőkovácsházai járásban (Magyarország: -4,1, Dél-

Alföldi régió: - 5,64, Békés megye: -8,01).  

 

  

8. ábra Természetes szaporodás/fogyás és vándorlási egyenleg (ezrelék)  

(forrás: TeIR) 

A vándorlási egyenleg (vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy 

ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy 

ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete ezer lakosra vetítve) 2019-ben -13,92 

ezrelék volt (Dél-Alföldi régió: -2,32, Békés megye: -5,75). A KSH által közölt adatokból 

láthatjuk, hogy a Mezőkovácsházai járás lakónépessége az országos, de még a megyei 

átlaghoz képest is sokkal nagyobb mértékben fogy. 

 

Foglalkoztatottság 

A Dél-Alföldi Régiót alkotó megyék közül Békés megye helyzete a legkedvezőtlenebb. A KSH 

adatai szerint 2021 IV. negyedévében Békés megyében a 15–74 éves népesség 63,4%-a, 156 

ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak közé, számuk 0,3%-kal csökkent az egy évvel 

korábbihoz képest. Az aktivitási arány 2,9 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól. A 

foglalkoztatási ráta 60,3%-ot ért el, ami 1,4 százalékponttal felülmúlta az egy évvel korábbit. Az 

arány elmaradt az országos átlagtól (63,8%). A foglalkoztatottság javulásával párhuzamosan a 

munkanélküliségi ráta az egy évvel korábbihoz képest 1,2 százalékponttal 4,8%-ra 
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mérséklődött, ami ennek ellenére meghaladta az országos átlagot (3,7%). A munkanélküliek 

aránya utoljára 2020. I. negyedévében volt ennél alacsonyabb  

Az egyes településeket megvizsgálva, az adófizetők aránya 2019-ben Nagybánhegyes 

településen a legmagasabb (56,21%), míg a legnagyobb munkanélküliséget, illetve az inaktív 

keresők legnagyobb arányát (Az a személy, aki az adatfelvétel eszmei időpontjában kereső 

tevékenységet nem folytatott, ám jövedelemmel (pl. nyugdíj, gyermekgondozási segély) 

rendelkezik) Pusztaottlaka (39,72%) esetében rögzíthetjük.  

 

 

9. ábra Adófizetők aránya a Mezőkovácsházai járás egyes településein a teljes népesség %-ában, 

2019 (forrás: TeIR) 

Medgyesegyházán az érték 49,96% volt 2019-ben, ami alacsonyabb a mezőkovácsházinál, és 

összességében a kilencedik legmagasabb érték a járásban. 

 

Képzettség 

Az alábbi ábrán látható, hogy a járáson belül a járásközpontban a legalacsonyabb a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők (17,4%), és a legmagasabb a felsőfokú 

végzettségűek (12,2%) aránya. Előbbi mutató esetében 24,8% a járási átlagérték és 13,4% a 

megyei járásközpontok átlagértéke, míg utóbbinál 8,5% a járási átlag, és a megyei járási 

központokban mért átlag értéke 17,1%. 

 

  

10. ábra Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül, illetve felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség arányában, a 

Mezőkovácsházai járásban, 2011. népszámlálási adat (forrás: TeIR) 



20 

 

  



21 

 

 

Gazdaság 

Békés megye iparilag közepesen fejlett, agrár-ipari jellegű és közepesen urbanizálódott térség. 

Az agrárszféra a megyei kedvező adottságok miatt relatíve jelentősnek mondható. A megye 

legfőbb természeti kincse a termőföld. Békés megye az egyik legintenzívebben művelt 

mezőgazdasági területe Magyarországnak. A termőterület 97%-át a mezőgazdaság 

hasznosítja, s mindössze 2,4%-a erdő, a többi nádas és halastó. A mezőgazdasága elsősorban 

gabonatermesztéséről, zöldségtermesztéséről és bizonyos állatfajták tenyésztéséről ismert, 

kapcsolódó feldolgozóipar nélkül. A mezőgazdasági termelés mellett, a feldolgozó- és 

könnyűipar jelenléte is jellemző a megyére. Több termálfürdő és tározó, horgásztó, holtág 

található, amelyek komoly idegenforgalmi szereppel bírnak Békés megyében.  

 

A működő társas vállalkozások számának alakulását vizsgálva azt látjuk, hogy Békés megye 

legjelentősebb ágazatában – kereskedelem, gépjárműjavítás – jelentősen csökkent a működő 

társas vállalkozások száma a vizsgált időszakban. Míg 2015-ben 1 647 darab, addig 2019-ben 

már csupán 1 561 darab társas vállalkozás működött ebben a szektorban, vagyis a csökkenés 

mértéke 5,22% volt. Szintén nagyobb mértékű csökkenés regisztrálható a második 

legjelentősebb – szakmai-, műszaki-, tudományos tevékenység – ágazatban, ahol 4,46%-os 

csökkenéssel 2015 és 2019 között 962 darabról 919 darabra esett vissza a vállalkozások száma. 

A megye más ágazataiban kedvezőbb tendenciák figyelhetők meg a vizsgált időszakban. Az 

építőiparban jelentős mértékben, 583 darabról 645 darabra emelkedett a működő társas 

vállalkozások száma, vagyis a bővülés mértéke 10,63% volt. Ezzel párhuzamosan az 

ingatlanügyletek szektor is komoly bővülést tudott felmutatni (8,97%), de jelentős növekményt 

mutat 2015 és 2019 között a mezőgazdaság (4,5%), és a szállítás, raktározás (6,4%) ágazat is. 

Összhangban a megyei adatokkal a járásban viszonylag magas a kereskedelem, 

gépjárműjavítás ágazatban működő cégek száma, de jelentős számú vállalkozás működik a 

mezőgazdaságban valamint a különböző ipari szektorokban is. A környék Európa-szerte is 

egyre híresebb dinnyetermesztő vidék, ezen kívül a fóliás paprikatermesztés is népszerű a helyi 

gazdák körében. A földművelés mellett az agrárszektorhoz kapcsolódó feldolgozóipar, ezen 

belül a szárnyasok feldolgozása tekinthető meghatározónak a városban. 

 

Békés megyében a koronavírus okozta járvány első, tavaszi hulláma idején sok kereskedelmi 

szálláshely zárva tartott a korlátozó intézkedések hatására, és vendégforgalmukat nyáron is 

visszafogta az emberek csökkenő utazási hajlandósága, szeptembertől pedig a fertőzés ismét 

fokozódó terjedése és a külföldiek beutazására vonatkozó szigorítás. Ennek következtében 

2020 I–III. negyedévében a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőház telepeken, 

közösségi szálláshelyeken a vendégek (139 ezer) és az általuk eltöltött vendégéjszakák (361 

ezer) száma 38, illetve 41%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. 

Összességében a 2020-as évre vetítve az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a kereskedelmi 

szálláshelyek vendégforgalma tehát jelentősen visszaesett a 2019-es adatokhoz viszonyítva. A 

kiskereskedelmi forgalom volumene 1,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, egy lakosra 

jutó összege 966 ezer forint volt, az országos átlagnál (1 179 ezer forint) kevesebb. Úgy tűnik a 

turisztikai ágazat teljesítménye lassabban éri el a 2020 előtti értékeket, hiszen 2021. I. félévében 
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a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma továbbra is jelentősen elmaradt az egészségügyi 

veszélyhelyzet előtti szinttől. A kiskereskedelmi forgalom volumene 2,1%-kal csökkent az egy 

évvel korábbihoz képest, egy lakosra jutó összege 483 ezer forint volt, ami az országos átlagnál 

(590 ezer forint) jóval alacsonyabb. 

A megye nem igazán vonzó a külföldi tőke számára, amiben nagy szerepet játszik a 

felvevőpiacok szempontjából nem túl kedvező földrajzi elhelyezkedés, a viszonylag rossz 

infrastrukturális adottságok, valamint az itteni gazdaság kedvezőtlen szerkezete. A 

Mezőkovácsházai járás átlag alatti értéket mutat minden vizsgált mutató esetében.  

 

Közműellátottság 

A járás mindegyik települése rendelkezik közüzemű vezetékes ivóvízellátással, de 

Almáskamarás, Kevermes és Magyarbánhegyes települések kivételével a többi településen az 

ellátottság nem településszintű. Kaszaper, Kisdombegyház, Magyardombegyház és 

Mezőhegyes település lakosságának egy része nem rendelkezik hálózati vízbekötéssel. 2020-

ban az ivóvízvezeték hálózat hossza 459,9 km volt. A 2014 és 2020 évek között 7,3 km 

vízvezeték épült. A járás területén található 20 529 db lakásból csak 18 304 db ivóvíz hálózatba 

bekapcsolt lakás volt 2020-ban. 

Mezőkovácsházai járás települései közül Almáskamarás, Battonya, Kaszaper, Kevermes, 

Kunágota, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagykamarás, 

Végegyháza rendelkezik szennyvízgyűjtő közcsatorna hálózattal, ami 2020-ban 271,5 km 

hosszúságú volt. A 2014 és 2020 között 93,4 km szennyvízvezeték épült. A járás területén 

található 20 529 db lakásból csak 10 281 db szennyvíz-gyűjtő hálózatba bekapcsolt lakás volt 

2020-ban. 

 

Ez a térség egyik kiemelt szennyező forrása, amely a térség felszíni és felszín alatti vizeinek 

vízminőségét veszélyezteti, különös tekintettel azoknál a településeknél, ahol a vízellátás a 

helyi vízbeszerzésre támaszkodik 

A járás valamennyi települése rendelkezik vezetékes földgázellátással, az egyes települések 

ellátottsága 30-80 % között változik. A legnagyobb ellátottsággal a járási központja 

Mezőkovácsháza rendelkezik. 2020-ban a gázcsőhálózat hossza 675,2 km volt Mezőhegyesen.  

A 2014 és 2020 között 8,5 km gázvezeték épült. A háztartási gázfogyasztók száma 2020-ban 

13 186 db volt, amiből a fűtési fogyasztók száma 12 832 db volt. 

A járásban a kábeltelevízió előfizetéshez kötött internet előfizetések száma 2015 és 2020 között 

4 007 darabról 5 647 darabra nőtt, a bővülés mértéke ebben az időszakban közel 41% volt 

tehát. Összességében a KSH adatai alapján az internet előfizetések száma ugyanebben az 

időszakban 17,76%-os bővüléssel 7 286 darabról 8 580 darabra emelkedett. A növekedés 

mértéke egyébként meghaladja az ugyanebben a periódusban rögzített megyei értéket 

(15,67%). 
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Térszerkezet 

A Dél-Alföld a második legvárosiasabb régiója az országnak. Településszerkezetét leginkább a 

tanyákkal körülvett mezővárosok és óriásfalvak alkotják. Az aprófalvakban és a kisfalvakban 

élők aránya nagyon alacsony.  

A megyei mezőgazdasági területek nagy része jó mezőgazdasági adottságú, vagy kiváló 

termőhelyi adottságú földterület. A kedvező adottságok megőrzése érdekében törekedni 

szükséges az intenzív gazdálkodás és a környezeti meghatározottságú, extenzív termelés 

ideális egyensúlyára. 

Az erdőgazdálkodás szempontjából a megye nem számít kiemelt területnek, a meglévő 

erdősült területek megóvása azonban fontos feladat, a biodiverzitás megőrzése és a 

klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése szempontjából is. 

Békés megye területe ásványi anyagok szempontjából egyáltalán nem kiemelkedő térség, 

azonban a szoláris és geotermikus energia hasznosíthatósága szempontjából az OFTK a 

legjobban javasolt térségek között emeli ki.  

A megye felszíni vizekben nem tartozik az ország leggazdagabb térségei közé, alapvetően 

északi területén találhatóak vízfolyások (Körösök vidéke). Vízgazdálkodási szempontból e 

területeken leginkább az árvízvédelmi és belvízvédelmi feladatok, míg a megye más részein 

ugyancsak a belvíz, valamint az aszály által generált problémák jelentenek megoldandó, 

kezelendő feladatokat. A vízgazdálkodásnak kiemelt jelentősége van az ivóvízellátás 

szempontjából, a felszín alatti vizek védelme vonatkozásában Békés megye esetében a 

mezőgazdasági használatból adódó szennyeződések elkerülése is fontos elemként jelenik meg. 

 

A megyében található kulturális örökség megőrzése és megújítása, valamint a turisztikai 

lehetőségek kihasználása gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel bír. Bár Békés 

megyében nincsenek az OFTK szerinti kiemelt üdülőkörzetek, a kulturális, épített örökség, 

valamint a természeti környezetre, termálvíz adottságokra és a helyi hagyományokra épülő 

turizmus jelentős mennyiségű látogatót vonz a térségbe. 

 

A település dinamikai típusának meghatározása 

A megye népessége főként a nagyobb városok körül koncentrálódik, melyek körül már 

megkezdődött a szuburbanizáció és az agglomerációk kialakulása. A megye legjelentősebb és 

elsődleges városi centruma Békéscsaba. A megyeszékhely gazdaság-irányítási, üzleti és 

lakossági szolgáltató funkciói, továbbá közlekedési csomóponti szerepe térségileg kiemelkedő. 

Mivel Békéscsaba felsőfokú szerepköre hiányos, Szeged és Debrecen vonzása is érvényesül a 

megyében. A megyeszékhely mellett három, széles körű gazdasági-szolgáltató-ellátási 

funkciókkal rendelkező csomópont lát el térségi szervező szerepet: Orosháza, Gyula és Szarvas.  

Békés megyében a városegyüttesek formálódásának legelőrehaladottabb stádiumában lévő 

példája a közép-békési városegyüttes, melynek magterületét - a funkcionális 

munkamegosztást több vonatkozásban gyakorló - Békéscsaba, Gyula, Békés, peremvárosait 

Mezőberény és Sarkad képezik.  
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Más léptékű és területi kihatású a Mezőkovácsháza–Mezőhegyes–Battonya városcsoport, mely 

az egymás leárnyékolásából adódóan hiányosan kiépült kisvárosi funkciók - Mezőkovácsháza 

dominanciájú - kölcsönös igénybevétele által formálódik. 

A Mezőkovácsházai járás hazánk komplex programmal fejlesztendő járásai közé tartozik. A 

folyamatos fejlesztések, a helyi lakosság életminőségének javítását célzó törekvések ellenére a 

térséget – a megye egészéhez hasonlóan – kedvezőtlen demográfiai folyamatok sújtják. A 

lakosság romló korfája, az idősödő társadalom egyre kisebb mértékben tud hozzájárulni a 

térség versenyképességének fenntartásához, javításához. Medgyesegyháza helyzetét a 

Schengeni határon történő elhelyezkedése is nehezíti, közlekedési szempontból hátrányos 

helyzetű. 

Mezőkovácsházai Járás Komplex Programja esetében hangsúlyos fejlesztési irány a 

foglalkoztatási helyzet javítása, a térség népességmegtartó erejének javítása a helyi települési 

szolgáltatások minőségi fejlesztésével, új munkahelyek teremtésével. Mindezt kiemelten a helyi 

adottságokra, lokális közösségi tradíciókra építve lehetséges elérni. 

 

A település foglalkoztatási szerepköre 

Békés megye munkaerőpiacát vizsgálva elmondható, hogy az országos átlaghoz viszonyítva 

mind az aktivitási arányban (2,5 százalékponttal alacsonyabb), mind a foglalkoztatási ráta 

tekintetében (3 százalékponttal alacsonyabb), mind a munkanélküliségi rátát (1 százalékponttal 

magasabb) vizsgálva lemaradást tapasztalhatunk. A megyei rangsort vizsgálva azt tapasztaljuk, 

hogy a munkanélküliségi ráta és a foglalkoztatási ráta tekintetében Békés megye a középső 

harmadban helyezkedik el, az aktivitási ráta tekintetében azonban a sereghajtók között 

szerepel. 

A Mezőkovácsházai járás az átlag alatti versenyképességgel jellemezhető területek közé 

tartozik, a települési rangsorban a 131. pozíciót foglalja el a járások között.  

Meghatározó gyengeség a helyi KKV szektor tőkehiánya, a gyorsforgalmi úthálózat hiánya és a 

fentiekből adódó versenyképességi hiány. Hangsúlyos gyengeség a foglalkoztatási központok 

és kapcsolatok valamint ehhez kapcsolódóan a nagy létszámú foglalkoztatók hiánya és a 

térség adottságaihoz képest alacsony turisztikai potenciál.  
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1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének kereteit számos fejlesztéspolitikai 

dokumentum meghatározza, melyekhez igazodni, illeszkedni szükséges. Ezek a következők: 

 EU2020 Stratégia 

 2021-2027-es Uniós kohéziós politika 

 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(továbbiakban: OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került 

elfogadásra,  

 Békés Megye Területfejlesztési Koncepció (2021-2030) Békés Megye 

Közgyűlésének 60/2021. (V. 17.) sz. BMÖ határozattal elfogadva,  

 Békés Megye Területfejlesztési Program (2021-2027) Békés Megye 

Közgyűlésének 60/2021. (V. 17.) sz. BMÖ határozattal elfogadva. 

 

1.2.1 EU2020 Stratégia 

Az „Európa 2020” az Európai Unió 2010-ben útnak indított, 10 évre szóló növekedési és 

foglalkoztatási stratégiája. Célja, hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív 

legyen. E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az 

Unióban és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és 

erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, 

az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig 

kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett 

szakterületeken. Az EU2020 Stratégia három fő pillére: Az Intelligens növekedés (innováció, 

oktatás, digitális társadalom), a Fenntartható növekedés (éghajlat, energia és mobilitás, 

versenyképesség) és az inklúzív növekedés (foglalkoztatás és készségek, szegénység elleni 

küzdelem). Az EU2020 Stratégia kiemelt célkitűzései:  

 A foglalkoztatás szintjének a jelenlegi 69 %-ról legalább 75 %-ra növelése a 20–64 

évesek körében. 

 A K+F beruházások mértékének a GDP 3 %-ára történő emelését kitűző cél 

megvalósítása, elsősorban a magánszektor K+F beruházásaira érvényes feltételek 

javításával; az innováció mérésére alkalmas új mutató kidolgozása. 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 20 %-os csökkentése az 1990-es 

szinthez képest, vagy megfelelő feltételek esetén a kibocsátás 30 %-os csökkentése; a 

megújuló energiaforrások arányának 20 %-ra történő növelése a végső 

energiafogyasztásban, valamint az energiahatékonyság legalább 20 %-os növelése. 

 Az iskolából kimaradók arányának a jelenlegi 15 %-ról 10 %-ra csökkentése, és a 

felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának 31 %-ról legalább 40 %-ra növelése 

2020-ig a 30–34 éves korosztály körében. 

 Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának 25 %-os csökkentése, 

20 millió ember kiemelése a szegénységből 

 

Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti Reform Program vállalásai a következők: 
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 a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelése; 

 a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra 

növelése; 

 az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. 

évi szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások 

részarányának 14,6 százalékra történő növelését; a 10 százalékos energia megtakarítás 

elérése; 

 a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra 

növelését a 30-34 éves népességen belül; 

 az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel 

rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentését a 18-24 éves népességen belül; 

 a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 

fővel való csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent. 

 

1.2.2 2021-2027-es Uniós kohéziós politika 

A 2021-es év kezdetével új Európai Uniós tervezési időszak vette kezdetét. A 2021-2027-es 

tervezési időszakban az Uniós és hazai fejlesztési hangsúlyok megváltoztak. A Széchenyi 2020 

programot követő Széchenyi Terv Plusz, Magyarország Partnerségi Megállapodásán keresztül, 

az Unió kohéziós politikájában lefektetett 5 szakpolitikai célkitűzés végrehajtásáért felel, 

melyek az alábbiak: 

1) egy intelligensebb Európa az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás, valamint 

a kis- és középvállalkozások támogatása révén; 

2) egy olyan, zöldebb, karbonmentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi Megállapodást, 

valamint beruház a tiszta energiaforrásokra való átállásba, a megújuló 

energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe; 

3) egy jobban összekapcsolt Európa, amely stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

rendelkezik; 

4) egy szociálisabb Európa, amely megvalósítja a szociális jogok európai pillérét, valamint 

támogatja a minőségi foglalkoztatást, az oktatást, a készségeket, a társadalmi 

befogadást és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést; 

5) egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa, amely szerte az EU-ban támogatja a helyileg 

irányított fejlesztési stratégiákat és fenntartható városi fejlődést. 

 

1.2.3 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi 

(Országos Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 

2030, illetve 2014- 2020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A 

koncepcióban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető 

gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 

erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben 

gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 

állapottal. Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, 
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valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi 

specifikus célt fogalmaz meg. 

Az OFTK is megemlíti, hogy a közlekedési kapcsolatok hiányosak, illetve felújításra, bővítésre 

szorulnak. Jelenleg a hazai közúthálózat minőségi jellemzői (teherbírása, balesetveszélyessége), 

valamint a gyorsforgalmi úthálózat alacsony kiépítettsége nem elégítik ki a növekvő tranzit- és 

belföldi forgalmi igényeket. Az alacsony sűrűség következtében az ország egyes térségeiből 

másfél órányira van a legközelebbi autópálya, és ez jelentősen visszafogja a gazdasági 

növekedést. Az M5-ös autópályát a román határral összekötő M43-as fejlesztése kis mértékben 

javította Medgyesegyháza elérhetőségét, az M43-astól a település közel 20 kilométer hosszú 

útvonalon, két településen keresztül közelíthető meg. 

Szintén régóta fennálló probléma, hogy oldódjon a főváros központú úthálózat. A sugaras 

rendszer helyett egy hálós szerkezetre van szükség, amely sokkal hatékonyabb fejlesztési 

potenciállal rendelkezik. Ennek érdekében számos terv készült, a legfontosabbak egyike az M4-

M8-as autópálya kiépítése és összekötése, valamint az M9 megépítése. Ez utóbbi esetében a 

nyomvonal, illetve a megvalósítás ütemezése még számos nyitott kérdést tartalmaz, azonban 

potenciális lehetőséget rejt magában Medgyesegyháza közúti elérhetőségnek javítása kapcsán. 

Az országos gyorsforgalmi úthálózatban az M9 jelentős szerepet tölt be a Budapest központú 

(M1, M2, M3, M5, M6, M7) sugaras szerkezetből fakadó M0 túlterheltség csökkentésében, a 

hiányzó gyűrű irányú kapcsolat megteremtésével. Teljes kiépítésével igen jelentőssé válik a 

térségföltáró, gazdaság élénkítő szerepe. Az M9 lehetőséget kínál a fejletlenebb országrészek – 

köztük Békés megye – fölzárkóztatására, azok bekapcsolásával a gyorsforgalmi úthálózatba. 

Az OFTK is megemlíti, hogy Békés megye jelentős természeti értékekkel, turisztikai vonzerővel 

rendelkezik, kulturális örökségét a nemzetiségek színesítik. A kiemelkedően jó agráradottságok 

miatt kiemelkedő mezőgazdasága elsősorban gabonatermesztéséről, zöldségtermesztéséről és 

bizonyos állatfajták tenyésztéséről ismert, kapcsolódó feldolgozóipar nélkül. 

A megye kül- és belföldi tőkevonzó képessége egyaránt alacsony, az egy főre jutó GDP-t 

tekintve a harmadik legrosszabb helyzetű. A rendszerváltás óta a megye munkaerő megtartó 

képessége folyamatosan romlik, a munkaképes korú lakosság egyre növekvő számban hagyja 

el a térséget. A foglalkoztatottak folyamatosan és jelentősen csökkenő aránya az utóbbi 

években csekély növekedést mutat, amelyhez minimálisan javuló munkanélküliségi mutatók 

társultak.  

 

A fejlesztési dokumentum a térség fejlesztési irányaiként a következőket jelöli meg: 

 Az infrastruktúra fejlesztése: a megközelíthetőség és a logisztikai feltételek 

javításával, a térségi kohézió erősítésével, minőségi környezet kialakítása mellett.  

 Gazdaság- és vidékfejlesztés: munkahelyteremtés ösztönzésével a hozzáadott érték 

növelése, hungarikumok támogatása, környezetkímélő energiatermelés, valamint az 

öko-, horgász-, vadász-, kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése.  

 Társadalmi megújulás: a szakképzés gazdasági igényekhez alakításával, a civil 

együttműködések erősítésével és a helyi kulturális értékek megőrzésével.  

 Környezeti fenntarthatóság segítése az épített és természeti környezet védelme, a 

környezetbarát hulladékgazdálkodás, -újrahasznosítás fejlesztése és a megújuló 

energiákra épülő termelés és fogyasztás támogatása által.  
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 Határon átnyúló együttműködések segítése a gazdaságfejlesztés támogatásával, 

együttműködési programok szervezésével és helyi termékekre épülő piac 

beindításával.  

 Békéscsaba fejlesztése, különös tekintettel az élelmiszer alapanyag előállítására és –

feldolgozásra, valamint a gasztroturizmusra.  

 

Medgyesegyháza fejlesztési dokumentumainak célrendszerében majdnem mindegyik 

szakpolitikai célmeghatározás visszaköszön, a helyi adottságokra adaptált formában. A város a 

2014-2020-as időszakra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiája kiemelten kezeli 

célok szintjén a térségi, regionális kapcsolatok erősítését, a kedvezőtlen demográfiai 

folyamatok kezelését, az oktatás és szociális ellátás kapcsán végrehajtandó feladatokat. A 

fenntarthatóság és a környezeti értékek védelme ugyancsak hangsúlyosan jelenik meg, 

amennyiben a természeti adottságok megőrzését, a vízvédelmet, a levegő tisztaságának 

megőrzését és a környezetszennyezés további csökkentését is hangsúlyosan kezeli a 

dokumentum. 

 

1.2.4 Kapcsolódás Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójához 

és Programjához 

Noha Békés megye gazdasági-társadalmi mutatói elmaradnak az országos átlagtól, a 

térségben rendelkezésre álló erőforrások jobb felhasználásával jelentős javulás érhető el az 

általános teljesítményt illetően. A Békés Megye Területfejlesztési Koncepcióban rögzített 

jövőkép, valamint az ehhez illeszkedő célok elérésének egyértelmű feltétele a helyi társadalmi-

gazdasági erőforrásoknak a korábbinál intenzívebb aktivizálása, a természeti erőforrások 

fenntartható, bölcs és takarékos használata. Mindennek eredményeként, a térségre jellemző 

értékek kiaknázásával lehetővé válik a megye új fejlődési pályára állítása.  

 

A területfejlesztési koncepcióban, és az ehhez illeszkedő programokban bemutatott 

fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a társadalmi és térségi kohézió erősítéséhez, a szegénység 

és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a közösségek összetartozó erejének 

előmozdításához, a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemhez. A dokumentumokban 

rögzített célkitűzéseknek támogatniuk kell az intézmények és szolgáltatások kohéziót növelő 

szerepét. Oldani szükséges a város és vidék között meglévő esetleges konfliktusokat, a javasolt 

megoldásoknak a térségi versenyképesség javítása mellett a felzárkóztatást, a periferikus 

területek helyzetének jobbítását egyszerre kell szolgálnia. A rögzített célok teljesülését az 

egyes ágazati és területi szereplők eltérő módon és eltérő mértékben tudják támogatni. Éppen 

ezért fontos, hogy a tervezési munka során minden érintett a képességeinek, adottságainak 

megfelelő hozzájárulást tegye meg.  

 

Békés megyében a munkanélküliek aránya országos összehasonlításban továbbra is magas, 

melyhez a munkaképes korú népesség alacsony iskolai végzettsége és a diplomások országos 

átlagnál alacsonyabb aránya is hozzájárul. A leghátrányosabb helyzetű térségekben ráadásul a 

munkaerőpiacról való kihullás, a tartós munkanélküliség a megyei értékekhez viszonyítva is 

kedvezőtlen egészségügyi és szociális paraméterekkel társul. Ez, valamint a helyi roma lakosság 
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esetében megjelenő szegénységi és mélyszegénységi mutatók előtérbe helyezik az átfogó 

társadalmi integrációs szempontok érvényesítésének szükségességét.  

A tervezési dokumentumok tartalma átfogó ágazati és helyi társadalmi egyeztetés keretében 

kerül véglegesítésre, melynek kereteit Partnerségi Terv rögzíti. A programozási munka során 

kiemelt szempont az egyes területi- és ágazati szereplők érdekeinek megismerése, ezek 

összehangolása és érvényesítése az elkészülő szakmai anyagokban. A partnerségi folyamat 

során hangsúlyos szerepet kapott Békéscsaba MJV, mint kiemelt térségszervező település, 

valamint a gazdasági centrum városok elképzeléseinek megismerése és beépítése a szakmai 

dokumentumokba. A területfejlesztési koncepció, és az ehhez kapcsolódó stratégiák és 

programok hatékony megvalósítása érdekében építeni szükséges a városok közötti - 

erőforrásokkal is megalapozott - hálózatos együttműködésre, a város és vonzáskörzete között 

meglévő kapcsolatok erősítésére. A gazdaság dinamizálásának is az alapja a vállalkozások, 

illetve a gazdaságot közvetlenül kiszolgáló intézményeinek valós partnerségen alapuló 

együttműködése. A partnerségek ösztönzése nem csupán megyén belül, hanem a határokon 

átnyúló viszonylatban is fontos, és kiterjesztendő nem csupán a program előkészítő 

munkálatokra, de a megvalósítás időszakára is.  

 

Békés Megye Területfejlesztési Programja kiemelt célként fogalmazza meg a negatív 

folyamatok lassítása, megállítása érdekében átgondolt, egymást erősítő fejlesztési célok és 

beavatkozások rögzítését. Az elkövetkező időszakban elengedhetetlen a megye népességének 

csökkenését generáló kedvezőtlen tényezők javítása. Ennek egyik kiemelt elemeként elő kell 

segíteni a gazdaság erősödését, megteremtve annak külső és belső feltételeit. A fiatal 

népesség megtartása csak a gazdaság fejlesztésén és kedvező, vonzó munkahelyteremtésen 

keresztül érhető el. Ehhez – egyik elemként – be kell kapcsolni a megyét az országos 

közlekedési kapcsolatok fő áramába és megfelelő lehetőségeket kell teremteni a cégek 

letelepüléséhez és működéséhez.  

 

 

11. ábra Békés megye fejlesztési célrendszere  

(forrás: Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója) 
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A területfejlesztési koncepció a „Komplex programmal fejlesztendő járások” közé sorolja a 

Mezőkovácsházai járást, mely a megyén belül is jelentős hátrányokkal rendelkezik, így 

fejlesztése kiemelt fontosságú a leszakadás megakadályozása érdekében. E terület fejlesztése 

összehangolt, mint térségi, mind tematikus értelemben komplex programok mentén 

érvényesülhet csak. Ennek érdekében fontos feladat e térség helyzetének pontos 

feltérképezése és önálló fejlesztési programjai kidolgozása, a meglévők felülvizsgálata.  

A területfejlesztési koncepció kiemeli továbbá, hogy a területi kohézió biztosítása érdekében 

kiemelt jelentősége van annak, hogy a tervezett fejlesztési programok előkészítése és 

megvalósítása során törekedjenek a megyén belül lebonyolítandó egyéb fejlesztési 

elképzelésekkel való illeszkedés biztosítására.  

 

1.2.5 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

Békés Megye Mezőkovácsházai Járás Járási Fejlesztési Stratégia 

A Békés Megyei Önkormányzat TÁMOP-7.2.1-11/K pályázati felhívásra benyújtott projektje 

Békés megye komplex felzárkóztatási programjának kidolgozását célozta, elsődlegesen az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) elemeire támaszkodva. A 

2014-2020-as fejlesztési ciklusra való megyei felkészülés keretében összeállított Integrált 

Területi Program továbbfejlesztéseként a projekt során olyan fejlesztéseket tartalmazó megyei 

felzárkóztatási program került összeállításra, melynek megvalósítása túlmutat az EFOP és az 

egyes operatív programok keretein, komplex módon, több OP forrásait felhasználva hajtható 

végre, így biztosítva az EFOP programok fenntarthatóságát, a szinergiák kiaknázását, és a 

projektek eredményességének növelését.  

 

A Komplex Program kidolgozása több főtevékenységet foglalt magába. Az 1. főtevékenysége , 

a „Stratégiai tervezés a komplex felzárkóztatásért”,melynek célja a 2014-2020-as EFOP 

programok helyi adottságainak felmérése, a fejlesztendő kulcsterületek kijelölése, a 

kulcsprojektek kimunkálási, ill. a fejlesztési módszertan kidolgozása volt. A 2. főtevékenység 

azt a célt fogalmazta meg, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a 

Vidékfejlesztési Program, a Románia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 

Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program ,a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című 

Békés megyei közmunka pilot program, valamint az egyes intézkedések szerint külön-külön az 

EFOP programok közötti szinergiákat feltárja, illetve az egyes elemeket komplex módon 

kezelő, az egymásra épüléseket időrendben is bemutató roadmap-et alakít ki. 3. 

főtevékenységként kidolgozta a fejlesztési/felzárkóztatási stratégiákat a megye két komplex 

programmal fejlesztendő járására. A 4. főtevékenység, „A társadalmi egyeztetési mechanizmus 

lebonyolítása” folyamatosan és visszacsatolásokkal történt meg. 

 

Békés Megye Kistérségi Komplex Környezetvédelmi Programja 

Az 1995. évi LIII. törvény előírja a települések és a megyei önkormányzatok számára a 

környezetvédelmi program készítését. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal ennek 
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megfelelően készíttette el a SZTE Természeti Földrajzi Tanszékével a Békés Megye Kistérségi 

Komplex Környezetvédelmi Programját, melyet 2008-ban vizsgáltak felül. 

 

A megye környezetvédelmi stratégiai programjai: 

 Árvíz- belvízvédelem fokozása 

 Korszerű hulladékgazdálkodás 

 Ivóvíz minőségének javítása 

 Szennyvíz hálózat kiépítése 

 Holtág rehabilitáció 

 Maros hordalékkúp vízbázisának védelme 

 A megye erdősültségének fokozása 

 Környezetbarát mezőgazdaság 

 A megújuló energiaforrások kiaknázása, fejlesztése 

 Társadalmi tudatformálás  
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 

 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Az OTrT. az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre 

vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az ország területrendezési terve meghatározza az 

országos terület-felhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos műszaki 

infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, és ezek összefüggéseit. Az 

alábbi ábra az országos területrendezési terv térképi melléklete, szerkezeti terve 

Medgyesegyházára vonatkozóan: 

 

 

12. ábra OTrT szerkezeti tervlap kivonata (forrás: https://oeny.e-

epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep) 

A település területének a települési térségen kívüli legnagyobb része a mezőgazdasági térség, 

kisebb része erdőgazdasági térség, illetve egy kis kiterjedésű vízgazdálkodási térség.  

 

1.3.2 Békés Megye Területrendezési Terve (BMTrT) 

Békés Megye Területrendezési Terve Békés megye szerkezeti tervét, valamint övezeti tervét és 

az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Békés Megye szerkezeti terve 

Medgyesegyházára vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: 

https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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13. ábra Békés Megye Szerkezeti Terve 1. sz. melléklet kivonata  

(forrás: BMTrT) 

A BMTrT - a készítésére vonatkozó tartalmi követelményeket rögzítő 218/2009. (X. 6.) Korm. 

rendelet előírásaival összhangban - térségi területfelhasználási kategóriákat alkalmaz. A BMTrT 

térségi szerkezeti terve az OTÉK szerinti kategóriáit összevontan, a megfelelő kiemelt térségi 

területfelhasználási kategóriák részeként tartalmazza. A tervezett főútvonal az OTrT-től eltérő 

módon ugyanakkor elkerülő nyomvonalon került megjelenítésre. 

 

1.3.2.1 Az OTrt és a BMTrT övezeti tervei 

Országos Övezeti Terv tervlapjait az 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről 3. számú melléklete (hatályos: 2019.03.15-től) és a 9/2019 

(VI.14.) MVM rendelet tartalmazza, míg a Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. 

(VII.2.) önkormányzati rendelet 2020. augusztus 1-től lépett hatályba. A dokumentumok 

mezőkovácsházi érintettsége a következő: 

 

Az OTrT 3. számú melléklete alapján Mezőkovácsháza érintettsége az alábbi övzetek kapcsán 

mutatható ki: 

 

 

14. ábra: OTrT 3.1 melléklet (forrás: https://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-

mellekletei-hatalyos-20190315-tol) 

https://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-mellekletei-hatalyos-20190315-tol
https://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-mellekletei-hatalyos-20190315-tol
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Ökológiai hálózat magterületének övezete, a hálózat ökológiai folyosójának övezete és a 

hálózat puffer területének övezete (2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek ökológiai 

hálózat magterületének övezete: 2018. CXXXIX tv. 25. § ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete: 2018. CXXXIX tv. 26. § ökológiai hálózat puffer területének övezete: 2018. 

CXXXIX tv. 27. §). 

 

 
15. ábra: OTrT 3.2 melléklet (forrás: https://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-

mellekletei-hatalyos-20190315-tol) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók területe (2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: 2018. CXXXIX tv. 28. §) 

 

 
16. ábra: OTrT 3.3 melléklet (forrás: https://www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-

mellekletei-hatalyos-20190315-tol) 

Erdők övezete (2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek erdők övezete: 2018. CXXXIX tv. 

29-30. §. 

Világörökségi és világörökség várományos terület övezete valamint honvédelmi és katonanai 

célú övezet nem érinti Medgyesegyháza térségét az OTrT szerint. 

 

A BMTrT 3. melléklete alapján Medgyesegyháza érintettsége az alábbi pontokon mutatható ki: 

 Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra hálózatok és a térbeli 

rendjük szempontjából meghatározó települések felsorolása:  

o 1.1.3.2. Távlati főutak, Tervezett szakaszok: Békéscsaba – Medgyesegyháza – 

Mezőkovácsháza;  

o 1.1.3.4. Tervezett távlati főutak településelkerülő szakaszai: Medgyesegyháza; 

o 1.1.4.1. Meglevő térségi szerepű összekötő utak: Gyula (44. sz. főút) – 

Medgyesegyháza (4429. j. út); 
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o 1.1.4.3. Meglevő egyéb mellékutak: Nagykamarás (4429. j. út) – 

Medgyesegyháza [Bánkút]; 

o 1.1.4.4. Tervezett egyéb mellékutak: Pusztaottlaka (44145. j. út) – 

Medgyesegyháza (4434. j. út); 

o 1.2.2. Térségi kerékpárútvonal, Tervezett szakaszok: Mezőhegyes – 

Mezőkovácsháza – Medgyesegyháza – Pusztaottlaka – Csabaszabadi – Újkígyós 

– Szabadkígyós – Gyula; Békéscsaba – Szabadkígyós – Kétegyháza – 

Medgyesegyháza  

o 4.4. Meglévő térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó vezetékek: 

Békéscsaba – Medgyesegyháza – Mezőhegyes – (Makó)  

 

A BMTrT 4. számú melléklet alapján – összhangban az OTrT-ben rögzítettekkel, 

Medgyesegyháza övezeti érintettsége érintettsége az alábbiak szerint alakul: 

 

 

 
17. ábra: 4.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, a hálózat ökológiai folyosójának 

övezete és a hálózat pufferterületének övezete (forrás: BMTrT) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, a hálózat ökológiai folyosójának övezete és a 

hálózat puffer területének övezete (2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek ökológiai 

hálózat magterületének övezete: 2018. CXXXIX tv. 25. § ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete: 2018. CXXXIX tv. 26. § ökológiai hálózat puffer területének övezete: 2018. 

CXXXIX tv. 27. §) 

 

 
18. ábra: 4.2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók területe (forrás: BMTrT) 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók területe (2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: 2018. CXXXIX tv. 28. §) 
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19. ábra: 4.3. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (forrás: BMTrT) 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (forrás: 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 1. melléklet) 

 

 

20. ábra: 4.4 melléklet: Erdők övezete (forrás: BMTrT) 

Erdők övezete (2018. évi CXXXIX. törvény – országos övezetek erdők övezete: 2018. CXXXIX tv. 

29-30. § 

 

21. ábra: 4.7. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete (forrás: BMTrT) 
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Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. melléklet) 

 

 

22. ábra: 4.10. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete (forrás: BMTrT) 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (6/2020. (VII. 2.) KGy rendelet 3. Térségi övezetek 3. § (3) 

Megyei övezetek: a) 4/10. melléklet: ásványi nyersanyagvagyon övezete). 

 

 

23. ábra: 4.11. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület (forrás: BMTrT) 

Rendszeresen belvízjárta terület (6/2020. (VII. 2.) KGy rendelet 3. Térségi övezetek, 3. § (3) 

Megyei övezetek: b) 4/11. melléklet: rendszeresen belvízjárta terület övezete). 
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24. ábra: 4.12. melléklet: Tanyás területek övezete (forrás: BMTrT) 

6/2020. (VII. 2.) KGy rendelet 3.  Térségi övezetek, 3. § (3) Megyei övezetek: c) 4/12. melléklet: 

tanyás területek övezete 

 

 

25. ábra: 4.14 melléklet: Kiemelt turisztikai terület övezete (forrás: BMTrT) 

Kiemelt turisztikai terület övezete (3.  Térségi övezetek 3. § (3) Megyei övezetek: d) egyedileg 

meghatározott megyei övezetek: db) 4/13. melléklet: gazdaságfejlesztési és innovációs terület 

övezete). 

 

A BMTrT alapján ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete, ökológiai hálózat pufferterületének övezete, tájképvédelmi terület 

övezete, világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, nagyvízi meder övezete, 

honvédelmi és katonai célú terület övezete, gazdaságfejlesztési- és innovációs terület övezete, 

továbbá együtt tervezésre javasolt térség övezete nem érinti Medgyesegyháza térségét. 

 

  

https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_01_okologiai_halozat_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_01_okologiai_halozat_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_05_tajkepvedelmi_teruletek_ovezete_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_05_tajkepvedelmi_teruletek_ovezete_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_06_vilagorokseg_ovezete_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_08_nagyvizi_meder_ovezete_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_09_honvedelmi_es_katonai_celu_terulet_ovezete_100e.pdf
https://www.bekesmegye.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/bmo/rendeletek/2020-06/04_15_egyutt_tervezesre_javasolt_100e.pdf


39 

 

 

1.4 A szomszédos települések hatályos 

településszerkezeti terveinek – az adott település 

fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

A szomszédos települések közül az alábbiak településszerkezeti tervei tartalmaznak 

Medgyesegyháza fejlesztési elképzeléseit érintő javaslatokat. Az itt nem felsorolt 

településszomszédok Terveiben nem találhatók a város területére, céljaira hatást gyakorló 

megállapítások. 

Medgyesbodzás településszerkezeti terve kiemeli, hogy a település közigazgatási területén 

jelenleg kiépített kerékpárút nincs, erre igény leginkább az országos mellékút mellett 

jelentkezik Gábortelep és Medgyesbodzás között, a kül- és belterületi részeken, továbbá 

folytatólag Medgyesegyháza irányába, a meglévő kerékpárúthoz történő csatlakoztatással. A 

tervezett kerékpárúton megközelíthető Medgyesegyháza vasútállomás. Ugyancsak 

Medgyesbodzás településszerkezeti terve említi, hogy a község határában Medgyesbodzás, 

Medgyesegyháza, Pusztaottlaka hármas határpontján kataszterezett (060 és 061/2 hrsz.) 

kunhalom található (Kilátóhalom). 

 

Magyarbánhegyes településszerkezeti terve új vonalas elemként nevesíti a 4441 jelű országos 

mellékút folytatásában tervezett országos mellékutat, mely a kistérségen belüli kapcsolatok 

javítása érdekében Medgyesegyházán keresztül új kapcsolatot biztosít majd a 4431 jelű 

országos mellékúttal. A dokumentum továbbá térségi jelentőségű mellékút fejlesztési 

projektként nevesíti a Gyula – Kétegyháza – Medgyesegyháza – Magyarbánhegyes –

Mezőkovácsháza – Végegyháza- Mezőhegyes szakaszt, illetve vasúti fejlesztésként a 

Békéscsaba – Kétegyháza – Medgyesegyháza –Magyarbánhegyes – Mezőhegyes – Makó – 

Újszeged szakaszt. Említésre kerül továbbá a településszerkezeti tervben a (Békéscsaba) – 

Szabadkígyós -Medgyesegyháza – Magyarbánhegyes - Nagybánhegyes – Kaszapér térségi 

jelentőségű összekötő út fejlesztése is. 

Kétegyháza településszerkezeti terve nevesíti tervezett fejlesztésként a Szabadkígyós – 

Kétegyháza - Medgyesegyháza közötti térségi kerékpárutat, amely a település közigazgatási 

területén belül a 4433, 4434. sz. országos mellékút belterületi és külterület szakasza mellett 

kerül majd kialakításra. 
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 

 

Településfejlesztési Koncepció 

Medgyesegyháza Város képviselő-testülete a településfejlesztési koncepciót a 66/2005 (III.22.) 

sz. határozattal fogadta el. A dokumentum konkrét intézkedési javaslatokat nevesít az alábbi 

részterületeken: 

 Regionális kapcsolatok fejlesztése 

 Személyi fejlesztés 

 Népesség és társadalomépítés 

 Gazdaságfejlesztés 

 Szociális ellátás 

 Településfejlesztés 

 Környezetvédelem, táj- és természetvédelem 

 Települési értékek és turizmus 

 Infrastruktúrafejlesztés (közlekedés, közművek) 

 

A koncepció által megfogalmazott célkitűzések alapvetően megegyeznek az ITS-ben 

bemutatott célrendszer tartalmával, amit részletesebben az alábbiakban mutatunk be. 

 

Medgyesegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Medgyesegyháza hatályos ITS-ének célrendszere középtávú fejlesztési program kereteit rögzíti 

és áttekinthető struktúrában mutatja be a következő célkitűzéseket és a kapcsolódó 

beavatkozásokat. Az alábbi táblázat ugyanakkor nem tartalmazza az összes beavatkozást, 

csupán a 2021-2027-es tervezés szempontjából leginkább relevánsakat: 

 

Cél megnevezése 
Legfontosabb kapcsolódó beavatkozások 

Regionális, térségi kapcsolatok 
Jelenlegi kistérségi társulásokkal a kapcsolat 

megerősítése, További partneri kapcsolatok kiépítése, 

Mikroregionális központi szerep erősítése  

Népesség, demográfia 
Elvándorlások számának csökkentése, Fiatalok 

településen tartása, Gazdaság megerősítése, 

munkahelyteremtés (feldolgozó ipar, tercier ágazat), 

Iskola, óvoda működésének fenntartása, Szociális 

ellátási rendszer további fejlesztése  

Természeti adottságok, táji adottságok 
Ivóvízbázis védelme, Mérsékelni kell a rétegvizek 

elszennyeződését, A talajvizek nitrátterhelésének 
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csökkentése 

Tájhasználat, mezőgazdaság 
Belvízkárok megelőzése, Növényvédelmi előírások 

betartása, A talajerózió mérséklése, Tápanyag-

gazdálkodás hatékonyabbá tétele 

Levegőtisztaság 
A lakossági fűtésből származó emissziók csökkentése, A 

mezőgazdasági eredetű porszennyezés csökkentése  

Természet és tájvédelem 
A természetszerű erdők arányának jelentős növelése, 

Művelésbe vont gyepterületek visszagyepesítése  

Épített környezet, művi környezet, 

épített értékek védelme 

Településszerkezet védelme, Településközpont 

építészeti rendezése, Zöldterületek fenntartása, 

fejlesztése 

Infrastruktúra 
A meglévő térségi kapcsolatokon túl a regionális 

úthálózat fejlesztése, Kerékpárutak építése, Gázhálózati 

rákötések számának növelése, A kommunális 

hulladékok szerves anyag tartalmának csökkentése 

komposztálással  

A környezetbiztonság és környezet 

tudat 

Környezet és természet védelmi szemléletű oktatás 

bevezetése  

Gazdaság 
Zöldségtermesztési, kertészeti növények kultúrájának 

erősítése, fejlesztése, Biogazdálkodás elterjesztése, 

támogatása, Ipari park kialakítása, Tercier ágazat 

meghonosítása és támogatása,  

Öko-, vadász, kerékpáros turizmus meghonosítása, 

Falusi turizmus erősítése, Szálláshelyek fejlesztése 

2. táblázat: Medgyesegyháza hatályos ITS-ének célrendszere és a kapcsolódó beavatkozások (Forrás: 

Medgyesegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája) 

Amint látható, célok szintjén a térségi, regionális kapcsolatok erősítését, a kedvezőtlen 

demográfiai folyamatok kezelését, az oktatás és szociális ellátás kapcsán végrehajtandó 

feladatokat. A fenntarthatóság és a környezeti értékek védelme ugyancsak hangsúlyosan 

jelenik meg, amennyiben a természeti adottságok megőrzését, a vízvédelmet, a levegő 

tisztaságának megőrzését és a környezetszennyezés további csökkentését is hangsúlyosan 

kezeli a dokumentum.  

 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési 

szerződések 

Nem releváns, jelenleg nincsenek hatályos településfejlesztési és településrendezési 

szerződések. 
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1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek 

vizsgálata 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Amint arra a 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS is felhívja a figyelmet, Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 66/2005 (III.22.) Kt. Határozatával hagyta jóvá településfejlesztési 

koncepcióját. Medgyesegyháza város 148/2007. (VIII. 28.) Kt. határozattal fogadta el 

településszerkezeti tervét, míg a 17/2007 (VIII.29.) számú Ök. rendeletével elfogadta helyi 

építési szabályzatát. A szabályozási terv egységes szerkezetben szabályozza a város teljes 

beépítésre és nem beépítésre szánt területeire vonatkozó építési és egyéb szabályozásokat. A 

rendelkezésre álló fejlesztési dokumentumok ez alapján tehát: 

 

 Medgyesegyháza Város Településfejlesztési Koncepciója, 2005 

 Medgyesegyháza Város Településrendezési Terve, Településszerkezeti Terv 2007. 

 Medgyesegyháza Város Helyi Építési Szabályzata 2007. 

 Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet 

 

A 2007-ben elkészült dokumentumok és azok alátámasztó munkarészei együttesen képezik a 

Településrendezési Terv (Terv) anyagát. Mivel a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz 

korábban nem készült régészeti és építészeti szempontú örökségvédelmi hatástanulmány, a 

Terv alátámasztó munkarészei ezt is tartalmazzák. 

 

Helyi Építési Szabályzat 

A HÉSZ megállapítja, hogy Medgyesegyháza belterületének szerkezete kialakultnak tekinthető, 

minimális fejlesztési igények miatt szerkezetet alakító jelentős változások nem tervezhetők. A 

település belső szerkezetét és a területhasználatát, a minőségi fejlesztést szolgáló belső 

korrekció jellegű fejlesztések kell, hogy meghatározzák. 

 

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 

Medgyesegyháza Város 2018-as keltezésű Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) 

útmutatóként, javaslatként szolgál a jövő városképet is érintő fejlesztéseinek, beavatkozásainak 

előkészítéséhez. A dokumentum feltárja a város múltját, bemutatja a helyi, építészeti értékeket 

és beazonosítja a településképi szempontból sajátos karakterrel rendelkező területeket.  

 

Az alábbi térkép a településképi szempontból eltérő karakterű településrészek térbeli 

elhelyezkedését mutatja be. 
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26. ábra Településképi szempontból eltérő karakterű településrészek Medgyesegyházán  

(forrás: Medgyesegyháza Településképi Arculati Kézikönyv) 

A TAK a településkép minőségi formálására vonatkozó konkrét ajánlásokat is megfogalmaz, így 

kitér a növénytelepítés, a tetőkialakítás, az anyag- és színhasználat és fényszennyezés 

kérdésére is. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel fogadta 

el a településképi rendeletet. A rendelet célja többek között Medgyesegyháza város sajátos 

településképének védelme és alakítása, az építészeti és egyéb zöldfelületi örökségének 

védelme, a településkép-védelem elemeinek, a településképi követelmények, valamint 

településkép-érvényesítési eszközök meghatározásával. A rendelet rögzíti az alábbiakat: 

 Helyi védelem (II. fejezet) 

 A településképi szempontból meghatározott területek (III. fejezet) 

 Településképi követelmények (IV. fejezet) 

 Településkép-érvényesítési eszközök (V. fejezet) 

 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, 

megvalósult elemek 

 

Helyi Építési Szabályzat 

Medgyesegyháza hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) a város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 17/2007 (VIII.29.) számú Ök. rendeletével elfogadta. A dokumentum 

jóváhagyandó elemei az alábbiak:  

 

Új vonalas szerkezeti elemek: 

 Szabadkígyóst - Medgyesegyházát - Nagybánhegyest összekötő tervezett országos 

mellékút (továbbiakban szabadkígyósi út),  
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 Bánkútra vezető 44342 jelű út meghosszabbításában tervezett új út kialakítása, amely 

közlekedési kapcsolatot biztosít Bánkút részére a 4434 jelű országos mellékúttal,  

 a tervezett iparterület északi határában tervezett, a 4434 jelű országos mellékutat és a 

szabadkígyósi utat összekötő út (továbbiakban iparterületi összekötő út),  

 települési elkerülő út (15-30 éves távlat) 

 

Új szerkezeti elem: 

 több célú ipari gazdasági terület a település északi oldalán, fejlesztési, bővítési 

lehetőséggel 

 

Településszerkezeti terv 

A településszerkezeti terv meghatározza a város alakításának, védelmének lehetőségeit és 

fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a város 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a város szerkezetét meghatározó 

térbeli kialakítását és elrendezését. 

A dokumentum teszi mindezt az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 

érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a 

környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

 

 

27. ábra: Medgyesegyháza város Szabályozási Terv SZT-1 tervlap (forrás: Medgyesegyháza Város 

Településrendezési Terve) 

Medgyesegyháza város hatályos településszerkezeti terve a település belterületi és külterületi 

viszonyrendszere mellett a közigazgatásilag a településhez tartozó Bánkút fontosabb 

településszerkezeti paramétereit is rögzíti az alábbiak szerint. 
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28. ábra: Medgyesegyháza város Szabályozási Terv SZT-2  tervlap (forrás: Medgyesegyháza Város 

Településrendezési Terve) 

 

A dokumentum főbb megállapításai lakóterületek esetében: 

 A kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe kerül a 523/1 hrsz-on lévő, 1970-

es évek elején épült két 3 szintes tömbház, valamint a mellettük fekvő, közterületről 

nem megközelíthető, zöldterület területe (535/1 és 536/1 hrsz.) A terület már 

kialakultnak tekinthető, új építési lehetőséget csak lapostető magastetővé való 

átépítése jelenthet. 

 Új kertvárosias lakóterület kialakítására a terv a Dózsa György – Rákóczi – Damjanich – 

Deák Ferenc utcák által határolt terület tömbfeltárása során ad lehetőséget (2,9 ha, ~35 

telek). 

 

A dokumentum főbb megállapításai vegyes területek esetében: 

 Medgyesegyházán és Bánkúton a településrészek központi része és környezetük 

településközpont vegyes területbe kerültek. E területeken található a település 

intézményének és kereskedelmi egységének többsége, valamint az esetleges fejlesztési 

igények is itt elégíthetők ki. Új településközpont vegyes terület nem került kijelölésre. 

 

A dokumentum főbb megállapításai gazdasági területek esetében: 

 A kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) elsősorban nem jelentős zavaró hatású 

gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A területen gazdasági 

tevékenységi célú épületek mellett a tulajdonos, használó számára lakóépület, 

igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő(!), sportépítmény de 

kivételesen egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, és egyéb közösségi szórakoztató 

épület is elhelyezhető. 
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 Az ipari terület (Gip) elsősorban jelentős mértékű zavaró hatású, bűzös vagy nagy zajjal 

járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgálnak. A 

területen gazdasági tevékenységi célú épületek mellett a használó számára lakóépület, 

igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő épület is elhelyezhető. 

Medgyesegyházától északra négy tömbből álló új ipari gazdasági terület lett kijelölve, 

amelyeket az igényeknek megfelelően, ütemezetten lehet művelés alól kivonni és 

hasznosítani. 

 

A dokumentum főbb megállapításai különleges területek esetében: 

 A különleges területek Medgyesegyházán:  

o zöldfelületi jellegű intézmények (temető, sporttelep, stb.), melyek annak 

ellenére hogy beépítésre szánt területek, az övezeti besorolás szempontjából — 

a területen lévő épület(ek) funkciója mellett — a zöldfelület használata a 

meghatározó.  

o egyéb egyedi kezelést igénylő különleges területek, melyek az épületek 

különlegessége, környezetre való hatása miatt kaptak különleges övezeti 

besorolást. 

 

Beépítésre nem szánt területek kapcsán az alábbi kategóriákban sorolja fel a meglévő, illetve a 

tervezett elemeket a dokumentum: 

 Közlekedési terület és közműterület 

 Zöldterület – közpark 

 Erdőterületek 

 Mezőgazdasági területek 

 Vízgazdálkodási terület  
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1.7 A település társadalma 

 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, 1.7.1

képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 

életminőség 

 

1.7.2.1. Lakónépesség 

Magyarország lakónépessége 2010-2020 között 9.985.722 főről 9.730.772 főre csökkent, a 

csökkenés mértéke az időszakban 2,55%-os volt. 

A Békés megyei lakónépesség ezt jelentősen meghaladó mértékben, 9.75%-kal esett vissza 

2010 és 2020 között (361.802 főről 326.530 főre).  

 

 

29. ábra A lakónépesség számának változása Medgyesegyháza városban (forrás: KSH T-Star) 

Medgyesegyháza lakónépessége 2010-ben 3.711 fő volt. A népszámlálás során a korábbi, 

továbbszámított adat pontosításra került, így a 2011-es népességszám emelkedést mutat. 

2020-ban a város lakónépessége 3.417 fő volt, így 2010 és 2020 között 7,92%-kal csökkent a 

lakónépesség Medgyesegyházán, ami háromszorosa az országos népességfogyásnak, 

ugyanakkor nem éri el a Békés megyei fogyás szintjét (9,74%). 

A lakónépességen belül magasabb a nők aránya a férfiakénál, 2010-ben 52,03%, míg 2020-ban 

52,56%. A nemek közötti arány viszonylag stabilnak mondható a vizsgált időszakban. A nők 

aránya országosan is magasabb volt 2020-ban (52,07%), Medgyesegyházán azonban nagyobb 

különbség mutatkozik a nemek közötti arányszám mutatójában. 
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1.7.1.1 Korösszetétel 

A lakosság korösszetétele a 2011-es népszámlálást követően az alábbiak szerint változott: 

Korcsoport 2001* 2011* 2020 

0-14 14,98% 14,47% 13,73% 

15-64 65,37% 64,82% 63,77% 

65-x 19,64% 20,71% 22,51% 

3. táblázat: A lakosság korcsoportok szerint Medgyesegyházán (forrás: KSH Népszámlálás* és T-Star) 

A két népszámlálás, valamint az utóbbiból továbbvezetett 2020-as KSH T-Star adatokat 

összevetve láthatjuk, hogy a medgyesegyházi lakosságon belül a 0-14 évesek aránya az elmúlt 

mintegy 20 év során 1,25%-os mértékben csökkent, amely mellett szembetűnő a 65 év felettiek 

arányának növekedése (2,9%).  

A két korcsoport adatai alapján meghatározható öregedési index (a 65–X éves népesség és 0–

14 éves népesség százalékában) értékének változása (2001: 131,1; 2011: 159,08 és 2020: 163,97) a 

település lakosságának egyértelmű öregedésére utal. 

 

1.7.1.2 Népesedés 

A városi népesség számának alakulását alapvetően a természetes népmozgalom és a 

vándorlási folyamatok határozzák meg. Az élveszületések és halálozások különbözeteként 

számított természetes szaporodás és fogyás mutatója 2010 és 2020 között végig negatív volt 

Medgyesegyháza községben, azaz a halálozások száma minden évben meghaladta az 

élveszületésekét. 

 

30. ábra A természetes fogyás Medgyesegyházán (forrás:KSH T-Star) 

Az alábbi, 1 000 főre jutó természetes fogyások száma segítségével látható, hogy a 

medgyesegyházi természetes fogyás mértéke jelentősen meghaladja az elmúlt évtizedben az 

országos szintet (2019-ben több, mint kétszerese) és a megyei járásközpontok együttes 

mutatójának szintjét is 2,7 százalékponttal.  
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31. ábra 1000 főre jutó természetes fogyás (forrás:KSH T-Star, TeIR) 

 

1.7.1.3 Vándorlás 

A népesség természetes fogyása mellett a vándorlás folyamata is megvizsgálásra került.  

 

 

32. ábra A belföldi vándorlási különbözet Medgyesegyháza esetében - állandó és ideiglenes együtt 

(forrás: KSH T-Star) 

A fenti számok alapján érzékelhető, hogy Medgyesegyházán a lakosság elvándorlása jelentős 

problémaként jelenik meg. A legmagasabb elvándorlási mínusz 2020-ban látható, ebben az 

évben -70 eset volt a mutató értéke, ami az adott éves lakosság 2%-ának felel meg. 

Ugyanakkor voltak olyan évek is a településen, amikor a vándorlási mérleg pozitív volt: 2010, 

2015, 2017 és 2019. 

 

 

33. ábra 1000 főre jutó belföldi vándorlási különbözet (ideiglenes és állandó együtt) Medgyesegyháza 

községben (forrás:KSH T-Star, TeIR) 
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A térségi összehasonlítás azt mutatja meg számunkra, hogy a megyei járásközpontok együttes 

adataihoz képest milyen Medgyesegyháza helyzete: láthatjuk, hogy míg a megyei 

járásközpontokban minden évben negatív volt a vándorlási különbözet, addig 

Medgyesegyháza esetében a vizsgált 2010-2020 közötti időszakon belül négy olyan év is volt, 

amikor a településre odavándorlók száma meghaladta az onnan elköltözők számát, 6 évben 

pedig nagyobb volt az elköltözők aránya. A legtöbb elvándorlás 2012-ben rögzíthető, akkor a 

helyi mutató a térségi 5 (!)-szöröse volt. 

Az alábbi ábra a Mezőkovácsházi járás településeinek 2019 évi adatait mutatja be az 1000 főre 

jutó vándorlás kapcsán. Az adott évben az egész járást igen kedvezőtlenül érintette az 

elvándorlás, a legrosszabb adatokkal Kisdombegyház rendelkezik (-76,3), az egyetlen pozitív 

adat Kevermeshez köthető (+1,1) a járásban. 

 

 

34. ábra Az 1000 főre jutó vándorlás mértéke a Mezőkovácsházai járásban (forrás: TeIR) 

Látható, hogy Medgyesegyházánál -2,9-es érték szerepel, ami viszonylag alacsonynak 

mondható más környékbeli településekéhez képest (Battonyán ez az érték például -13,4). A 

vizsgált adatok tehát megerősítik, hogy a települési népességfogyás hátterében a természetes 

fogyás és a lakosság erőteljes öregedése mellett súlyos tényezőként van jelen az egész járást 

érintő elvándorlás is, bár Medgyesegyháza esetében ez nem annyira erőteljes, mint a járás más 

településeinél.  

 

1.7.1.4 Nemzetiségek 

A településen élő lakosság nemzetiségi hovatartozása a 2011-es népszámlálás során került 

utoljára átfogóan felmérésre. Minthogy a 2021-re tervezett népszámlálás elhalasztásra került, 

leghamarabb 2023-ban fognak releváns új adatok rendelkezésre állni a témakörben. 

A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: szlovák (a népesség 2,9 

%-a, vagyis 109 fő), román (a népesség 2,2 %-a, vagyis 81 fő), cigány (16 fő), német (9 fő), ukrán 

(6 fő), nem hazai nemzetiségként az arab (4 fő). 2001 óta a szlovákok számában nem állt be 

változás, két másik kisebbség esetében azonban igen: a román kisebbség száma 2,5-szeresére 

nőtt, addig a cigányok száma közel a felére csökkent. A német kisebbség is megfogyatkozott 

(13-ról 9 főre), az ukrán népesség 2 fővel, az arab népesség 3 fővel csökkent 

Medgyesegyházán. A román nemzetiség létszáma növekedett tehát a legtöbbet 2001 és 2011 
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között. Ennek egyik oka a 2011. évi népszámlálás alkalmával alkalmazott kettős identitás 

felvállalásának lehetősége. Ennek köszönhetően a többes identitású, többes elköteleződésű, 

illetve többféle nemzetiségi gyökerekkel rendelkezők felvállalhatták kötődésüket akár két 

etnikai csoport felé is. Mindemellett a cigányok aránya jelentősen csökkent a település 

népességén belül, 2001-ben arányuk az 0,7%-ot sem érte el, 2011-ben már Medgyesegyháza 

lakosságának 0,4%-át tették ki. Medgyesegyházán mind szlovák, mind román nemzetiségi 

önkormányzat is működik, ez utóbbi 2002 óta. 

 

1.7.1.5 Iskolázottság 

A lakosság képzettsége tekintetében ugyanaz mondható el, mint a nemzetiségi összetétel 

kapcsán: egyelőre nem állnak rendelkezésre új adatok, így a 2011-es népszámlálási adatokon 

alapulnak a legfrissebb, teljes népességet érintő mutatók. 

Az alábbi táblázat adatai alapján rögzíthető, hogy a város népességének iskolázottsága 

valamennyi mutató vonatkozásában elmarad a megyei és országos szinttől. Ugyanakkor 2001 

és 2011 között Medgyesegyháza népességének képzettségi szintje is jelentősen emelkedett, ez 

mind a négy elemzett kategória alapján egyértelmű. 

Adattípus 2001 2011 
Változás 2001/2011 

viszonylatában 

10-X éves korosztályban az általános 

iskolai végzettséggel nem rendelkezők 

aránya (Medgyesegyháza) 

0,3 0,9 0,6 

megyei 0,6 0,6 0,0 

országos 0,7 0,6 -0,1 

15-X éves korosztályban legalább 

általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya (Medgyesegyháza) 

83,8 93,7 9,9 

megyei 85,4 93,6 8,2 

országos 88,8 95,1 6,3 

18-X éves korosztályban legalább 

középiskolai érettségivel rendelkezők 

aránya (Medgyesegyháza) 

25,0 36,6 11,6 

megyei 30,1 40,6 10,5 

országos 38,2 49,0 10,8 

25-x éves korosztályban egyetemi vagy 

főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 

(Medgyesegyháza) 

4,8 8,2 3,4 

megyei 8,1 12,9 4,8 

országos 12,6 19,0 6,4 

4. táblázat: Medgyesegyháza város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 

összehasonlításban (2001, 2011) 

A táblázat adatai alapján látható, hogy az „általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 

aránya” (amely adat ténylegesen azokat takarja, akik az általános iskola első osztályát sem 

végezték el), mutató esetében Medgyesegyháza esetében jelentős az elmaradás a 2 másik 

területi szint, a megyei és országos adatokétól. A „15-X éves korosztályban legalább általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya” mutató tekintetében a város jelentősebb javulást 
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mutatott (9,9), mint Békés megye (8,2) és az ország egésze (6,3), a 2011-es értéke a megyéét 

meg is haladja (93,7), az országos adatok szintjét viszont nem érte el. A „18-X éves 

korosztályban legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya” mutatóval kapcsolatban 

a város szintén jelentősebb javulást mutatott mint Békés megye és az ország egésze, 

ugyanakkor Medgyesegyháza mutatója (36,6%), nem éri el a megyei (40,6%) és országos 

szintet (49%) sem. A „25-x éves korosztályban egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők 

aránya” mutató esetében jelentős lemaradás tapasztalható, a városi érték több mint 4,7 

százalékkal elmarad a megyei szinttől. E területen a város 2011-ben mért 8,2-es értékével épp 

csak, hogy meghaladja a 2001-es megyei átlagos arányt (8,1-et). 

 

1.7.1.6 Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 

A fejezetben a KSH T-Star adatbázisát, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

havonta megjelenő településsoros adatait használjuk fel az elemzésekhez.  

 

 

35. ábra A nyilvántartott álláskeresők száma Medgyesegyháza városában (forrás: KSH T-Star) 

Az álláskeresők (munkanélküliek) száma a 2008-2009-es gazdasági válság idején jelentősen 

megemelkedett, ennek hatása egyértelműen érezhető még a 2010-es, majd a 2012-es adatokon 

is. A 2013-as álláskeresői számok már jóval kedvezőbbek, de a 2014-es és 2015-ös év újabb, bár 

kisebb, emelkedést hozott. A 2016-os és 2017-es év során jelentősen javult a munkanélküliek 

száma, köszönhetően a gazdaság erősödésének és a különböző munkaerő-piaci 

intézkedéseknek, programoknak (közmunkaprogram, paktumprogramok, stb.) majd a 2018-as 

évvel egy lassú emelkedés indult meg. A 2020-as erőteljesebb növekedésben már a COVID 19 

pandémia kedvezőtlen gazdasági hatásai mutatkoznak meg. Az álláskeresők között jelentős és 

emelkedő a tartós munkanélküliek aránya: 2015-ben 38,67%, 2018-ban 56,8%, 2020-ban 

60,13%. 

 

Az alábbi ábra a nyilvántartott álláskeresőket a munkaképes korú népesség százalékában 

mutatja az utóbbi 4 év során. Az országos és megyei adatokkal való összevetés során is 

látható, hogy a városi mutató minden vizsgált időpontban legalább kétszeresen meghaladja a 

Békés megyei értéket, míg az országos adatnak a háromszorosát is meghaladja egy-egy évben 

(pl. 2020. június, az országos érték 1,5-szerese). 
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36. ábra A nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség százalékában (relatív mutató) 

(forrás: NFSZ alapján saját szerkesztés) 

A mutató magas értéke mellett az is megerősíti, hogy a Mezőkovácsházi járás 

munkanélküliségi szempontból az ország egyik leghátrányosabb területe, hogy a járásba 

tartozó többi település relatív mutatója is kedvezőtlen, magasabb a megyei és országos 

átlagnál (pl.: 2020. június: Almáskamarás: 11,89, Dombegyház: 7,15, Dombiratos: 9,65, 

Magyarbánhegyes: 7,2, Magyardombegyház: 10,69, Nagykamarás: 13,22, stb.). Ugyanakkor a 

települési szintű különbségek is nagyok, Medgyesegyháza a rosszabb helyzetű települések 

között van a járáson belül is. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint Medgyesegyházáán a 

nyilvántartott álláskeresők száma 2021 júniusában 141 fő, 2021 decemberében 138 fő, 2022 

márciusában 146 fő, míg az utolsó ismert adat szerint, 2022 júniusában 123 fő volt, ami azt 

mutatja, hogy a 2020 végén megemelkedett álláskeresői létszám lassan vissza tudott állni a 

korábbi évek viszonylag alacsonyabb szintjére. A relatív mutató 2022 júniusában az országos 

szint 155%-a volt, tehát a munkanélküliség szintje 55%-kal volt magasabb az országos átlagnál. 

   

37. ábra 25 év alatti és 45 év feletti nyilvántartott álláskeresők Medgyesegyházán (forrás: KSH T-Star 

alapján saját szerkesztés) 

A munkanélküliségi adatok alakulása kapcsán kiemelten figyelni kell a pályakezdő és fiatal (25 

év alatti) munkanélküliek arányának alakulását, valamint a 45 év feletti munkavállalók 

megjelenését a munkanélküliek között. Előző csoportba tartozók a munkatapasztalat hiánya, 

míg utóbbiak – bizonyos esetekben – az elavult, kevésbé modern és „eladható” tudás miatt 
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kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe. A 25 év alatti munkanélküliek aránya 2011-ben volt a 

legmagasabb (20,69%), majd 2016-ra 12% körüli értéken stabilizálódott, majd 2017-től újra 

emelkedni kezdett. Kiemelendő a 2018-as év, amikor csak 8,8%-os volt. 

A munkanélkülieken belül a 45 év felettiek aránya a teljes időszakban magas volt, 2010-2014 

között 20 és 24% körüli értéken mozgott. A legalacsonyabb 2013-ban volt a (19,35%), azóta 

folyamatosan emelkedő. Az időszakon belül 2020-ban volt a legmagasabb, 39,24%. Mindkét 

korcsoportot áttekintve kijelenthető, hogy fokozottabb mértékben vannak kitéve annak a 

veszélynek, hogy elveszíthetik munkájukat, különösen a gazdaságilag kedvezőtlenebb 

időszakokban. 

A Mezőkovácsházai járásban a száz lakosra jutó adófizetők száma 2010-ben 39,8 volt, ez az 

adat 3,7 százalékponttal maradt el az országos szinten rögzített értéktől (43,5). Járási szinten 

2014-től tapasztalhatunk emelkedést, ezzel párhuzamosan az országos szinttől való elmaradás 

is gyakorlatilag megszűnt (2019: Mezőkovácsházi járás és Magyarország: 49,6 fő a száz lakosra 

jutó adófizetők száma). Medgyesegyházán 2019-ben 50 adófizető jutott száz lakosra, ami közel 

azonos a járási (49,6) és országos (49,6) értékekkel.  

 

38. ábra 100 lakosra jutó adófizetők száma Mezőkovácsházai járásban (forrás: TeIR) 

A jövedelmi viszonyok javulását jelzi az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem szintjének 

emelkedése. A 2008-ban kezdődött gazdasági világválság hatására ez a folyamat megtorpant, 

illetve 2010-2011-ben visszaesett a jövedelmek szintje a járásban is, de ezt követően újra 

emelkedésnek indult.  

 

39. ábra Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Mezőkovácsházai járásban (forrás: TeIR) 
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A 2019-ben járási szinten rögzített 933.840 forintos összeg a 2010-es 443.522 forintos 

jövedelemhez képest 211%-os emelkedést jelez. Ez azonban továbbra is jelentősen elmarad az 

országos átlagként megállapított 1.326.307 forintos szinttől, de a Békés megyei járásközpontok 

átlagos értékétől is (1.196.152 forint). Medgyesegyházán 2019-ben 899.499 forint volt, ami a 

járási átlagnak 96%-a. 

Medgyesegyházán 2000-ben 708, 2010-ben 935, 2015-ben 933, 2020-ban 1.147 darab 

személygépkocsi volt bejegyezve az üzemeltető lakhelye alapján. Ennek a jármű állománynak 

azonban csak töredéke a Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett 

személygépkocsi, 2015-ben 34, 2020-ban 44 darab. 

 

Az életminőséget nagymértékben meghatározó, a lakások komfortosságát felmérő átfogó 

adatfelvétel a 2011-es népszámlálás óta nem történt, így jelenleg a témakörben a 2001-es és 

2011-es népszámlálások alapján készített elemzések állnak csak rendelkezésre. Eszerint a város 

össszlakás állománya 2001-ben 1827, 2011-ben 1873 lakás volt. Az itt élők általában saját 

tulajdonú családi házban élnek, néhány otthonban több generáció él együtt, lakótelepi lakás 

mindössze 32 van a városban. A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, 

igényességétől függően karbantartottak. Színvonal tekintetében nincs nagy eltérés, de 

természetesen egy-két, a helyi viszonyokhoz képest gazdagabb porta található a városban. A 

zártkertek száma 23 db, melyek nagy részén különböző mezőgazdasági termékek 

előállításával, gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. 

 

 

40. ábra A lakások komfortfokozata Medgyesegyházán, 2001 és 2011-ben (forrás: KSH T-Star alapján 

saját szerkesztés) 

Komfortfokozat tekintetében a fenti diagramból látható, hogy az összkomfortos lakások száma 

közel másfélszeresére nőtt a városban. Az alacsony komfortfokozatú (komfort nélküli és 

szükséglakások) lakások aránya városi szinten 2001-ben jóval magasabb, 24,1% volt, míg 2011-

ben 12,4% volt. A kedvezőtlen lakhatási feltételekkel rendelkező lakások jelentős része 

szegregátumokban található, ahol az alacsony komfortfokozatú lakások aránya jelentősen 

meghaladta a városi szintet. 
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1.7.3. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, 

érdekviszonyok 

Medgyesegyháza a gazdasági-társadalmi mutatók alapján kedvezőtlen helyzetben van: megyei 

és járási szinten alacsonyabb jövedelmi helyzet, magasabb munkanélküliségi ráta jellemzi a 

települést. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosított a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára. Medgyesegyházán a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (HEP) szerint 1 szegregátum és 1 szegregációval veszélyeztetett terület található 

(Lászlótelep, Bánkút).  

Ahogy azt fentebb is írtuk, a lakások komfortfokozata tekintetében a 2001-es és 2011-es 

népszámlálások alapján készített elemzések állnak csak rendelkezésre jelenleg. Eszerint az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya városi szinten 2001-ben 24,1%, 2011-ben 12,4% volt. 

A kedvezőtlen lakhatási feltételekkel rendelkező lakások jelentős része szegregátumokban volt 

található, ahol az alacsony komfortfokozatú lakások aránya jelentősen meghaladta a városi 

szintet. 

Szegregátumnak azokat a területeket nevezzük, ahol az aktív korú népességen belül a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50 %.  

Településszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik:  

 a településszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek 

jelentik a telepszerű környezetet),  

 a településszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődő 

szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket).  

A település 2017-ben1 két olyan pályázatot is nyert, melyek a mélyszegénységben élő 

társadalmi csoportok esélyeit javítják2.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a TOP-4.3.1-15-BS1 - Leromlott városi területek 

rehabilitációja programok felhívása keretében 175,1 millió Ft támogatást nyert a „Lászlótelep 

szegregátum felszámolása Medgyesegyházán” projektjére.  

Medgyesegyháza szegregált része Lászlótelep, melyet a projekt keretében kíván az 

Önkormányzat felszámolni. A projekt keretében Lászlótelep szegregátumból hátrányos 

helyzetű személyeket kívánnak beköltöztetni a belvárosi beavatkozási helyszínre, ahol új, a 

modern kor igényeit kielégítő önkormányzati tulajdonba kerülő szociális bérlakásokat hoznak 

létre. A projekt beavatkozási helyszíne a Damjanich utca; Deák Ferenc utca; Dózsa György utca; 

Moravszki utca; Petőfi utca; Hősök utca; Kossuth tér által határolt belvárosi terület. Az 

akcióterületen megmaradt romos lakóépületek bontásra kerülnek, a terület pedig új funkciót 

                                                   

1
 Ezen pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések 2022. áprilisában léptek hatályba. 

2
 A fenti projektek végrehajtásának befejező dátuma 2022.11.30. (a palyazat.gov.hu-n található információ szerint). 
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kap. Emellett közösségi teret alakítanak ki, illetve egyéb, a hátrányos helyzetű személyek 

életkörülményeit, a közbiztonságot javító, illetve a szegregáltságot megszüntető 

intézkedéseket hajtanak végre. 

Medgyesegyházához tartozik Bánkút település is, mely szegregációval veszélyeztetett 

területnek minősül. Várhatóan itt is érzékelhető lesz a másik nyertes, a hátrányos helyzetű 

emberek esélyegyenlőségét növelő pályázat hatása. A TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívása keretében 

támogatást nyert az „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért” c. pályázat, 

mely 52,5 millió Ft támogatásból a településen élő marginalizálódott közösségek - például a 

romák - társadalmi-gazdasági integrációját, a munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz 

való hozzáférését, komplex programját valósítja meg.  

 

1.7.4. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és 

kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, 

hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, 

vallási közösségek stb.) 

 

1.7.4.1. Történeti és kulturális adottságok 

Medgyesegyházát 1893-ban nyilvánították nagyközséggé, 2009-ben pedig várossá. Alapítói 

elsősorban tehetős békéscsabai gazdák voltak. Ennek köszönhetően a település nem osztozott 

a környező, szegényebb lakosságú községek sorsában, hanem a kedvező fekvését (közlekedési 

csomópont, vasút, tehetős lakokosság) kihasználva igen gyors fejlődésnek indult, és alig egy 

évszázad alatt kialakult Medgyesegyháza végleges szerkezete. A tanyákkal és majorokkal sűrűn 

beépített tájban, a térség legfontosabb közlekedési csomópontjában létrejött település 

szerkezetének máig legdominánsabb elemei a községbe sugarasan befutó közutak és a vasút. 

A telepítés óta eltelt egy évszázad alatt a sugaras jellegű szerkezet megőrződött, annak 

ellenére, hogy a telepítés során és az azt követő évtizedekben történt telekosztások során 

elsősorban négyzethálós struktúrájú telektömbök jöttek létre. 

Amint a város weboldalán is olvasható, a település határában végzett ásatások bizonyítják, 

hogy a mai Medgyesegyházán már több mint 1000 éve élnek emberek, de a történelem viharai 

több alkalommal is a földdel tették egyenlővé a községet. A város alig több mint egy évszázad 

alatt alakította ki a maga arculatát. Medgyesegyháza a XX. század első felére már is mezővárosi 

szerepet töltött be, kereskedelmi és ipari központtá vált. Mondhatni egyedülálló a Kárpát-

medencében, ami Medgyesegyházán egy emberöltő alatt kétszer is megismétlődött: 1888-tól 

Békéscsabáról szlovákok, 1947-ben pedig a csallóközi Gútáról magyarok települtek a területre, 

akik példamutató módon illeszkedtek be az őslakosok életébe, tisztelve a más népek kultúráját. 

A település közigazgatási területén végzett régészeti kutatások során a régészek három Árpád-

kori templom és a mellettük elhelyezkedő temetők helyét tárták fel. A lelőhelyek tanúsága 

szerint a Medgyesegyháza illetve Bánkút mellett eddig talált Árpád-kori lelőhelyeknek nem 
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volt késő középkori folytatása. Ennek oka az ekkortájt meginduló falupusztásodás folyamata 

lehetett, ezt támasztja alá, a XIII. századi oklevelekben egyre sűrűbben megjelenő "puszta 

egyház" kifejezések, valamint az "-egyház, -egyháza" utótagú, korábban templommal 

rendelkező, de már lakosság nélküli puszta falura utaló helynevek. 

Medgyesegyháza 1993. szeptember 25-én ünnepelte nagyközséggé nyilvánításának 100. 

évfordulóját, erre a jeles évfordulóra készült el a község címere is, mely a magyar és szlovák 

lakosság szoros kapcsolatát jelképezi. Az örök megújulás szimbóluma a helyi lakosok számára 

címer középen megjelenő életfa-motívum. 

Ha a történeti emlékeket nézzük, az első írásos emlék 1418-ban szól először 

Medgyesegyházáról. A török hódoltságig terjedő időben a gyulai vár fennhatósága alá tartozó 

Medgyesegyházát időrendileg a Maróthiak, Mátyás király, Corvin János, Gerdosich Péter, Gál 

Ispán uralták. A török időkből a település történetére vonatkozóan, a XVI. század végétől, igen 

kevés adat áll rendelkezésre. Az 1567-ben és 1579-ben történt összeírások tanúsága szerint 

ebben az időszakban, 1567-ben a településen 39 család élt, 1579-ben pedig 82 családot 

számoltak össze, ezek az adatok a lakosság folyamatos továbbéléséről tanúskodnak. A XVI. 

század végétől a feljegyzések száma még inkább megfogyatkozik és 1579 után Megyésről, a 

mai település középkori múltjáról nincs több adat. 

A török uralom megszűnése (1695) után ismét növekedő számú írásos dokumentumok a 

korábbi települések túlnyomó részét meg sem említik. A megszűnt falvak pusztulásának és 

lakatlanná válásának közvetlen okát szinte egyetlen esetben sem ismerjük. Ugyanígy feledésbe 

merült általában pontos helyük is, pedig valószínűleg mindegyiküknek, de legalább Megyesnek 

biztosan volt temploma is. 

Várostörténeti hivatkozások szerint 1726-ban III. Károly Medgyes-pusztát Rinaldo modenai 

hercegnek adományozta. 1787-ben a hercegi család magyarországi birtokait itáliai javakra 

cserélte, s a terület kezelése a magyar kincstár, a kamara kezébe került. A modenai herceg 

megbízottai és a kamarai tisztviselők a XVIII. század egész folyamán és a XIX. század első 

évtizedeiben az erdélyi örmény haszonbérlőknek adták árendába az uradalomhoz tartozó 

pusztákat. A szamosújvári, erzsébetvárosi, gyergyószentmiklósi örmény vállalkozók 

(kereskedők) az Erdélyből idehajtott ökröket a pusztákon feljavították és azután ausztriai és 

németalföldi piacokon értékesítették. A bérlők pásztorokat fogadtak, ideiglenes építményeket 

is emeltek, de a földet nem szántották. A télen-nyáron a szabadban tartott marhaállomány a 

kincstári pusztákon egy-egy időpontban együttesen tíz- és harmincezer darab körüli lehetett. 

A külterjes marhatartás kényelmes, de kincstárnak keveset jövedelmező forma volt. A kamarai 

puszták nagyobb jövedelemmel járó hasznosítását 1843-tól közvetlenül a kamara vette a 

kezébe. A legeltető állattartást szolgáló bérbeadás radikális visszaszorításával egyidejűleg a 

dohánytermesztés felé fordult a kincstár. 

A végrehajtásba igyekeztek pénzembereket bevonni, s a nagyobb bérleteket számukra 

fenntartani. Woldianer Sámuel pesti és bécsi bankár így lett több kertésztelep és puszta 

árendora. A kincstár és nagybérlők közvetlen irányítása alatt, a kedvező feltételek hatására 

1841- és 1846 között jelentős számban telepítvényes községek keletkeztek. Ebben az időben 

jött létre (1844. november 20-án) Bánkút telepes község is. 
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A Bach-rendszerrel életbe lépett dohányilleték miatt a dohánytermesztés haszna nagyot esett, 

a dohánykertészek feleslegessé váltak. A földterületek utáni hiteleket a telepesek nem tudták 

fizetni, ami miatt Wodianer jelentős összegeket követelt a kertészektől. A bírósági eljárások 

után, 1852. március 9-én százötven katona és csendőr teljesen körülzárta a községet, az 

állatokat, a vagyontárgyakat elkobozták, napokig tartó árverésen eladták, emellett a lakosokkal 

72 házat le is romboltattak a katonák. Az így szerzett bevétel az adósság tíz százalékát sem 

fedezte. 

Az 1883-ban megépített Kétegyháza - Mezőhegyes vasútvonal olyan közlekedési és gazdasági 

előnyhöz juttatta Medgyest és környékét, ami még jobb értékesítési feltételeket biztosított a 

pénzügyminisztérium számára, amely ebben az időszakban jutott arra a meggyőződésre, hogy 

a hagyományosan bérbe adott, keveset jövedelmező pusztarészeket áruba bocsátja. Az 1887-

ben született megegyezés szerint a medgyesi pusztán árult földeket 117 békéscsabai vevő 

vásárolta meg, kataszteri holdanként 273 forintért, húsz éves részletfizetéssel. 

Medgyesegyháza 1893-ban alakult nagyközséggé. 

Medgyesegyháza 110 éves történetének az a legfelemelőbb értéke, hogy a több tényező 

szerencsés alakulása, majd egy más mentalitást hordozó, mezővárosi polgár szemléletű 

betelepülő népességrész tudatosságával és szívósságával megteremtett önállóság révén ki 

tudott kerülni a telepes községeket kegyetlenül visszahúzó, megterhelő rendszerből. 

 

1.7.4.2. Civil szerveződések 

A medgyesegyházi székhellyel bejegyzett civil szervezetek száma a KSH 2010-től vezetett 

nyilvántartása szerint az elmúlt 11 évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Civil szervezetek 

száma 
14 16 15 15 14 12 

12 12 
15 15 16 

5. táblázat: Civil szervezetek száma Medgyesegyházán (forrás: KSH T-Star) 

A helyi civil szerveződések bemutatása: 

 Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

Az egyesület célja a működési területünkön élő egészségkárosodást szenvedett emberek 

társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlősének elősegítése. A mozgásfogyatékos emberek 

szervezett, egymást segítő egyesületi, kulturális életének kialakítása, emberi és állampolgári 

jogaik védelméhez segítségnyújtás, részükre kulturális programok szervezése. 

Képviselő: Szabó Györgyné  

 

 Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete 

Célja, hogy helyben elősegítse és szervezze a Vöröskereszt azon munkáját, mely az 

egészségügyi kultúra fejlesztését és terjesztését, az egészségügyi viszonyok javítását célozzák. 
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Feladatának érzi, hogy előmozdítsa a lakosság bevonását az egészségügy különböző 

feladatainak megoldásába. Egészségügyi felvilágosítási munkát szervez és végez a lakosság 

körében, közreműködik a különböző állami akciók zavartalan lebonyolításában: védőoltások, 

szűrővizsgálatok, véradók toborzása, közreműködés az elemi csapások elhárításában, tevékeny 

részvétel az elsősegélynyújtásában illetve oktatásában. 

 

 Boldog Otthon Alapítvány 

Az Alapítvány 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a családok testi-lelki egészségét, a 

gyermekek boldogságát segítse, hasznos időtöltést, jó programokat biztosít elsősorban a 

nagycsaládosok, hátrányos helyzetű családok számára. Az ehhez szükséges anyagi háttér 

megteremtése érdekében pályáznak, támogatókat keresnek. Önkéntes segítőket 

foglalkoztatnak programjaink lebonyolításához. A pályázatokon nyert, és támogatásból 

vásárolt sport és játék eszközeiket biztosítják a városi, intézményi, együttműködő partnerekkel 

szervezett rendezvényekre, programokra a résztvevőknek. Folyamatosan készítik, és 

jótékonysági vásáraikon árusítják az egyedi, kézzel készült portékáikat, melynek bevételéből az 

alapítvány munkáját biztosítják és eszközeit bővítik. A helyi rászorulók körében és játék 

adományok gyűjtését és osztását végzik. Sport és játékeszközeiket örömmel veszik birtokba a 

rendezvényeken gyermekek és felnőttek egyaránt. 

Képviselő: Baloghné Süli Beáta Anikó 

 

 Medgyesegyházi "Nebulókért" Alapítvány 

Az alapítvány célja, hogy javítsa a Schéner Mihály Általános Iskola intézményében folyó 

oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeit. A tárgyi feltételek javítása keretében az 

alapítvány támogatást nyújt az intézmény részére a működéshez szükséges iskolai eszközök, 

felszerelések beszerzésére, a nyári táborok, a tanulmányi kirándulások megszervezésére, a 

diáksport körök, a diákönkormányzat működésének elősegítésére. Az alapítvány az intézmény 

részére lehetőségeihez képest biztosítja a fenti témájú pályázatokon való induláshoz szükséges 

önerőt. Jutalmazza a tanulók kiemelkedő tanulmányi, sport, közösségi területeken elért 

eredményeit.  

A kuratórium elnöke: Gácsér Béláné 

 

 A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület 

Az egyesület célja a román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzése, 

fejlesztése, nemzetiségi jogok védelme, politikai képviselet, közösségek oktatási és kulturális 

tevékenységének fejlesztése. 

Képviselő: Sütő Mária Márta 

 

 Hubertusz Vadásztársaság 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91olt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C5%B1r%C5%91vizsg%C3%A1lat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemi_csap%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91seg%C3%A9lyny%C3%BAjt%C3%A1s
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Céljuk, hogy a korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturális 

vadászati lehetőséget biztosítson a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és 

megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban.  

Képviselő: Horváth András 

 

 Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 

Az egyesület tevékenységének fókuszában a vidéki gazdaság fejlesztése, vidékfejlesztés, a 

foglalkoztatás elősegítése, közösségi terek, rendezvények támogatása áll.  

Elnök: Ruck Márton 

 

 Medgyesegyháza Sportegyesület 

Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, rekreáció biztosítása. Az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása és fenntartása. Utánpótlás és felnőtt korú sportolók képzése, 

versenyeztetése. Közösségfejlesztés. Az egyesület üzemeltetésében lévő ingatlanok 

állagmegóvása, fejlesztése. 

Elnök: Futaki János 

 

 Készen Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány 

Céljuk a Medgyesegyháza város lakossága számára a közművelődéshez, oktatáshoz, 

ismeretterjesztéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a város kulturális és természeti 

sokszínűségének megóvásához történő hozzáférés biztosítása. 

Képviselő:Varga Márk (elnök) 

 

 Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

Az alapítvány célja a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában folyó korszerű, színvonalas 

nevelés tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. A minőségi munka érdekében a 

berendezések korszerűsítése, a gyerekek képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez anyagi 

feltételeinek megteremtése, közösségi rendezvények támogatása.  

Alapító:Balogné Süli Beáta; Vezető: Varga Jánosné 

 

 Medgyesegyházi Polgárőrség 

A Medgyesegyházi Polgárőrség a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a 

bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, a közúti baleset 

helyszínén figyelőszolgálatot, valamint a bölcsőde, óvoda, általános iskola közvetlen közelében 

jelzőőri tevékenységet lát el.  

Elnök: Petrovszki Attila 
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1.7.4.3. Vallási élet 

Medgyesegyházán – a település honlapján található információk szerint – a három 

legjelentősebb jelen lévő egyház a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Református 

Egyház, ezen belül is az Evangélikus Egyházközség, illetve jelen van a településen a Hetednapi 

Adventista Egyház is.  

Amint a katolikus egyházról szóló bejegyzésben olvasható, Medgyesegyházán napjainkban ma 

a katolikusok – akiknek döntő többsége római katolikus – alkotják a legnépesebb felekezeti 

csoportot. 

 

A betelepülés után ide költözött katolikus hívek lelki gondozását először az eleki plébánia 

filiájaként szervezték meg, majd ez a kétegyházi plébánia felügyelete alá került. A XIX. század 

végén önálló községgé váló Medgyesegyházán 1922-től szervezik meg a helyi plébániahivatalt, 

ekkortól datálódnak első anyakönyvei is. Az 1880-ban épült plébániai épület 1930-ban kerül a 

katolikus egyház tulajdonában. 1938-ban lebontják a régi, az igényeknek már megfelelni nem 

képes, kisméretű templomot, és helyén felépítik a ma is látható, tágas és ízléses, Szent Mihály 

arkangyal tiszteletére szentelt épületet, amelyet később 1972-ben, majd 2002-ben renoválnak 

alaposan. A lelkészséget 1950-ben plébánia rangra emelik, és létrejön bánkúti filiája, ami egy 

1995 és 1996 közötti átmeneti időszakot leszámítva mai napig Medgyesegyháza irányítása alá 

tartozik, Gáborteleppel és Pusztaottlakával együtt. 

A plébánia ma Szeged-Csanádi Egyházmegye Mezőkovácsházi Esperesi Kerületének része, 

plébánosa nem csak a nagyközség 1878 katolikus hívét gondozza, hanem ellátja 

Medgyesbodzás lelkészi teendőit is. Ezzel együtt a nagyközség plébániája további mintegy 

1200 katolikus hívő lelki életét irányítja. A település katolikus plébánosa Kémenes Csaba.  

 

Medgyesegyháza evangélikus gyülekezetét a Békéscsabáról érkező, nem kis részben szlovák 

nemzetiségű evangélikus családok alapították. A gyülekezet 1920-ben vált le az anyaegyházról 

és alakult önálló anyagyülekezetté. Az immáron önállóvá lett gyülekezet rendelkezett egy 

kisebb gyülekezeti házzal, ahol az istentiszteleteket tartották, idővel ez a helyiség kicsinek 

bizonyult és a gyülekezet kifejezte azon óhaját, hogy épüljön templom és lelkészlakás. Az 

építkezés 1898-ban kezdődött, az elkészült templomot 1899-ben szentelték fel, a lelkészlakás 

1903-ban készült el. 1949-ben a templom teljes külső és belső felújításon esett át, amit 1981-

ben és a 1990-es években is megismételtek. 1995-ben megkezdődött az iskolai hittanoktatás, 

ma már évente 80-90 gyermek jár ezekre a foglalkozásokra. Rendszeresen szerveznek ifjúsági 

rendezvényeket, konfirmandus tábort és hittantábort is, hetente pedig teadélutánt. 

Hagyományosak a Mikulás – napi vagy a farsangi rendezvényeik, folyamatos a Szociális Otthon 

ápoltjainak lelki gondozása. 

A medgyesegyházi evangélikus gyülekezet szórványai révén a környező települések lelki 

életére is hatással van, Almáskamarás, Nagykamarás, Kevermes, Medgyesbodzás csekély 

létszámú evangélikus közössége rendszerint Medgyesegyházára jár istentiszteletre. A 

gyülekezet lelkésze Zsíros András. 
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Medgyesegyházán a Hetednapi Adventista Egyház gyülekezete 1927-ben alakult és 1977-ig 

több bérelt helyen tartotta az összejöveteleket. 1977-ben az Egyházközpont és a helyi tagok 

hozzájárulása segítségével sikerült megvásárolni a Medgyesegyháza, Damjanich u. 25. szám 

alatti lakóházat, és ezt alakították át a tagok gyülekezeti helyiséggé. A gyülekezet az orosházi 

körzethez tartozik, és annak lelkésze a lelki gondozója és felügyelője. 

A Gyülekezet hitét és vallási életét, a Szentírás (Biblia) - és csakis a Szentírás - egyértelmű és 

világos tanításai és értelmezései alapján gyakorolja. Csak Szombati napon a hét hetedik napján 

tart Istentiszteleti összejövetelt, ezen a napon – az élet mentésén és halaszthatatlan segítségen 

kívül – az egyházhoz tartozók más munkát nem végeznek. Az egészségre káros és függő 

hatású, valamint szenvedéllyé váló dolgoktól és azok fogyasztásától elhatárolódnak.  

A gyülekezet lelkésze Bicskei Róbert. 

 

A helyi közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálatában az alábbi 

tevékenységeket végzik a településen:  

 szociális, karitatív feladatok: helyi önkéntesek által ruha és adományosztás hátrányos 

helyzetű, rászoruló emberek számára 

 egészségügy: Életmód- és Főzőklub, dohányzás leszoktató, stresszkezelő 

csoportfoglalkozások 

 kulturális: Medgyesi Advent Énekegyüttes fellépései.  

 gyermekek részére játszó- és kézműves foglalkozások tartása 

 A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói számára Gyermek Egészség Expo megtartása 

 Családok, gyermeke, fiatalok részére táborok szervezése, szabadidős tevékenységek, 

sportolási lehetőségek  
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1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

 

1.8.1.1 Egészségügy 

Medgyesegyházán két felnőtt és egy gyermek alapellátási körzet került kialakításra, melyet 

vállalkozó háziorvosok látnak el. Heti egy alkalommal a felnőtt háziorvosi rendelő labor 

helyiségében vérvétel biztosított a lakosok számára. A városban egy patika működik, valamint 

Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő áll a lakosok rendelkezésére. Fogorvosi alapellátás egy 

körzetben történik, melyet szintén vállalkozó orvos lát el.  

Szakorvosi rendelő nincs a városban, a szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a 

gyulai szakorvosi rendelőintézetbe utalja. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló 

közlekedésre képtelen személyek számára, szükség szerint betegszállító igényelhető.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (későbbiekben: HEP) információi szerint a városban a 

védőnői ellátás két védőnői körzetben történik. Az iskola- és ifjúság orvosi ellátást a házi 

gyermekorvos látja el. Az alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátást Kunágotán látják el, melyhez 

több település tartozik, köztük Medgyesegyháza is. Az iskolások fogászati szűrését az iskola-

egészségügyi feladatok keretében a fogorvos végezi az oktatási intézményekkel történt 

megállapodások alapján. Az orvosi rendelők épülete akadálymentesített. A „TOP-4.1.1-15-BS1-

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” felhívás 59,9 millió forintos támogatást 

nyújtott a „Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” projekt 

lebonyolításához, mely lehetővé tette a Luther utca 1. szám alatti, háziorvosi, védőnői, 

fogorvosi és az iskola-egészségügyi szolgálatnak helyet adó, leromlott műszaki állapotú 

háziorvosi rendelő felújítását.  

 

1.8.1.2 Szociális és gyermekjóléti ellátás 

Medgyesegyháza lakosságának elöregedése folyamatos. A 65 év feletti lakosság körében 

nagyobb arányú az egyedül élők aránya, többségük az egyedül elő nők közé tartozik. Ennek 

következtében folyamatosan nő a településen az időskori szociális szolgáltatások iránti igény. 

A helyi önkormányzat számára fontos, hogy biztosítsa a rászorulók számára a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Medgyesegyházán a város 

önkormányzata által fenntartott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 

biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat 2001. január 1.-től. Az 

intézmény a település szociális- és egészségügyi szolgáltatásait integrálja magába, alapító 

okirata szerint egészségügyi alapellátást, család és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság-

egészségügyi gondozást, idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, szociális étkeztetést, időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos 

ellátását, gyermekjóléti szolgáltatások, családsegítést nyújtanak a településen. 
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Az intézmény célja, hogy a felmerülő szociális problémákat helyi szinten, az individuális 

szükségletekre hatékonyan reagálva tudják kezelni ezért a Gondozási Központ biztosítja az 

egyes intézményegységek közötti átjárhatóságot, melyet a felmerülő intézményközi feladatok 

integrált formában történő szervezése tesz lehetővé.  

A gyermekjóléti alapellátás a városban teljes körűen működik a Gondozási Központ 

Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül, emellett a régióban a Mezőkovácsházi Járási Hivatal 

Szociális, Család és Gyermekjóléti Központja is felkereshető. A gyermekjóléti szolgáltatás célja 

a településen élő gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás 

biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Medgyesegyházán is működik 

gyermekvédelmi jelzőrendszer, mely a gyermekjóléti szolgálat által működtetett 

együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző 

hatóságokkal. Célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekvédelmi törvény 2. és 17. §-a 

tartalmazza a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait, melyek közül Medgyesegyházán az 

alábbiak vannak jelen:  

a) egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi 

gyermekorvos  

b) személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, 

családsegítő központ  

c) köznevelési intézmények  

d) rendőrség  

e) egyesületek, alapítványok és az egyházi jogi személyek  

Idősek nappali ellátása – Idősek Otthona: 

Az Idősek Otthona a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében. Elsősorban 

azoknak a személyeknek az ellátását biztosítja, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális 

helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, 

gondozást igényelnek. 

Az Idősek Otthonának ellátási területe Békés megye közigazgatási területére terjed ki. 

 

Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében nyújtott, az önálló 

életvitel fenntartása érdekében biztosított szolgáltatás, így alapvető gondozási, ápolási 

feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában való közreműködést, illetve a 
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veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást 

jelenti. 

A szolgáltatás ellátási területe Medgyesegyháza város közigazgatási területe. A házi 

segítségnyújtást a Gondozási Központ kinevezett házi szociális gondozókkal biztosítja.  

 

Idősek Klubja: 

Elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk 

vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 

képes személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint 

megszervezik az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

 

Étkeztetés: 

Napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk azon ellátottak részére, akik önmaguk vagy 

eltartottjuk számára ezt nem képesek biztosítani. 

 

1.8.1.3 Közoktatás, köznevelés 

Óvodai ellátás 

Medgyesegyházán az óvodai feladatellátás 1 intézményben, két telephelyen történik, melynek 

Bánkúton is működik egy telephelye. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 

fenntartója és működtetője Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, működési területe 

Medgyesegyháza város közigazgatási területe. A maximálisan felvehető gyermekek száma az 

óvodában 150 fő, a mini bölcsődében 8 fő.  

A lenti ábrán látható, hogy az óvoda férőhely-kihasználtsága évente változik, 2010 és 2020 

között 100-131 gyerek között ingadozott, de a tendencia csökkenő a beíratott gyerekszám 

tekintetében. Az óvodába beírt gyerekek száma 2012-ben volt a legmagasabb (131 gyermek), a 

legalacsonyabb pedig 2017-ben (100 gyerek). 
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41. ábra: Óvodai férőhelyek és azok kihasználtsága Medgeyesegyházán (Forrás: KSH T-Star adatai 

alapján saját szerkesztés) 

 

Az óvodások számának csökkenése alapvetően demográfiai okokkal magyarázható, itt is 

csökkent a születések száma, ezzel szemben nőtt a 65 év felettiek aránya. Országos tendencia, 

hogy a települések állandó népességének korösszetétele egyre kedvezőtlenebbre fordul.  

A „TOP-1.4.1-16-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” kiírás keretei között, 50,3 millió forintos 

támogatásból valósult meg az „A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése” c. projekt. Emellett további 155, 4 20 milliós keretből a „Mini bölcsőde kialakítása 

Medgyesegyházán” című projekt is megvalósult. 

 

Alapfokú oktatás 

A városban a Schéner Mihály Általános Iskola nyújt alapfokú oktatást. Az iskola a Békéscsabai 

Tankerületi Központ fenntartása alatt áll. Az intézményben a 2021/2022-es évben 16 osztály 

268 tanulója folytatott alapfokú tanulmányokat. Az általános iskolában két egyház is 

közreműködik a hittan oktatásában, egyrészt a Magyar Katolikus (római katolikus) egyház 

(képviselője: Kémenes Csaba), másrészt pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház (képviselői: 

Szigethy Szilárd, Szigethyné Szenteczki Katalin).  

 

 

42. ábra: Általános iskolai tanulók száma Medgyesegyházán 2010-2020 között (forrás: KSH-ból, 

egyéni szerkesztés) 

Az általános iskolai tanulók száma 2010-től csökkenő tendenciát mutat Medgyesegyházán. 

Érdekes módon 2001 és 2010 között 331 főről 424 főre nőtt tanulók száma, ami 32%-os 

növekedést jelez. A 2010 és 2021 közötti időszakban azonban egy konstans, évről évre történő 

tanulószám csökkenést tapasztalhatunk (kivéve 2020-ban, amikor kis növekedés történt), 

melynek mértéke még nagyobb, 36,8%-os. A más településről bejáró általános iskolai tanulók 

aránya 2010 és 2020 között szintén csökkent, 67,8%-al (míg 2010-ben 115 tanuló járt át 

Medgyesegyházára, addig a 2020-ban már csak 78). Az általános iskolában a hátrányos 

helyzetű tanulók száma évről évre emelkedik, emiatt különösen fontos a szerepe van a napközi 

otthonos ellátásnak, mivel itt a gyermekek felügyelet alatt vannak, továbbá biztosított az 

étkeztetésük. Ahogy az óvodai létszámnál is megfigyelhető, úgy az általános iskolai tanulók 

száma is évről évre csökken. 
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Középfokú oktatás 

A városban működik a Báthori István Gimnázium Medgyesegyházai Tagintézménye, ahol esti 

munkarend szerinti 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás folyik, ennek befogadó 

intézménye a Schéner Mihály Általános Iskola, fenntartója pedig a Sziltop Oktatási Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

A KHH adatbázisában 2016-tól állnak rendelkezésre tanulói létszámadatok, e szerint 

Medgyesegyházán a középiskolai (gimnáziumi) tanulók száma 2016 után növekedni kezdett. Az 

akkor még 102 fős létszám 2020-ra 111 főre nőtt, 2018-ban 107 fő volt, 2019-ben pedig 114 fő 

volt. 

Medgyesegyházán felsőfokú oktatási intézmény nem működik. 

 

1.8.1.4 Kultúra és sport 

Medgyesegyháza Művelődési Ház és Könyvtár 

A Művelődési Ház és Könyvtár a térség kiemelkedő jelentőségű művelődési intézménye, amely 

a kultúraközvetítés minden szegmensében aktív, legyen szó állandó és időszaki kiállítások 

szervezéséről és fenntartásáról, könyvtári szolgáltatásokról, civil kezdeményezések 

támogatásáról vagy rendezvényszervezésről. A Művelődési Ház fogja össze a településen 

tevékenykedő kulturális csoportok és civil szervezetek munkáját, itt néptánc- és moderntánc 

csoport és Művészeti Alapiskola is működik. Helyet biztosít a nyugdíjasok baráti körének és a 

Medgyesegyházáért Alapítványnak is, emellett a Békés Megyei Hírlap körzeti központja is az 

intézményben működik. A város szülöttének és díszpolgárának, Schéner Mihály Kossuth- és 

Munkácsy-díjas festőművésznek az állandó kiállítása is itt tekinthető meg. A Házban működik a 

városi könyvtár, az eMagyarország pont, valamint a kábeltelevíziós központ is.  

 

Schéner Mihály emlékház  

Helyi védettséget élvez a Damjanich utcában álló Schéner Mihály emlékház, mely épület a népi 

lakóházépítészet igazán szép, típusos példája vert falazatával és fa oromzatával. 

Medgyesegyháza önkormányzata vásárolta meg és újította fel szülötte, a Kossuth- és 

Munkácsy-díjas festőművész hajdani szülőházát, mintegy meglepetésképpen a művész 

számára. A korhű állapotát őrző épület helyet ad a festő műveiből összeállított állandó 

kiállításnak is. 

 

Medgyesegyháza sportélete 

Ahogyan az a város hivatalos weboldalán is olvasható, Medgyesegyháza szervezett, rendszeres 

sportéletét az I. világháborút követő időszaktól számíthatjuk, 1918-ban alakult meg 

Medgyesegyházi Torna Club (MTC). Kezdetben egy szakosztály működött, a labdarúgó, amely 

alig öt év után jelentős sikereket ért el a megyei bajnokságban, annak sikeres élvonalába 

került. Az Egyesület több átalakulás után 1930-ban nevet változtatott és Medgyesegyházi 
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Kinizsi Sport Kör néven szerepelt, taglétszáma, támogatói, aktív sportolóinak száma 

folyamatosan gyarapodott.  

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmód és a sport népszerűsítésére.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2013. (IV.25.) Kt. határozatával 

fogadta el a város 2013-2017-os középtávú sportkoncepcióját. A koncepcióban szerepel, hogy 

jelenleg Medgyesegyháza legjobban kihasznált sportlétesítménye a Sportcsarnok, illetve 

további sportolási lehetőségeket biztosít a Városi Uszoda és a Sportpálya, illetve a város 

közterületei és játszóterei. 

A koncepció kiemeli az önkormányzat kiemelt, jogszabályilag is megerősített feladatát és 

felelősségét a sport területén. 

A település sportlétesítmény hálózata kiváló, korszerű és modern sportlétesítmények állnak 

rendelkezésre: sportcsarnok, sporttelep, fedett uszoda, lovaspálya.  

A sporttelep Medgyesegyházán a település központjában, a Sport utcában helyezkedik el. 

Területe összesen közel 10 000 m2, amelyben szabványos, fű borítású labdarúgó pálya, füves 

edzőpálya, aszfaltozott, kombinált kispályás labdarúgó-, kosárlabda-, kézilabda- pálya 

helyezkedik el. A labdarúgó pályával párhuzamosan 800 fő (ülő) befogadására alkalmas fedett 

lelátó, valamint a játéktér mellett, azzal párhuzamosan nyitott lelátó van. A labdarúgó pálya 

körül 6 pályás, vörös salakkal burkolt futópálya van, amely alkalmas magas szintű atlétikai 

versenyek lebonyolítására. 

Az uszodát 2003-ban adták át. Alapterülete 1500 négyzetméter, ebben egy 25 méteres 

úszómedence, illetve egy gyermekmedence található. Ezen túl szauna és pezsgőfürdő várja a 

rekreálódni kívánókat. Az uszoda a legkorszerűbb technológiával rendelkezik, világítása akár 

televíziós közvetítéseket is lehetővé tesz. Nem csak helyi, hanem környékbeli, sőt távolabbi 

településen élő magánszemélyek és sportegyesületek is igénybe veszik szolgáltatásait. 

Közvetlenül az uszoda mellett található a medgyesegyházi sportcsarnok, sőt a két épület közt a 

belső átjárás is biztosított. Ezt 1991-ben építették, majd 2000-ben bővítették, korszerűsítették. 

A 2500 négyzetméteres létesítmény összesen 1600 férőhelyes (800 ülő-, 800 állóhely), alkalmas 

akár nemzetközi kézilabda-, kosárlabda-, röplabdamérkőzések lebonyolítására. 

 

1.8.1.5 Esélyegyenlőség biztosítása 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2013. (IV.25.) Kt. határozatával 

fogadta el a 2013-2017-es időszakra készített Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Jelenlegi, 

hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programja már a 2019-2023 közötti időszakra készült, mely 

2020-ban felülvizsgálatra került, és a Képviselő-testület 120/2021. (V.11.) határozatával került 

elfogadásra.  

A 2019-2023-as időszakra vonatkozó program intézkedései az alábbi területekre 

összpontosulnak: 

1. A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége: 
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 A mélyszegénységben élők körében nagymértékben fordulnak elő 8 általános iskolai 

végzettséggel rendelkező személyek, ezek ellentételezéseként iskolázottsági szintjük 

növelése, szakképzettségi szintjük növelése  

 A mélyszegénységben élők körében a regisztrált álláskeresők számának csökkentése, 

foglalkoztatottságuk növelése  

 A korai gyermekvállalás hátrányainak kiküszöbölésére a családok ösztönzése az 

egészséges életmódra életvitelük, egészségügyi szokásaik tudatos változtatására, az 

egészségügyi prevenció jelentőségének tudatosítása. 

2. Gyermekek esélyegyenlősége: 

 A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának csökkentése érdekében 

felmérés, helyzetelemzés, lehetőségek felkutatása, érintettek bekapcsolása programba.  

 Deviáns viselkedésű gyermekek számának csökkentése szakemberek bevonásával, 

tájékoztatással, tanácsadással 

 A szociokulturális és társadalmi hátrányok enyhítése. A család szerepének erősítése. 

3. Nők esélyegyenlősége: 

 A munkaidők és rendelkezésre állási idők összehangolása, eltérő munkarendű 

munkahelyek létrehozása (távmunka, részmunka, rugalmas munkaidő)  

 Gyermeküket egyedül nevelő nők számára bölcsődeim ellátás biztosítása  

 Magányérzet, depresszió csökkentése a kismamák körében  

4. Idősek esélyegyenlősége: 

 Az elmagányosodott, izolálódott idősek számának csökkentése, programokba, idősek 

klubja foglalkozásokba való bevonásuk 

 Életmód és életminőség javító programok távú elérésének biztosítása, idősek 

egészségügyi felvilágosítása, szűrések helyben történő szervezése  

 Az idősek informatikai jártasságának növelése.  

5. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottságának növelése, a szociális 

foglalkoztatás kialakítása és a helyi szükségletek szerinti biztosítása, szociális 

foglalkozatók létrehozása  

 Akadálymentesítés, a települési úthálózat felújítása, bővítése az akadálymentes 

közlekedés és közösségi közlekedés biztosítása érdekében  
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1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Békés megyében a közép-békési centrumon (Békéscsaba-Gyula) kívül elsősorban a jelentős 

ipari funkciójú Orosháza, illetve a nagyvállalatain kívül oktatási, közintézményi centrumként is 

szereplő Szarvas jelenik meg kisebb önálló gazdasági súlypontként. Hozzájuk képest a korábbi 

iparát és népességét is jelentős arányban elvesztő északkelet-békési térség (Gyomaendrődi, 

Sarkadi, Szeghalmi járás) és Dél-Békés (elsősorban a Mezőkovácsházai járás) lényegesen 

alacsonyabb gazdasági „sűrűségű” és fejlettségű térség. Békés megye 2021-2027-es időszakra 

vonatkozó területfejlesztési programja a Mezőkovácsházai járást, mint komplex programmal 

fejlesztendő járást nevesíti. Kijelenthető, hogy a járás településeit az országos szintnél 

súlyosabban érintik a társadalmi problémák, az elvándorlás mellett jellemző a halmozottan 

hátrányos, szegény és munkanélküli emberek koncentrációja, melynek kísérő jelenségeként 

megjelentek a társadalmi szegregáció különböző típusai, melyeket releváns intézkedések 

tervezése révén kezelni szükséges.  

A megyei területfejlesztési program kiemeli továbbá, hogy a Mezőkovácsházai járás esetében a 

periferiális pozíció oldása a közlekedési, gazdasági, és közszolgáltatási fejlesztési programok 

integrált tervezése és megvalósítása révén válik lehetségessé. Medgyesegyháza – a megyei 

területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetelemzés megállapítása szerint – a városi 

jogállású települések közül „. rendelkezik még a….legsokoldalúbb funkcionális szerkezettel, s 

ezek révén mikroregionális (a környező falvakra is kiterjedő) vonzással”, ami részben a 

gazdasági vonzáskörzetére is igaz.  

 

 

Medgyesegyháza Mezőkovácsházai járás Békés megye 

1-9 fős létszámú 

működő társas 

vállalkozások száma  27 307 5 424 

10-49 fős létszámú 

működő társas 

vállalkozások száma  3 51 736 

50-249 fős létszámú 

működő társas 

vállalkozások száma 3 9 117 

250-499 fős létszámú 

működő társas 

vállalkozások száma 0 1 11 

500 és több fős 

létszámú működő 

társas vállalkozások 

száma 

0 0 4 

6. táblázat: Működő társas vállalkozások száma létszám kategóriánként Medgyesegyházán, a 

Mezőkovácsházai járásban és Békés Megyében (db, 2019) (Forrás: KST T-STAR) 
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A fenti táblázatból látható, hogy az 1-9 fős létszámú működő társas vállalkozások közül 27 

darab működik a városban, ami a járás egészében mért érték 8,79%-a (Mezőkovácsháza 

esetében ez az érték 19,86%). A 10-49 fős létszámú működő társas vállalkozások 5,88%-a, míg 

az 50-249 fős vállalkozások 33,33%-a található Medgyesegyházán (Mezőkovácsházán ez az 

érték 11,11%). A város relatíve alacsony súlyát alapvetően a járásban található nagyszámú város, 

és emiatt a decentralizált helyi gazdaság indokolja. Ha idősorosan vizsgáljuk a KSH adatait azt 

látjuk, hogy Medgyesegyházán 2015 és 2019 között nem változott az 1-9 fős létszámú működő 

társas vállalkozások száma, míg a 10-49 fős létszámú működő társas vállalkozások száma 

jelentős mértékben, 7 darabról 3 darabra csökkent.  

 

 

43. ábra: Egy lakosra jutó BHÉ alakulása a Mezőkovácsházai járásban 

 (2015, ezer Ft), (Forrás: TeIR) 

A 2015-ös járási adatokat vizsgálva látható, hogy Dombegyháza és Mezőhegyes adatai 

kiugróan magasak a járásban, és Medgyesegyháza, Pusztaottlaka valamint Medgyesbodzás 

adatai is magasabbak, mint a járásközponté. 

 

 
44. ábra: 1 lakosra jutó nettó belföldi jövedelem alakulása a Mezőkovácsházai járásban 

(2019, Ft), (Forrás: TEIR) 

Járási szinten látható, hogy csak Mezőhegyes értékei haladják meg a járásközpont adatait, 

Medgyesegyházán a mutató értéke 900 ezer forint volt. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
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45. ábra: Működő társas vállalkozások számának alakulása Békés megyében ágazatonként (2015-2019, db) (Forrás: KSH T-STAR) 
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Az ábrán láthatjuk, hogy Békés megye legjelentősebb ágazatában – kereskedelem, 

gépjárműjavítás – jelentősen csökkent a működő társas vállalkozások száma a vizsgált 

időszakban. Míg 2015-ben 1 647 darab, addig 2019-ben már csupán 1 561 darab társas 

vállalkozás működött ebben a szektorban, vagyis a csökkenés mértéke 5,22% volt. Szintén 

nagyobb mértékű csökkenés regisztrálható a második legjelentősebb – szakmai-, műszaki-, 

tudományos tevékenység – ágazatban, ahol 4,46%-os csökkenéssel 2015 és 2019 között 962 

darabról 919 darabra esett vissza a vállalkozások száma. 

A megye más ágazataiban kedvezőbb tendenciák figyelhetők meg a vizsgált időszakban. Az 

építőiparban jelentős mértékben, 583 darabról 645 darabra emelkedett a működő társas 

vállalkozások száma, vagyis a bővülés mértéke 10,63% volt. Ezzel párhuzamosan az 

ingatlanügyletek szektor is komoly bővülést tudott felmutatni (8,97%), de jelentős növekményt 

mutat 2015 és 2019 között a mezőgazdaság (4,5%), és a szállítás, raktározás (6,4%) ágazat is. 

A koronavírus járvány miatt a 2020-as év komoly fordulatot hozott a megye gazdasági 

életében. Békés megyében a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein az év 

első három negyedévére vonatkozó kibocsátás volumene a 2013-ban és 2017-ben tapasztalt 

átmeneti mérséklődést leszámítva évek óta nem csökkent, 2020 első kilenc hónapjában viszont 

a járvány negatív hatásainak következtében 9,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 

(Országosan 9,0%-kal esett vissza a teljesítmény.) A termelési érték 395 milliárd forintot tett ki. 

Összességében a 2020-as évre vetítve a telephelyi adatok alapján az ipar teljesítménye 7,6%-

kal elmaradt az előző évitől. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése és a 

beruházások volumene egyaránt 11%-kal csökkent. A 2020-as év különösen az építőiparban 

tevékenykedő vállalkozások számára volt nehéz. Az ágazaton belül az új szerződések értéke – 

2020 egészét vizsgálva – ugyanis az előző évi volumen 74,5 %-ára esett vissza. 2021 I. 

félévében – legalábbis a KSH adatai alapján – megindult a kilábalás, hiszen az ipar 

teljesítménye 14, a megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése pedig 11%-kal 

emelkedett az előző év azonos időszakához képest. 

Medgyesegyházán ugyanebben az időszakban – hasonlóan a járás más városaihoz – kettős 

tendencia érvényesült. A működő társas vállalkozások száma egyes ágazatokban emelkedett, 

ugyanakkor több esetben jelentős csökkenés is rögzíthető. A működő társas vállalkozások 

száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban 5 darabról 3 darabra csökkent, míg számuk a 

kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban 2015 és 2019 között 11 darabról 10 

darabra csökkent. A mezőgazdasági vállalkozások száma a vizsgált időszakban nem változott 

(6 darab), ugyanakkor a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban 

működő társas vállalkozások száma 1 darabról 4 darabra emelkedett.  

 

Mezőgazdaság, Erdőgazdaság 

Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti 

adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk 

hazánk egyik legjobb minőségű termőtalaját. A földek átlagos aranykorona értéke 34 AK, 

éghajlata kiváló, a napsütéses órák száma kiemelkedően magas. Ennek megfelelően a 

mezőgazdaság mindig viszonylag kedvező megélhetési formának számított, összehasonlítva 

több más, jóval kevésbé szerencsés agráradottságú településsel. 
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Szerencsésnek minősíthető, hogy Medgyesegyházán és a környező településeken a 

termőföldek jelentős része medgyesi gazdák tulajdonába került. A földtulajdon „üzemméretei” 

változatosak, az 1-3 hektártól a 400-500 hektáros területig szóródnak. Összességében a 

szétaprózottság kevésbé jellemző a város környékére, illetve a különböző birtokméretek 

komplementer módon, egymást kiegészítve képesek működni. Így a város földjein egyaránt 

találkozhatunk kiterjedt szántóföldi növénytermesztéssel, illetve a kisebb területegységeken 

elsősorban intenzív, munka - és munkaerő igényes kertészeti kultúrákkal (primőr zöldség: 

paprika, uborka, paradicsom, illetve görögdinnye). 

 

Ipar 

Az elmúlt években a mezőgazdaság különleges termelési adottságaira ráépült a korszerű 

élelmiszer feldolgozóipar, magas színvonalú csomagolástechnológiával. Számos magas szintű 

technológiával ellátott vállalkozás, telephely jött létre, ahol a társaságok fejlett kooperációban 

értékes integrátori tevékenységet is folytatnak. Az integrátori tevékenység kiterjed a környező 

településekre, sőt Békés megye távolabbi településeire is, így az itt folyó gazdasági 

tevékenységnek meghatározó szerepe van Dél-Békés, illetve Békés megye gazdaságára, az itt 

megtermelt mezőgazdasági termékek piacra juttatásában.  

A felvásárló és feldolgozó telephelyeken jelentős számban épített hűtőházak, hűtőtárolók, és 

egyéb tárolók, raktárak jelentős árumennyiség magas szintű tárolását, raktározását és komplex, 

sokoldalú logisztikai tevékenységek gyakorlását teszik lehetővé, ezzel fontos szerepet töltenek 

be a helyi és a kistérségi foglalkoztatásban is. A város fontos foglalkoztatói közé tartozik a 

Mogyi Kft., valamint a Medgyes Termeltető Kft. Utóbbinak 2021-ben mintegy 680 millió forint 

nettó árbevétele keletkezett, munkavállalói létszáma pedig 56 fő volt. 

 

Szolgáltatások, turizmus 

Medgydesegyházán az alapvető szolgáltatásokat nyújtó egységek jellemzően koncentráltan, a 

településközpontban találhatók. Térségi ellátást biztosító nagyobb kereskedelmi egységgel a 

településen a Coop hálózat rendelkezik. A kereskedelmi szolgáltató egységek (büfék, 

fodrászatok, vegyesbolt, pékség, hentes) alapvetően a helyi igényeket szolgálják ki.  

A város idegenforgalma három pillérre támaszkodik, amelyek közül egyik sem tekinthető 

országos jelentőségű, a tömegturizmus generálására alkalmas vonzerőnek. A természeti 

környezet sajátos, igazi alföldi tájat kínál a látogatóknak. Ez azonban nem zárja ki a színvonalas 

vadgazdálkodás meglétét. Emellett a helyi kulturális értékek, illetve a helyi események 

(falunap, dinnyefesztivál) tekinthetők komolyabb vendégcsalogató vonzerőnek. 

Medgyesegyházán számos látnivaló várja az idelátogatókat. A Kossuth téri díszparkban Mihály 

Gábor szobrászművész alkotása, a díszkút található. A II. világháborús áldozatok emlékműve és 

az országzászló is a parkban magaslik. A Művelődési Ház előtt Kalmár Márton szobrászművész 

Olvasó fiú című szobra áll. A millecentenárium alkalmából Medgyesen Csanád vezér emlékpark 

létesült, ahol történelmi eseményekre emlékeztetnek a kopjafák. A település közigazgatási 

határában honfoglalás kori temetőt tártak fel a 900-as évektől. Baross László egykori háza a 

bánkúti településrészen található. A helyiek által csak kastélynak nevezett, a környezet 

lakóházai közül méretében és építészeti kivitelében valóban kiemelkedő egyszintes, tetőtér-

beépítéses, kis tornyocskával ellátott épület a XIX-XX. század fordulóján épült. Az épületnek 
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akkoriban olyan jeles vendégei voltak, mint József főherceg, vagy Horthy Miklós kormányzó. 

Napjainkban a Művelődési Ház fenntartásában álló Közösségi Ház és egy Baross László 

életének szentelt emlékszoba működik a házban. A helyi látnivalók közül meg kell még 

említeni a Schéner Mihály emlékházat, a Milleneumi ökomenikus kápolnát, valamint a Szlovák 

tájházat. 

Ezzel együtt a turisztikai ágazat nem jelentős a város gazdasági életében. A KSH adatai szerint 

kereskedelmi szálláshely nem található a városban, magánszálláshely kategóriában 

megemlítendő a Telbisz vendégház. 

 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb 

beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése  

Medgyesegyháza helyi gazdasági ökoszisztémájában a kisvállalkozások dominálnak, 

hiányoznak a helyi gazdaságból a húzóágazatokban tevékenykedő nagyvállalatok, az olyan 

multinacionális cégek, melyek alvállalkozói láncokon, beszállítóikon keresztül dinamizáló 

hatást gyakorolhatnának egy szélesebb vállalkozói körre. 

A Mezőkovácsházai járásban mindemellett hagyományosan decentralizált a gazdaság, hiszen 

az itt található városok önálló mikrotérségi centrumként működnek. Az alábbiakban 

áttekintjük a helyi vállalkozások jegyzett tőkéjének alakulását, valamint az elmúlt években 

bonyolított fontosabb beruházásait. 

 

 

Támogatott pályázatok 

száma (db) 
Megítélt támogatás (Ft) 

Békés megye 1 262 42 608 747 318 

Mezőkovácsházai járás 95 1 884 271 804 

Mezőkovácsháza 28 717 110 365 

Battonya 11 122 962 046 

Medgyesegyháza 6 68 401 274 

Járásközpont adatai a járási adatok 

százalékában 
29,47% 38,06% 

7. táblázat: GINOP pályázatok fontosabb adatai Mezőkovácsházán, a Mezőkovácsházai járásban és 

Békés megyében3 (Forrás: palyazat.gov.hu) 

A táblázatból jól látható, hogy járási szinten a Medgyesegyházán nyertes projektek az összes 

támogatott fejlesztés csupán mintegy 6,31%-át teszik ki. A megítélt támogatás mértéke 

ugyanakkor Medgyesegyházán a járási vállalkozások részére megítélt támogatás alig 9,5%-át 

éri el. 

                                                   

3
 Széchenyi 2020 GINOP támogatott pályázataira vonatkozó statisztika (járási adatok esetében 2022. 06. 

14-i adatgyűjtés, míg a megyei adatok esetében 2022. 06.04-i adatszolgáltatás) 
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Volumenét tekintve a támogatott GINOP pályázatok közül kiemelendő a Topbalaton Kft. 

„Innovatív emblémázási technikák fejlesztése a Topbalaton Kft.-nél” című projektje, melyre a 

cég mintegy 27 millió forint támogatást nyert el. Ugyancsak viszonylag komoly, 15 millió 

forintot is meghaladó támogatást nyert épületenergetikai fejlesztésekre a Medgyesegyháza és 

Bánkút ÁFÉSZ.  

 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

(elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

A térség az ország Dél-keleti részén, az autópályáktól és a kiemelt országos közlekedési utaktól 

távolabb helyezkedik el. A térség infrastruktúrájában a trianoni határmódosítások hatása szinte 

napjainkig érezhető (a határ hosszú évtizedekre elszakította a térséget természetes piaci 

központjaitól, megszakadtak a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok). 

A városnak a megye DK-i részén fontos szerepe van a közlekedés-szerkezetben, miután a város 

közigazgatási területén áthaladó úthálózat egyben a térségi kapcsolatok (országhatáron 

túlnyúló) meghatározó útvonala jelenleg és távlatban is. A település Békéscsabától 45 km-re 

délre található. A román határ a várostól mintegy mintegy 35 kilométerre található. Az elmúlt 

években megépült M43-as autópálya, valamint M44-es gyorsforgalmi út részben javította a 

város közúti megközelíthetőségét, ugyanakkor a helyi gazdaság fejlődésére ezek a 

beruházások még nem fejtettek ki közvetlen pozitív hatást.  

Vonattal a MÁV 121-es számú Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged-vasútvonalán 

érhető el. A településnek egy vasútállomása (Medgyesegyháza) van. 

 

1.9.4.1 A település külső elérhetősége, helyzete és kapcsolatai a 

térségben 

Medgyesegyháza infrastruktúrájának minősége sajnos elmarad az országos átlagtól. A 

település földrajzi elhelyezkedés szempontjából nincs teljesen kedvezőtlen helyzetben és 

eltekintve az úthálózat fejlesztési tervektől, hosszabb távon ezen a területen is erősödés, 

javulás várható. Elhelyezkedést tekintve a megyeszékhely Békéscsaba 25 perc, Szeged 60 

percnyi autóútra van. A település élhetőségét „javítja” az elkészült M44-es úthálózat, annak 

fejlesztése, illetve, hogy az úgynevezett „dinnyésút” is lassan a teljes szakaszában felújításra 

kerül, továbbá az M5-ös autópálya is elérhető közelségbe került.  

Vasúti személyszállítás tekintetében Medgyesegyháza a legnagyobb jegybevételt generálja a 

környező településekhez képest, ezért várhatóan a 2021-2022-es időszakban a Magyar Falu 

Program kapcsán felújítási munkálatok kezdődnek, aminek a révén településünk modern, de 

régi stílusjegyeit megőrző állomást kap, korszerű váróteremmel, jegykiadópénztárral és 

utasellátó helyiségekkel.  

 

1.9.4.2 Munkaerő képzettsége 

A munkaerő képzettsége az 1.7. fejezetben került részletesen bemutatásra. 
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1.9.4.3 K+F helyzete és ipari infrastruktúra 

Medgyesegyházán – a járás többi városához hasonló módon –  nem található felsőoktatási 

intézmény, sem kutató központ, továbbá a gazdasági szereplők K+F tevékenysége sem 

jelentős. A település K+F potenciálja alacsony, ami a betöltött térségi szerepkörből és a 

gazdasági szerkezetből együttesen adódik. A K+F+I szektor Medgyesegyházán tehát nem 

meghatározó, amint láthattuk a közelmúltban a városban működő cégeknél lezajlott 

fejlesztések is elsősorban telephelyfejlesztésre és az infrastruktúra minőségének javítására 

fókuszáltak. Klaszterek, vállalati együttműködések nem alakultak ki. 

 

A Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő NKft. Európai Uniós társfinanszírozással 

mintegy 450 millió forint értékben valósított meg iparterület fejlesztést a városban. A fejlesztés 

Medgyesegyháza északnyugati részén, a Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú közúttal 

közvetlen kapcsolattal rendelkező területén valósul meg.  

 

 

46. ábra: Ipari terület fejlesztés Medgyesegyházán – Helyszínrajz (Forrás: palyazat.gov.hu) 

A fejlesztett terület mintegy 8 hektár, és a projekt alapvetően alapinfrastruktúra kialakítására, 

fejlesztésére fókuszált. 

 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

2021 II. félévében a lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára a Mezőkovácsházai járásban 

150 000 Ft alatt alakult. Az átlagár-változás 0-10% között alakult ugyanebben az időszakban, 

ami elmarad a Szarvasi, vagy akár a Békési járásban tapasztalt nagyságrendtől. Békés 

megyében ebben az időszakban az átlagos négyzetméter ár 200 000 forint körül alakult, ami 

Nógrád után a második legalacsonyabb érték. 
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47. ábra Átlagár-változás (balra) és átlagár (jobbra) Békés megye lakóingatlan-piacán  

(forrás: OTP Jelzálogbank Lakóingatlan Értéktérkép 2021/2.) 

 

Medgyesegyháza város közigazgatási területére az ingatlanpiaci elemzést két online hirdetési 

felület, az ingatlan.com és a jofogas.hu oldalak adatai alapján végeztük. Az eredményeket az 

alábbi táblázat összegzi: 

Ingatlan típusa Meghirdetett ingatlanok (db) Legalacsonyabb ár 

(millió Ft) 

Legmagasabb ár 

(millió Ft) ingatlan.com jofogas.hu 

Ház 14 14 2,48 25 

Lakás 0 1 6,2 6,2 

Telek 0 0   

Nyaraló 0 0 - - 

Ipari 0 0 - - 

Üzlethelyiség 1 4 3,2 35 

Iroda 0 1 3,2 3,2 

Termőföld 0 0 - - 
8. táblázat: Ingatlanpiaci adatok Medgyesegyházáról 2022. II. negyedévében (forrás: 

www.ingatlan.com, www.jofogas.hu) 

 

1.9.5.1 Ingatlanpiaci kilátások  

Amint arra az OTP Jelzálogbank Lakóingatlan Értéktérkép készítői is felhívják a figyelmet az 

építési engedélyek száma a tavalyi egyharmados zuhanás után idén – ugyanekkora 

emelkedéssel – országosan újra elérheti a 30 ezret, aminek hatására az átadott lakások 

volumenében 2022-től várható újra felfutás. Noha az alap demográfiai mutatók alakulása 

önmagukban nem feltétlenül indokolják az új építések ilyen hangsúlyos támogatását, s ezzel a 

lakásállomány további bővülését, az viszont vitathatatlan, hogy a belföldi vándorlás – egészen 

2020-ig tartó, s tavaly vélhetően csak a korlátozások miatt megtorpanó – élénkülése új lokális 

gócpontokat hozott létre, ahol viszont koncentrált igény mutatkozik minőségi lakhatásra.  
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Ez utóbbira erősített rá a koronavírus, melynek településfejlődési hatása (azaz 

hangsúlyeltolódás a belvárosok és agglomerációk, kertvárosok viszonylatában) már egy év 

alatt megmutatkozott, s ez akár hosszabb távon megállíthatja az elmúlt másfél évtized 

folyamatait. Közismert, hogy a hazai ingatlanpiacon belül a lakáscélú ingatlanok esetében 

kiemelt szerepe van a CSOK-nak, és a kapcsolódó hitelkonstrukcióknak. A 2021-ig tartó 

áremelkedési tendencia ugyanakkor az elemzők szerint lassulni fog 2022-ben, sőt a 

közeljövőben korrekcióra is sor kerülhet. Az építőanyagok piacán tapasztalható áremelkedés, 

az import akadozása jelentősen megdrágította az építkezéseket, ez várhatóan ugyancsak a 

kereslet csökkenése irányába mutat. A 2021-ben jelentősen emelkedő infláció hatásai jelenleg 

még nem kimutathatók, de valószínű hogy ez is visszafogja majd a piaci keresletet. 

 

A lakásállomány alakulásánál hosszabb időtávban alapvetően stagnáló tendenciát rögzít a KSH 

adatbázisa. 

 

 

48. ábra: Lakásállomány alakulása a Mezőkovácsházai járásban és Medgyesegyházán (2015-2019, 

db), (Forrás: KSH T-STAR) 

Járási szinten a lakások száma lényegében változatlan, ugyanakkor Medgyesegyházán 2015-

ben 1 828 darabról minimális mértékben 1 831 darabra nőtt a lakások száma. Így lényegében a 

lakásállomány arányai sem változtak, hiszen mind 2015-ben, mind pedig 2019-ben a járási 

lakások 8,9%-a volt megtalálható Medgyesegyházán. 
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a 

településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program  

Medgyesegyháza Város költségvetése az elmúlt évek (2015-2020) vonatkozásában alapvetően 

kiegyensúlyozottnak volt tekinthető. Az alábbi diagram a költségvetési kiadások és bevételek 

mértékét rögzíti hosszabb időtávon. Látható, hogy a város bevételei 2019 kivételével minden 

évben meghaladták az összes kiadás mértékét. 

 

49. ábra: Medgyesegyháza költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015 és 2020 között 

(forrás: KSH T-STAR) 

Az alábbi diagram a helyi adóbevételek alakulását mutatja 2015-2020 között. A település helyi 

adóbevételei 2018-ig növekvő tendenciát mutattak, majd 2018-tól visszaesés tapasztalható. 

2020-ban a COVID-járvány következtében az önkormányzatok több adónem bevételeitől is 

elestek a veszélyhelyzet következtében, ezért mutatkozott alacsonyabb adóbevétel. 

 

 

50. ábra Helyi adóbevételek alakulása Medgyesegyházán 2015-2020 között (forrás: KSH) 
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A költségvetési bevételek növelése az adóbevételek növelése által lehetséges. Az 

önkormányzatnak nem célja a lakossági adóterhek növelése, illetve ez nem is jelentene 

hosszútávon fenntartható megoldást. A bevételek növelése elsődlegesen a vállalkozásoktól 

származó adóbevételek növelése által biztosítható, ami akkor tekinthető fenntarthatónak, ha 

nem az adó mértéke, hanem az adó alapja növekszik. Ez Medgyesegyháza gazdaságának 

dinamizálása által érhető el, hiszen, ha a városban új vállalkozások telepszenek le, illetve a 

meglévő vállalkozások fejlődnek, növelik eredményeiket, az a települési adóbevételek 

fenntartható növekedésének alapját jelenti. Ezt a célt szolgálják a korábban már bemutatott, az 

üzleti infrastruktúra minőségét javító beavatkozások. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 126/2013. (VI. 25.) Kt. 

határozatával került elfogadásra a település közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási 

programja. A dokumentum bemutatja a releváns jogszabályi környezetet, majd részletesen 

taglalja a vagyongazdálkodási koncepció kapcsolatát más stratégiai dokumentumokkal. A 

dokumentum vagyongazdálkodás alapelveinek rögzítése során vagyonelemek szerinti 

bontásban nevesíti a az alapelveket. 

A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodás kapcsán felmerülő feladatokat az alábbi tematikus 

bontásban mutatja be a program: 

 Önkormányzati középületek energiatakarékos felújítása 

 Az ingatlanfejlesztési projektek megvalósítására szolgáló vagyon 

 Lakásgazdálkodás 

 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

 Ingó- és portfólió vagyon 

 

Az Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a vagyonrendeletben meghatározott 

hatáskörök alapján a Képviselő-testület, a Bizottságok, Polgármester gyakorolják. A 

vagyongazdálkodás feladatai végrehajtásának előkészítését a Közös Önkormányzati Hivatal 

szervezeti egységei a Jegyző irányításával látják el. A végrehajtásban érintettek Pénzügyi 

csoport Műszaki ügyintézők A vagyongazdálkodásra vonatkozó végrehajtási feladatokat a 

Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatai tartalmazzák. 

Az önkormányzat ingatlanvagyon katasztere szerint a település 271 darab vagyonelemmel 

rendelkezik, ezek mindegyike rendezett tulajdonviszonnyal bír. Az ingatlanok közül 164 darab 

belterületen, 107 darab külterületen található. 202 darab ingatlan forgalomképtelen, 18 darab 

korlátozottan forgalomképes, míg 51 darab forgalomképesnek minősül. Az ingatlan 

vagyonelemek összértéke megközelíti a 3,4 milliárd forintot. 

A Gazdaságfejlesztési Program 2020-2024 intézkedéseit az 1.10.3 Gazdaságfejlesztési 

tevékenység c. fejezet tárgyalja. 

 

1.10.2  Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az 5/2012 (III.28.) számú önkormányzati rendelettel 

alkotta meg szervezeti és működési szabályzatát. Ennek értelmében a képviselőtestület mellett 
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működő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladata a város gazdálkodásának nyomonkövetése, 

a hitelfelvétellel kapcsolatos döntések ellenőrzése.  

 

A következő oldalakon Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által elnyert európai uniós 

fejlesztési forrásokat vesszük sorra: 

Pályázat kódszáma Pályázati kiírás címe Projekt címe 
Megítélt támogatás 

összege (Ft) 

TOP-5.3.1-16-BS1  
A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Cselekedjünk együtt! - 

helyi identitás és kohézió 

erősítése 

45 037 657  

TOP-5.2.1-15-BS1  

A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex 

programok 

Összefogással 

Medgyesegyháza 

társadalmi 

integrációjáért 

52 532 349 

TOP-4.3.1-15-BS1  
Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Lászlótelep szegregátum 

felszámolása 

Medgyesegyházán 

175 107 818 

TOP-4.1.1-15-BS1  

Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Medgyesegyháza 

Egészségügyi központ 

infrastrukturális 

fejlesztése 

59 994 999 

TOP-3.2.1-16-BS1 

Önkormányzati épületek 

energetikai 

korszerűsítése 

Medgyesegyháza 

Önkormányzati 

fenntartású épületeinek 

napelemes 

korszerűsítése 

23 507 807 

TOP-2.1.2-15-BS1  Zöld város kialakítása 
Zöld város kialakítása 

Medgyesegyházán 
220 000 000 

TOP-1.4.1-19-BS1  
Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 

Mini bölcsőde kialakítása 

Medgyesegyházán 
155 423 906 

TOP-1.4.1-15-BS1  

A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével 

A medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális 

fejlesztése 

50 354 506 

TOP-1.1.1-15-BS1  
Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése 

Új ipari terület 

kialakítása 

Medgyesegyházán 

450 000 000 

9. táblázat Európai Uniós forrásból megvalósult pályázatok Medgyesegyházán  

(forrás: palyazat.gov.hu) 



85 

 

Amint látható az elmúlt években a települési infrastruktúrát érintő jelentős fejlesztések 

zajlottak a Medgyesegyházán. Ezek elsősorban a helyi közszolgáltatások minőségi javítását 

célozták, de az üzleti infrastruktúra és a települési környezet fejlesztését célzó projektek 

lebonyolítására is sor került. 

 

1.10.3  Gazdaságfejlesztési tevékenység  

Medgyesegyháza Város 2019-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja lefekteti az 

önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének kereteit. A dokumentum összefoglalja a 

program készítésére kiható általános tényezőket, majd rögzíti a város jövőképét. Ez alapján cél 

Medgyesegyházát „…olyan kisvárossá fejleszteni itt a Dél-Békési régióban, ahol az emberek 

elégedettek a környezetükkel, a megélhetési lehetőségekkel, a szolgáltatások színvonalával, a 

szórakozási, kikapcsolódási, kulturális és sportolási lehetőségekkel”. 

A jövőkép elérése érdekében a fejlesztési ciklus egészére kerülnek megfogalmazásra bizonyos 

alapelvek: 

 A település fejlesztésének összehangolása a megyei és a térségi fejlesztési tervekkel  

 A térségi kapcsolatok erősítése – elmélyítése a térségben lévő településekkel  

 A település építészeti arculatának a rendezési tervvel összhangban történő kialakítása  

 Településünk térségi „csomópont” szerepét meg kell őrizni, erősíteni szükséges azt  

 A település népességmegtartó erejének növelése  

 Az igényes közszolgáltatások biztosítása  

 Medgyesegyháza Város gazdálkodásában alapelv a meglevő vagyon megtartása, 

megőrzése  

 Fokozott gondot kell fordítani a lakosság testi épségének, javainak védelmére  

 

Az alapelvek rögzítését követően a gazdasági program tématerületenként nevesíti a fejlesztési 

célokat és a kapcsolódó beavatkozásokat, fejlesztési elképzeléseket: 

 Idegenforgalom (a település turisztikai arculatának fejlesztése, szálláshelyek, 

vendéglátó egységek kialakításának ösztönzése, kulturális rendezvénykínálat bővítése 

stb.) 

 Foglalkoztatás segítése (városfejlesztési marketingtevékenység megvalósítása, helyi 

vállalkozók számára alvállalkozók keresése stb.) 

 Közmunka program (meglévő gazdasági szervezetek versenyképességének, piaci 

pozícióinak feltérképezése, megőrzése, fejlesztése, befektetés-ösztönzés, elsősorban kis 

és közepes vállalkozások letelepedésének elősegítése, ipari park benépesítése stb.) 

 Helyi közösség fejlesztése (helyi civil közösségek támogatása, ifjúsági közösségi 

programok igény alapú megtervezése, lebonyolítása stb.) 

 Településüzemeltetés, intézmények működtetése 
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A fenti célokhoz és beavatkozásokhoz a program konkrét fejlesztéseket rendel, a 

dokumentumban szereplő projektlista összesen 23 darab tételből áll. 

Ugyancsak elkészült a Medgyesegyháza Város Gazdaságfejlesztési Terve, mely a 161/2020. 

(XII.28.) számú képviselőtestületi hatáskörben hozott polgármesteri határozattal került 

elfogadásra. A dokumentumban rögzített fejlesztési elképzelések az integrált 

településfejlesztési stratégia szakmai kidolgozása során figyelembe vételre kerülnek.  

 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 12. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladatok között sorolja fel a helyi 

közfoglalkoztatás szervezését. 

 

Napjainkban komoly gondot jelent a munkaerőhiány, amely jelentős részben a gazdasági 

szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. 

Ezzel együtt bizonyos képzettségi kategóriákban a tartós munkanélküliség, a munkaerőpiacról 

való kiszorulás a jellemző tendencia. 

A munkanélküliség kezelésére számos aktív és passzív eszköz áll rendelkezésre. A célja ezen 

eszközöknek a munkanélküliség csökkentése, a káros hatások minimalizálása, a munkanélküli 

személyek aktivitásának növelése. A közfoglalkoztatásnak, mint eszköznek a célja a tartósan 

munkanélkülivé vált, a segélyezési rendszerben megjelenő személyek számára a közösség 

számára értékes munka biztosítása. 

 

 

51. ábra: Közmunkaprogram Medgyesegyházán (2015-2021) (forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/) 

A járási startmunka program esetén a foglalkoztatás átlagosan 12 hónapos időtartamban, napi 

8 órás munkaidőben történt. A programon belül az önkormányzat a belvízelvezető rendszerek 

rendbetétele, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a mezőgazdasági földutak 
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karbantartása, a belterületi közutak karbantartása, a helyi sajátosságokra épülő 

programelemekben vett részt.  

 

A Kormány 2018. év elejétől új célként tűzte ki a „segély helyett munkát” elv érvényesítését. 

Átalakította a közfoglalkoztatást: leszűkítette azok körét, akiket a közfoglalkoztatási 

programban foglalkoztatni lehet, és megszüntette a visszafoglalkoztatás lehetőségét. 

A vizsgált időszakban összességében mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, mind 

az országos közfoglalkoztatási programban és a járási közfoglalkoztatási programban 

résztvevők száma csökkent Medgyesegyházán. Az országos program esetében 2015-ben még 

13 fő volt az átlagos létszám, ez 2021-re 9 főre csökkent, míg a járási program esetében a 2015-

ös 142 fős létszám esett vissza 52 főre. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszáma 

ugyanebben az időszakban 64 főről 16 főre csökkent. 

 

1.10.5  Lakás- és helyiséggazdálkodás  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 126/2013. (VI. 25.) Kt. 

határozatával elfogadott közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási programja a lakás- és 

helyiséggazdálkodás kapcsán rögzít alapelveket. Az ugyancsak hatályos, a lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelet meghatározza a 

lakások és helyiségek bérbeadásának szabályait, valamint a lakbérek mértékét. Ez utóbbi 

esetében fontos elem, hogy „az önkormányzati lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha a 

bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, és a lakásfenntartás havi 

költsége eléri, vagy meghaladja a bérlő és a vele egy háztartásban élők havi összjövedelmének 

30 százalékát. Lakásfenntartási költségként kell figyelembe venni a lakbért, a lakáscélú 

pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a csatornadíjat, a szemétszállítás költségeit, a 

villanyáram, a víz- és gázfogyasztás valamint a tüzelőanyag költségeit” (V. Fejezet, 20. §.) 

A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási programban leírtaknak megfelelően 

megállapítható, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú épületek energetikai 

szempontból felújításra szorulnak, a nyílászárók cseréje, az épület teljes hőszigetelése komoly 

segítséget nyújtanának a bérlők energia költségeinek megfizetésében. Az önkormányzati 

bérlakások felújításának lehetőségét meg kell vizsgálni, akár a bérlő saját költségén történő 

felújítással a bérleti díjba történő beszámítás lehetőségével. Tekintettel arra, hogy felújítási 

alapképzés nem történt, ezért ezen épületek felújítására jelenleg nem áll rendelkezésre forrás. 

A bérleti díjakat rendszeresen felül kell vizsgálni, az esetleges hátralékok behajtása iránt a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A megüresedett lakások újbóli bérbeadásáról 

pályáztatás útján gondoskodni kell. Önkormányzatunk a lakásállomány értékesítését sem 

közép-, sem pedig hosszú távon nem tervezi. 

 

A 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében kiemeli, hogy 

az üres helyiségek bérbeadása nyilvános pályáztatás útján történik, kivéve ha a helyiség jellege, 

rendeltetése, vagy valamely jogszabályi előírás mást indokol. A vagyongazdálkodási program 
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emellett rögzíti, hogy közép és hosszú távon is törekedni kell arra, hogy a helyiségeket 

maradéktalanul hasznosítsák, ne legyen üres helyiség. Azok a helyiségek, amelyeknél jobb 

bérbeadási lehetőség nincs, minimális bérleti díj ellenében, akár önköltségen is bérbe adhatóak 

legyenek, így az önkormányzat a fenntartási, üzemeltetési költségektől mentesül. A 

fegyelmezetten fizető bérlőket lehetőleg meg kell tartani, a nem fizető bérlőkkel szemben el 

kell járni, ha a bérleti díj hátralékot felszólítás ellenére sem fizetik meg, és az esetleges 

részletfizetési kedvezmény sem vezet eredményre, a szerződést fel kell mondani, és a 

helyiséget vissza kell venni, peres úton is. Az így megüresedett helyiségek bérbeadásáról ismét 

gondoskodni szükséges. A bérleti díjakat differenciáltan célszerű megállapítani figyelembe 

véve a helyiség városon belüli elhelyezkedését, az épület, helyiség műszaki állapotát, a 

tervezett tevékenység végzésére való alkalmasságát, a tevékenység jellegét. 

 

1.10.6  Intézményfenntartás 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat több, a helyben élők életminőségét javító szolgáltatást 

nyújtó intézményt fenntart. Ezek közül megemlítendő a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 

Bölcsőde, valamint a Gondozási Központ és az Egészségügyi Központ. Az óvoda és az 

egészségügyi ellátás infrastruktúrája is jelentős forráshoz jutott az elmúlt években, így ezek 

megfelelő szinvonalon képesek biztosítani a szükséges szolgáltatásokat. Kulturális 

szolgáltatásokat nyújt a Művelődési Ház és Könyvtár, de oktatási intézmények fenntartásában 

is közreműködik az önkormányzat (Schéner Mihály Általános Iskola). 

 

1.10.7  Energiagazdálkodás  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tudatosan törekszik a település 

energiagazdálkodásának modernizálására, támogatva a megújuló energiák és a környezetbarát 

technológiák egyre szélesebb körű alkalmazását. 

Az elmúlt években több önkormányzati épület is energetikai korszerűsítésen esett át. Az 

önkormányzat 2019-2024-es gazdasági programjában is rögzítette, hogy a geotermikus 

energia egyéb irányú hasznosítása lehetőség a településnek – a tervek között szerepel az ilyen 

irányú pályázati lehetőségek, források kiaknázása.  
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város 

települési szolgáltatások 

A hulladékgyűjtést és a hulladékudvarok üzemeltetését a DAREH Bázis Zrt. végzi 

Medgyesegyházán. Az önkormányzati intézmények áramszolgáltatója az MVM Partner Zrt., 

amely éves, illetve megfelelő helyi döntés alapján akár kétéves szerződés keretében nyújtja a 

szolgáltatást. 

A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. május 31-től működik 

ezen a néven, előtte Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. volt. 2015. június 01-től a víz- és szennyvíz üzemeltetését a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. vette át. 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje 6 millió forint, 

2021-ben 2,9 millió forint nettó árbevételt ért el. A cégnek 3 fő alkalmazottja van. A 2014-2019-

es évekre vonatkozó tájékoztató szerint a cég végzi az útkarbantartási, valamint a faipari 

munkákat (fapadok javítása, festése, új szemeteskukák, padok, asztalok készítése). Feladatai 

közé tartozik emellett a játszótéri játékok, homokozók felújítása Bánkúton és 

Medgyesegyházán egyaránt, valamint az intézményekben felmerülő javítási, karbantartási 

munkák elvégzése. 

 

Medgyesegyházán a digitális önkormányzati szolgáltatások közvetlenül az önkormányzati 

oldalról (https://www.medgyesegyhaza.hu/) érhetőek el. A városi honlapról nyomtatványok 

tölthetők le, emellett lehetőség van online hibabejelentésre (pl. közvilágítás) is.  
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Hatályos fejlesztési dokumentumok, amelyek megállapításai a megalapozó vizsgálat 1.12-1.20. 

fejezeteinek összeállításához felhasználásra kerültek:  

 

Településfejlesztés: 

 Medgyesegyháza Város Településfejlesztési Koncepciója (66/2005 (III.22.) sz. 

képviselő-testületi határozattal jóváhagyva) 

 Medgyesegyháza Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája (118/2018. (V.23.) kt. határozattal jóváhagyva) 

Településrendezés: 

 Medgyesegyháza Város Településszerkezeti Terve (148/2007. (VIII.28.) kt. 

határozattl jóváhagyva, mely a Nyugati Iparterület vonatkozásában a 

215/2017.(IX.14.) számú határozattal lett módosítva) 

 Medgyesegyháza Város Helyi Építési Szabályzata (17/2007 (VIII.29.) önkormányzati 

rendelettel jóváhagyva és a Nyugati Ipari terület vonatkozásában a 12/2013. 

(VIII.28.) és a 6/2020. (III.17.) Önkormányzati rendelettel lett módosítva)  

(Megjegyzendő, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata, szükség esetén új 

dokumentum megalkotása folyamatban van.) 

 

További forrásdokumentumok: 

 Medgyesegyháza Város Településképi Arculati Kézikönyve (Medgyesegyháza Város 

Településkép Védelméről szóló 17/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelettel 

jóváhagyva 

 Medgyesegyháza környezetvédelmi programja 2. felülvizsgálata 2010. 

 MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 

2014. 

 Medgyesegyháza Város Vízkárelhárítási terve 2019. 

 Békés megye területrendezési tervének módosítása 2020. 

 Békés megye területfejlesztési koncepciója 

 Mezőkovácsházi Járás Fejlesztési Stratégia 2015. 
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1.12 A táji és természeti adottságok vizsgálata 

 

1.12.1. Természeti adottságok 

A település a Békési-hát kistájon fekszik, ami a Körös–Maros közének legkeletibb része. A kistáj 

97 és 104 méter közötti tengerszint feletti magasságú lösziszappal fedett hordalékkúp-síkság. 

 

52. ábra: Medgyesegyháza és környéke  domborzata (forrás: https://data2.openstreetmap.hu/) 

 

Domborzat 

Medgyesegyháza Békés megye déli részén található, területe sík. A Körös-Maros közén és a 

Körösök-Berettyó vidékén majdnem tökéletes a síkság. A megye tengerszint feletti magassága 

81-106 méter körül ingadozik. Legmagasabb pontjai a megye délkeleti részén, a Csanádi-háton, 

Battonya térségében vannak, egyes halmok a 106 méteres magasságot is meghaladják. 

Legalacsonyabb pontja Szarvas és Békésszentandrás között, a Hármas-Körös mellett található, 

kb. 81 méter magasan. Medgyesegyháza tengerszint feletti magassága 97 m 

 

Éghajlat 

Medgyesegyháza klíma adottságaiban DK-i fekvéséből következően a kontinentális jegyek 

éreztetik hatásukat. Éghajlata kontinentális, meglehetősen hideg téllel és meleg nyárral, a 

szárazföldi hatások túlsúlyával. Éghajlata az Alföld középső és északi részeihez képest 

https://data2.openstreetmap.hu/
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melegebb, szárazabb. A telek középhőmérséklete magasabb és a fagymentes időszak hossza 

rövidebb, mint pl. az Észak-Alföldön. Évi középhőmérséklete 10 °C felett van.  

AZ évi napsütéses órák száma is magas országos viszonylatban, az éves napfénytartam 2000 

óra körül váltakozik, ezen belül nyáron 820, télen pedig 190 óra napsütés a megszokott. A 

júliusi középhőmérséklet az ország délkeleti térségében a legmagasabb. A megye déli és keleti 

részén a júliusi középhőmérséklet 22 °C feletti. Ez az ország legmelegebb nyarú térsége. Az évi 

középhőmérséklet országos megoszlásában is kiemelkedik a megyében. Az éghajlatban 

meglévő területi differenciákban a légköri és a besugárzási viszonyok játsszák a fő szerepet, a 

minimális magasságkülönbségű sík felszín nem bír éghajlat módosító hatással. 

Az uralkodó szélirány É-K-i és D-Ny-i. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. A légnyomás 

átlagos kialakulása tavaszi és nyári hónapokban 1002,7 mBar körüli, ősszel és télen 1006,7 mBar 

fölé emelkedik.  

A csapadékháztartása jobb az alföldi átlagnál, ugyanis a területtől légvonalban mindössze 60–

70 km-re emelkednek az Erdélyi szigethegység igen magas, 1800 métert is meghaladó láncai 

(Béli-hegység, Bihar-hegység, Vigyázó-hegység), ezért megugrik az éves csapadékmennyiség, 

550–600 mm-re. Medgyesegyházán ez az érték 561 mm ötéves átlagot számítva. 

 

Talaj 

A térség talajadottságait az úgynevezett Békés-Csanádi löszhátság tulajdonságai határozzák 

meg, amely az ország legalacsonyabban fekvő területe. A síkvidéki felszínen a szél hatására 

kialakult térszín uralkodó talajfajtája a löszön képződött sötét színű, meszes középkötött 

vályog. A térség kedvező természetföldrajzi adottságokkal, kiváló termőképességű mezőségi 

talajokkal rendelkezik. A településen kiváló termőhelyi adottságú (átlag 30 AK/ha ) és 

homokos, néhol szikes (átlag 14 AK/ha) területek találhatók, így a teljes település átlagos 

aranykorona értéke 24 AK/ha. A fátlan területeken – különösen a homokos, szikes talajok 

esetében - jelentős a szélerózió. 

 

Vízrajz 

A terület felszíni vizekben igen szegény. Vízfelületei közé tartoznak a Hajdúér-Ottlakai 

főcsatorna, valamint az egyéb csatornák. Tó nem található a településen. A talajvíz 

összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye DK-i részén, a Csanádi-háton érhető el. Ennek 

a szélén található Medgyesegyháza is.  

A vizeket illetően Medgyesegyháza is „tranzit” terület, aminek az a következménye, hogy a 

vízkészletek mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függenek a szomszédos 

területeken zajló természetes folyamatoktól és mesterséges beavatkozásoktól. A vizek, más 

területekről és főként az országhatáron túlról érkeznek, gyakran nem megfelelő 

mennyiségben, minőségben és eloszlásban. 

A felszín alatti vizek szempontjából a „fokozottan érzékeny feszín alatti vízminőség védelmi” 

területhez sorolható Medgyesegyháza. A település nitrátérzékeny területen fekszik. 
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Növényzet 

A legnagyobb arányban felszántott kistájaink egyike, a természetszerű növényzet erősen 

fragmentált. Az eredeti löszsztyepp-vegetáció maradványait jellemzően az utak, közigazgatási 

határok, erek mentén húzódó mezsgyék őrzik. Az erdők túlnyomó többsége fiatal, fajszegény, 

de az erdei fajok terjedése érzékelhető. A legeltetés drasztikus visszaszorulása és a 

vegyszerezés számos, korábban gyakori gyomnövény erőteljes megritkulását, eltűnését idézte 

elő. A táj regenerációs képessége igen gyenge, az inváziós terhelés aránylag alacsony. 

A terület erdőtervezés szempontjából a Körös-Maros Közi erdészeti tervezési körzethez 

tartozik. A vonatkozó erdőterv hatálya – benne az üzemtervezett erdőterületekkel – 2007-2016. 

A dokumentum szerint a jelzett időszakban az erdőtervezett erdőterület nagysága a 

településen összesen 147,29 ha volt, az erdősültség nagysága 2,3 %-ot tett ki.  

 

Állatvilág 

A térség fácán-, fogoly-, nyúl- és őzállománya magas volt országos viszonylatban is. A 

gépesített mezőgazdaság, és az erdők hiánya miatt azonban csökkent a számuk. 

 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

 

Történeti áttekintés 

I. katonai felmérés (1782-85): A térképen a járás területének közel teljes területét jellemzően 

növényzet nélküli mocsaras területek borították. Az erdőterületek megjelenése a XVIII. 

században is igen kis számban figyelhető meg a térségben. Mindösszesen néhány Sáros-ér 

menti ártéri ligeterdő került feltüntetésre a járás területén. Legnagyobb részük a mai 

Mezőkovácsháza déli területein helyezkedett el. A járás települései közül a század végére 

egyedül Battonya települése alakult ki. A XVIII. századi település a Sáros-ér keleti és nyugati 

partján, két utca mentén terült el. A mocsaras területek mellett jelentős területeket foglaltak el 

a szántóterületek. Legnagyobb összefüggő foltokban Battonya külterületén, a mai 

Pusztaottlaka, Medgyesbodzás, Nagykamarás, Dombiratos, Kevermes és Kaszaper területein 

helyezkedtek el.  
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53. ábra: I. katonai felmérés kivágata (forrás: maps.arcanum.hu) 

II. katonai felmérés (1829-1869): A második katonai felmérés idejére jelentősen átalakult a 

Mezőkovácsházai járás tájszerkezete. A 18-19. században történt folyószabályozások és 

vízrendezés következtében a mocsarak nagy része eltűnt és gyepek, szántók vették át a 

helyüket. A térség területhasználatában a szántóterületek kerültek domináns pozícióba, a 

mocsarak, lápok igen kis területre szorultak vissza. A szántóterületek mellett rét és legelők is 

nagyobb számban jelentek meg. Az erdőterületek aránya a korábbiakhoz hasonlóan igen 

alacsony maradt. Ezzel szemben megfigyelhető a települési területek megjelenése, a járás 18 

települése közül alig néhány nevével nem találkozhatunk a II. katonai felmérés térképein. A II. 

katonai felmérésen a járás területén számtalan kunhalom került feltüntetésre. 

 

 

54. ábra: II. katonai felmérés kivágata (forrás: maps.arcanum.hu) 

III. katonai felmérés (1872-1884) és az azóta eltelt időszak: A szántóterületek dominanciája a II. 

katonai felmérés óta eltelt időben is töretlen maradt, azonban megfigyelhető a II. katonai 

felmérésen szereplő rét és legelőterületek egy részének beerdősülése. Erdőterületek 

legnagyobb számban Mezőhegyes területén alakultak ki. A járás települései valamilyen 

formában ebben az időben már mind kialakultak. A tájhasználatban jelentős új elemként 

jelenik meg a két vasút, amely Battonya, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes és 

Medgyesegyháza településeket érinti. A területfelhasználások aránya az elmúlt 130 évben 
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feltűnően nagy mértékben nem változott. A települések területe kis mértékben, jellemzően a 

szántóterületek kárára növekedett, és elérte jelenlegi kiterjedését. 

 

 

55. ábra: III. katonai felmérés kivágata (forrás: maps.arcanum.hu) 

 

A jelenlegi területhasználatot az alábbi, 2018. évi állapotot dokumentáló core térkép mutatja 

be. 

 

56. ábra: Jelenlegi területhasználat (forrás: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-

cover/clc2018?tab=mapview) 

 

Nem öntözött szántóföldek 

A külterületi területhasznosítást nagyrészt mezőgazdasági művelés jellemzi, elsősorban 

dinnyetermesztés és egyéb zöldségtermesztés folyik, valamint búza, kukorica és napraforgó 

jelenik meg a tájban. (A település és környéke biztosítja az ország dinnyeellátásának 60 %-át.) 

A külterületi lakott területek (tanyák) száma nem nevezhető jelentősnek, jelenleg már csak 

néhány tanya van a város közigazgatási területén. 

Zártkertek 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=mapview
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=mapview


97 

 

A településtől keletre kertes mezőgazdasági területek találhatók mintegy 10 hektáron, ahol 

keskeny parcellákon jellemzően szántóföldi növényeket termesztenek. 

Lomblevelű erdők 

Az erdősített területek aránya a megyei helyzethez hasonlóan nagyon alacsony, illetve a rétek 

és legelők aránya sem számottevő. 

Átmeneti erdős-cserjés területek 

A mezőgazdasági hasznosításon túl nagyon csekély mértékben találunk gyepet illetve 

erdősávokat. A város külterületén kisebb számban és méretben védett természeti területeket is 

találunk, amelyek művelhetősége korlátozott, esetenként tiltott.  

Nem összefüggő településszerkezet 

A település belterületi része még őrzi a telepített községekre is jellemző négyzethálós 

településszerkezetet és funkcionális tagozódást. A belterületi területhasználat legjelentősebb 

konfliktushelyzetét a település keleti részén lévő iparterületbe betagozódott lakóterület jelenti. 

Medgyesegyháza keleti részén található Bánkut településrész, a városközponttól mintegy 8 km 

távolságban. Laza beépítésű belterület, főként lakófunkcióval. 

A Corine nomenklatúra rendszerén keresztül történ alapján megállapítható, hogy a legnagyobb 

területet a nem öntözött szántóterületek illetve a  települési terület teszi ki. A kevés számú 

összetev értékekben mért relatív szegénységét bizonyítja. Magyarországon a 44 osztályból 

melyekből a város közigazgatási területén mindössze 5 került kimutatásra. 

 

 

57. ábra: Bánkút településrész (forrás: google.com) 
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58. ábra: Medgyesegyháza belterülete (forrás: google.com) 

 

 

59. ábra: Az egyes múvelési ágak területi megoszlása (Forrás: Lechner Tudásközpont) 

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

Békés megye az ország védett természeti értékekben gazdagabb vidékei közé tartozik. Az 

elmúlt évtizedek intenzív tájhasznosítási, tájgazdálkodási formáinak következtében – az ország 

más részeihez hasonlóan – számos táji-, természeti érték semmisült meg, illetve szenvedett el 

maradandó károsodásokat. Mindezen kedvezőtlen folyamatok ellenére a megyében sok olyan 
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természetileg értékes terület, illetve objektum található, melyek már védettek, vagy arra 

érdemesek, de akár jogi védelem nélkül is megóvásra érdemesek. 

Medgyesegyháza közigazgatási területén lévő természeti védettség alatt álló, védettség alatt 

nem álló európai jelentőségű, valamint védelemre javasolt területek a következők: 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 

Helyi védettség alatt áll 18,6 hektár zöldfelület, amelyeket természetesen nem csak városi és 

falusi parkok alkotnak, kisebb foltokban természetközeli, kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterületeket is találunk Medgyesegyházán . 

 A 0198/1 hrsz-ú 8 250 m2 területű park (Időskorúak Szociális Otthona (volt Telbisz 

kastély) és az abban található faállomány. 

 A 121/1 hrsz-ú 15 509 m2 területű köztéri park (Kossuth Lajos tér) és az abban 

található faállomány. 

 A 0244 hrsz-ú földrészletből 2,0 ha területű területrész. - az egykori homokbánya 

területe, amely a védett gyurgyalag fészkelőhelye 

 Bánkúton az egykori József főherceg kastály parkja (hrsz. 1859), 

 (Forrás: 17/2007 (VIII.29.) Ök. Rendelet) 

 

                

60. ábra: A Kossuth Lajos tér és a Szociális Otthon (volt Telbisz kastély) kertje (Forrás: saját 

szerkesztés) 

Nemzeti Panteon síremlék adatbázisában nyilvántartott síremlék 

 Baross László síremléke  

 

Ex lege védett területek — Kunhalmok 

A természet védelméről szóló 1996. évi III. törvényben alkalmazott kunhalom fogalom egy 

gyűjtőfogalom, amely a földmű eredeti funkciójára, rendeltetésére való tekintet nélkül 

magában foglalja mindazokat az ember alkotta domború földműveket, amelyek az idézett 

definícióban felsorolt szempontok alapján jelentőséggel, értékkel rendelkeznek. A kunhalom 

gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), őrhalmok és 

határhalmok (Tvt. 23§). 
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A Tvt. alapján a kunhalmok „ex lege" védett területek. „E törvény erejénél fogva védelem alatt 

áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján 

védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.”  

 Medgyesegyháza területén a védett kunhalmok a következők: 0071/23 hrsz., 0242/3 

hrsz., 0271/4-5 hrsz., 0274/12-15 hrsz.  

 

Ökológiai hálózat övezete 

Az ökológiai hálózatra érvényes szabályokat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény fekteti le. A területrendezési tervek a 

hagyományos védettségi kategóriák szerinti „természetvédelmi területeket” nem határolják le, 

ellenben bevezették az „országos ökológiai hálózat” (továbbiakban: OÖH) térségi övezetet. Az 

ökológiai hálózat övezeteinek kijelölése során a védett területek mellett meghatározó 

jelentősége volt a Natura2000 madárvédelmi területeknek és természetmegőrzési területeknek 

is, így értelemszerűen ezekkel jelentős átfedésben vannak az OÖH területek.  

Az ökohálózat megyei területein kijelölt magterületek elsősorban az országos védettségű 

tájegységeken találhatók. A pufferterületek jól körülhatárolhatóan néhány kisebb térségben 

koncentrálódnak. Az ökológiai folyosó övezetek jellemzően a védett területek és a 

magterületek között helyezkednek el, nagyarányú átfedésben a Natura2000 területekkel is.  

Az ökológia magterületek és folyosók övezetei lefedik a megye valamennyi jelentősebb 

természetvédelmi területét. A Mezőkovácsházai Járás területén magterület csak Battonya 

térségében van, azonban ökológiai folyosó a járás szinte minden településén található. 

Alapvetően a vízfolyás menti területek, illetve erdőterületek képeznek ebben a térségben 

ökológiai folyosókat. Mezőhegyes, Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Medgyesegyháza, 

Végegyháza, és Mezőkovácsháza rendelkezik nagyobb kiterjedésű ökológiai folyosókkal. 

Medgyesegyházán az ökológiai folyosó elemei belterületet is érintenek, vagy azzal kapcsolatot 

teremtenek. Ilyen területek a:  

 Magyarbánhegyes felől érkező vasutat és a Tótkomlós-éri-csatornát, a 

Medgyesbodzás felől érkező utat és a Bánkúton át Kétegyháza felé tartó vasúti 

szelvény egyes szakaszait kísérő védelmi fasorok: 014/2-0194/10, 0197/4-0197/14, 

0199, 200 hrsz-ú területek. 

  

NATURA 2000 területek 

 A közigazgatási határ északkeleti sarkában Natura 2000 területek is találhatóak, 

ezek szintén ökológiai folyosó elemek: 019/6-12 hrsz., 0197/4 hrsz., 0197/13-15 hrsz., 

0199 hrsz. A Kígyósi-puszta területéhez kötődő legfontosabb, európai közösségi 

jelentőségű, kijelölés alapjául is szolgáló madárfajok: bölömbika, bakcsó, böjti réce, 

kígyászölyv, kék vércse, daru, gólyatöcs, nagy goda, kis póling, piroslábú cankó, réti 

fülesbagoly, szalakóta, kis őrgébics. 

 

Azonosító Terület neve Terület tipusa Hrsz 
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Azonosító Terület neve Terület tipusa Hrsz 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0194/2 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0194/2 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0194/2 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0194/2 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0194/7 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0194/8 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0195 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0195 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0195 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0195 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/10 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/10 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/10 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/10 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/11 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/11 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/11 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/11 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/12 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/12 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/12 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/12 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/13 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/13 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/13 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/13 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/14 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/14 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/14 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/14 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/15 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/15 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/15 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/15 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/4 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/4 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/4 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/4 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/5 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/5 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/5 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/5 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/6 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/6 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/6 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/6 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/7 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/7 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/7 
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Azonosító Terület neve Terület tipusa Hrsz 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/7 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/8 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/8 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/8 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/8 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/9 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/9 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0197/9 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0197/9 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0198 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0198 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0198 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0198 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0199 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0199 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0199 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0199 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0200 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0200 

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek  SCI, SAC 0200 

HUKM10001 Kígyósi-puszta SPA 0200 

10. táblázat: Natura2000 területek (SCI,SAC=különleges természetmegőrzési terület, SPA=különleges 

madárvédelmi terület) (forrás: természetvédelem.hu) 

 

Tájképvédelmi terület övezete 

Békés Megye Területrendezési Terve alapján tájképvédelmi terület olyan terület, ahol a 

lehatárolás célja a tájkarakter és a történetileg kialakult tájképi értékek védelme, a 

hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése, valamint a kilátás-rálátás szempontjából 

kedvező, nagy távolságból látható, ill. nagy távlatokat megnyitó tájképi területek védelmi, a 

vizuális szennyezés megakadályozása.  

1.12.4. A Gyula-Szabadkígyósi gyepek (HUKM20010) madártani jelentőséggel is bíró 

Kígyósi-puszta területi egysége a dél felé lealacsonyodó egykori 

folyókanyarulatokkal együtt „tájképvédelmi terület övezete” (OTrT), hiszen a 

domborzati viszonyait tekintve az Alföld egyik legváltozatosabb tájáról van szó. 

Érintett települések: Békéscsaba, Dombegyház, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, 

Medgyesegyháza, Szabadkígyós, Újkígyós. Tájhasználati konfliktusok és problémák 

értékelése 

 A fátlan területeken jelentős a szélerózió, melyet elősegít a véderdősávok hiánya.  

 Alacsony az erdők területi aránya.  

 Száraz időszakokban jelentős a mezőgazdasági területekről származó 

porszennyezés a véderdők hiánya miatt. 
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A növényzettel fedett, különböző rendeltetésű területek - a kertek, parkok, erdők, útfásítások, 

vízfelületek - együttesen alkotják a település zöldinfrastruktura ill. kékinfrastruktura rendszerét. 

A rendszer elemei között is, és a település növényzete és a tágabb települési környezet 

természeti elemei között is szoros ökológiai kapcsolat áll fenn, funkcionális és szerkezeti 

szerveződét hozva létre. 

 

Külterület 

Medgyesegyházán jellemző a mezőgazdasági területhasználat túlsúlya, mindössze néhány 

kisebb erdőfolt és gyepterület található külterületen. 

 Szántó: A város egyik legfontosabb értéke a termőföld, a közigazgatási terület 

jelentős hányada „kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe” tartozó 

kiemelten magas talajérték számú réti csernozjom (OTrT). Ehhez egyedi klimatikus 

viszonyok is párosulnak,kedvezően magasabb a csapadékmennyiség az Alföld 

környező tájaihoz képest, mivel a Zarándi-hegység és kapcsolódó hegylábi 

területei, melyek légvonalban csupán körülbelül 60 km-re innen húzódnak 

„felzárkóztatják” az erre vándorló légtömegeket. Ma dél-békésről származik a hazai 

dinnyetermés közel fele, exportból való részesedése pedig még ennél is nagyobb. 

 

 Erdőterületek: Békés Megye Területrendezési Tervében Medgyesegyháza területe 

az”Erdők övezete” és „Erdőtelepítésre javasolt terület övezete” kategóriában 

érintett,  bár a város az erdőkben szegény települések közé tartozik. A település 

körül jellemzően elszórtan találhatók mezővédő, településvédelmi és 

faanyagtermelő területek., jobbára egy fafajból álló monokultúrák. Legnagyobb 

egybefüggő erdőfoltok: 

o Rózsa major körüli erdőterületek 

o 4429 j. országos mellékút melletti erdőterület,  

o vasút melletti erdőterület,  

o 4434 j. országos mellékút melletti erdőterület,  

o a településtől északra lévő erdőfolt,  

o a településtől nyugatra lévő erdőfolt. 

(Forrás: 17/2007 (VIII.29.) Ök. Rendelet) 
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61. ábra: Nyilvántartott erdőterületek (forrás: erdoterkep.nebih.gov.hu) 

 Természetvédelmi oltalom alatt álló területek: Az előző fejezetben részletezve. 

 Kertes mezőgazdasági területek: Kertes mezőgazdasági területhez tartoznak az 

egykori zártkerti területek, melyeken jelenleg vegyes – kerti és szántóföldi művelést 

folytatnak, - ebbe az övezetbe került a külterület keleti részén fekvő gyümölcsös 

(041/25-27 hrsz.), amely csak a telkek felét foglalja el. 

 

Belterület 

A belterületi zöldfelületek meglehetősen hiányos rendszert alkotnak. Az önkormányzati 

tulajdonú zöldterület a KSH adatszolgáltatása alapján 2021. évben 42.838 m2 volt. Ez egy 

lakosra vetítve mintegy 12,2 m2-t jelent. 

 

 

62. ábra: Medgyesegyháza zöldfelületi rendszere (Forrás: saját szerkesztés) 

 Közhasználatú zöldfelületek: Közcélokat szolgáló zöldfelületek önkormányzati vagy 

állami tulajdonú területen állnak, fenntartásukról is ők gondoskodnak. 
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o A település központjában fekvő Kossuth tér, hajdan a piacok helye, 

parkosításra került húsz évvel ezelőtt. A park ma gondozott, üde színfoltja a 

településnek árnyas fáival, padjaival és szobraival. Központi eleme a díszkút, 

Mihály Gábor szobrászművész alkotása. A település múltjára emlékeztet a II. 

világháború áldozatainak emlék-műve és az 1930-as években állított 

országzászló. A park Művelődési Ház előtti szegletében találjuk Kalmár 

Márton szobrászművész Olvasó fiú című szobrát.  

o Az 1996-os millecentenáriumi év tiszteletére alakították ki a település másik 

kedvelt díszparkját, a Csanád vezér emlékparkot. A parkban állított kopjafák 

a nagyközség és elődjeinek múltját szimbolizálják, emlékeztetve a település 

határában feltárt, honfoglalás–kori temetőre is. 

o Az egykori Telbisz kastély ma szociális otthon a Kossuth tér 

szomszédságában áll,parkját kocsánytalan tölgyek mellett japánakác, hárs 

elegy jellemzi. Ma a kastély jellege miatt a nagyközönség számára nem 

látogatható, láthatósága is korlátozott a zöldfelületi fedés miatt, ám így is a 

megye egyik legszebb, legtöbbet fényképezett kastélya. A jövőben érdekes 

térségi együttműködés alapja lehet a kastélyok létére felfűzött tematikus 

utak gondolatának kibontása, főként mivel igen közel található a 

kiemelkedő szabadkígyósi Wenckheim kastély is.  

o A vasút mellett futó, rózsák szegélyezte közpark esetében a zajvédő, puffer 

funkció mellett szintén fontosnak tartják a helyiek az elhelyezkedésből 

adódó reprezentatív megjelenést és használhatóságot. 

o Bánkúton az egykori József főherceg kastélyparkja. 

o A sakktáblás utcahálózat, ahogyan korábban már említettük sugaras 

elrendeződésre épül, főbb, forgalmasabb útjait kétoldali fásítás jellemzi, ami 

így megfelelő árnyékolás mellett a település átlégzéséért, a települési 

mikroklíma kedvező alakításáért is felelős városökológiai tényezők. Kedvelt 

évelők a rózsafélék, melyek a talaj fizikai féleségének okán, kavicsos jellege 

és a csapadékosabb klíma miatt is településkaraktert meghatározó 

szereppel is bírnak. 

A rendezési terv további zöldfelületek kialakításának igényét is megfogalmazza. Az egyik ezek 

közül a Gárdonyi utca és a vasút között lévő, jelenleg a már az önkormányzat tulajdonában 

lévő, 1,0 hektáros terület. A másik a település déli részén fekvő korábbi vásártér 6000 m2-es 

területe. 

 Korlátozott közhasználatú zöldfelületek: Ebbe a kategóriába tartozik a temető, 

sportpálya, templomkertek, az intézménykertek, iskola és óvoda kertek. 

 Közhasználat elől elzárt magánkertek, zárt vállalati kertek: Főként haszonkertek 

jellemzőek a település magánkertjeiben, azonban elvétve egy-egy díszkert is 

található. Összességében elmondható, hogy Medgyesegyháza kisvárosi jellegének 

meghatározói a laza beépítésű lakóövezetei, ahol a telkeken aránylag nagy 

zöldfelületek alakultak ki. A lakóterületi magánkertek a város zöldfelületi 

rendszerének fontos tagjai, hiszen összterületük aránya a településen belül 

kiemelkedően magas. 
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 Lineáris zöld- és kékfelületek: Ide sorolhatók az utcai fasorok, árkok és vízfolyások. 

Élővíz folyás a településen nincs. Az árkokat jórészt betemették, helyettük az utcák 

mindkét oldalán zöldsáv húzódik, amely a csapadékvizet hívatott elszikkasztani. Az 

utcai fasorok hiányosak, nem alkotnak ökológiai rendszert. 

A züldfelületi rendszer elemeiről részletesebb információ áll rendelkezésre a Zöld 

infrastruktura fejlesztési és fenntartási akcióterv c. dokumentációban. Az önkormányzati 

tulajdonú zöldterület a KSH adatszolgáltatása alapján 2021. évben 42.838 m2 volt. Ez egy 

lakosra vetítve mintegy 12,2 m2-t jelent. 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

 A mezővédő erdősávok hiánya miatt a fátlan területeken jelentős a szélerózió, a 

defláció hatása, kialakul a termőréteg pusztulása. A szélerózió elleni védekezés 

céljából, valamint táj monotonitásának feloldására a rendezési terv a 

mezőgazdasági utak mellett véderdő-sávokat jelölt ki. 

 Nem teljes az utcák fásítása, az utcai fasorok hiánya a klimatikus viszonyokat 

kedvezőtlenül befolyásolja. 

 Alacsony az erdők területi aránya. A rendkívül alacsony erdősültségi arány javítása 

érdekében - a BMTrT a erdősítési koncepciójával összhangban - a településtől 

nyugatra a meglévő erdőfoltokat összekötő nagy kiterjedésű, távlati erdősítésre 

szánt terület került kijelölésre. 

 A belterületi zöldterületi fejlesztésekhez szükséges területek hiánya, a 

hagyományos rekreációs területek feltáratlansága. 
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1.14 Az épített környezet vizsgálata 

 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

Békés megye területfelhasználási arányait az alábbi körgrafikon mutatja. 

 

63. ábra: Földterületek területfelhasználás szerinti megoszlása (Forrás: Békés megye Területrendezési 

terve) 

 

Történeti áttekintés 

Medgyesegyháza legfiatalabb településeink egyike. Ez tágabb környezetére is vonatkozik, 

ugyanis az Elekhez tartozó pusztaság sokáig lakatlan volt, külterjes marhatartásra használták a 

földeket. A medgyesi és bánkúti területekhez legközelebb eső jelentősebb mezővárosok 

Tótkomlós, Battonya, Kétegyháza, vagy éppen Békéscsaba nagyjából egyaránt 30 km-es 

távolságban voltak. 1844-ben először Bánkút telepesfalu került kialakításra, ahol kedvező 

talajadottságai miatt Baross László nyomán egyfajta mintafalu, mintagazdaság jöhetett létre, 

innen származik a híres „bánkúti búza”. A vasút előtti időkre az agrárszocialista mozgalmak 

nyomták rá a bélyegüket. A Viharsarok embereinek küzdése, életigenlése szinte egyedülálló, 

ugyanakkor ez jelentős károkkal is járt, a falu házainak egy jelentős része korán megtorlás 

áldozata lett. 1883-ban érte el a vasút a területet, a korábban tanyákba, szállásokba (puszták) 

való szerveződést egy központ fejlesztésének igénye váltotta fel. Medgyesegyházára főként 

Békéscsabáról jöttek házakat építeni, ennek következtében 1893-ban, tehát igen gyorsan 

önállósodni is tudott Medgyesbodzástól. Utcahálózata a korábbi központ és köré és a vasút 

vonalához igazodva szerveződött, korábbi hagyomány hiánya miatt a kor uradalmi igényeit 

tükröző „funkcionalista” sakktáblás módon. Egy 1896-os kataszteri térkép tanúsága szerint a 

község kizárólag a vasúttól északra terjeszkedett, a hagyományos népi építészet reliktumait is 

főként itt érdemes keresnünk.  
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Napjainkban 

A település közigazgatási területén két belterület található: Medgyesegyháza és Bánkút. A 

telepített községekre jellemző négyzethálós településszerkezettől eltérően Medgyesegyházán 

mára már a sugaras jellegű szerkezet lett a meghatározó. Ugyanakkor Bánkútra továbbra is a 

négyzethálós szerkezet a jellemző.  

A teljes igazgatási terület jelenlegi szerkezetének és szerkezeti fejlődésének meghatározó 

vonalas elemei:  

 4429 jelű Medgyesbodzás – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út,  

 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út,  

 44342 jelű Bánkutat a 4429 jelű úttal összekötő út  

 Medgyesegyházát keresztülszelő, Bánkutat érintő Kétegyháza – Mezőhegyes 

közforgalmú vasúti mellékvonal,  

 Medgyesegyháza belterületének sugaras jellegű szerkezete,  

 Bánkút belterületének négyzethálós szerkezete 

A funkció szerinti területfelhasználást az alábbiakban ismertetjük: 

 Lakó- és intézményi funkciók 

Mindkét teleplülésrész jellemzően lakóterület a központban sűrűsödő intézményekkel és 

közparkkal. Lakott területek – tanyák – a külterületen egyre csökkenő számban találhatók, a 

még meglévő lakóépületek a belterületre vezető út mentén jellemzőek. 

 Gazdasági funkciók 

Medgyesegyháza és Bánkút gazdasági területeit elsősorban a majorságok alkotják, melyek a 

lakóterületek körül elszórtan helyezkednek el. Emellett egyre erősebb a lakóterületen belüli, a 

mezőgazdasági funkciókhoz kapcsolódó gazdasági funkciók megjelenése, és a kereskedelmi és 

szolgáltató egységek számának növekedése.  

 

Területfelhasználási egységek a rendezési terv szerint: 

Medgyesegyháza közigazgatási területének beépítésre szánt területei a hatályos rendezési terv 

szerint az alábbi terület felhasználási egységekre tagolódnak:  

A) Beépítésre szánt területek:  

1) Lakóterület  

a) kisvárosias lakóterület : Ebbe a területfelhasználási egységbe kerül a 523/1 

hrsz-on lévő, 1970-es évek elején épült két 3 szintes tömbház, valamint a 

mellettük fekvő, közterületről nem megközelíthető, zöldterület területe (535/1 

és 536/1 hrsz.) 

 

b) kertvárosias lakóterület: Ebbe a területfelhasználási egységbe kerül a 

település központjához közel fekvő, azt gyakorlatilag körülölelő terület. 
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c) falusias lakóterület:  Medgyesegyháza és Bánkút területének - a 

településrészek központjától eltekintve - jelentős része falusias lakóterület 

területfelhasználási egységbe kerül. 

2) Vegyes terület  

a) településközpont vegyes terület: Medgyesegyházán és Bánkúton a 

településrészek központi része és környezetük településközpont vegyes 

övezetbe kerültek. E területeken található a település intézményének és 

kereskedelmi egységének többsége, valamint az esetleges fejlesztési igények is 

itt elégíthetők ki. 

3) Gazdasági terület  

a) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület: E területfelhasználási egységen 

belül jól kezelhető a külterületi állattartó és egyéb funkciójú (szárító, raktár, 

dinnye felvásárló stb.) majorok területe: 

b) ipari gazdasági terület: - állattartó major, - ipartelep - energiaszolgáltatási 

terület  

4) Különleges terület  

a) sportterület  

b) temető területe  

c) kegyeleti park területe 

d) múzeumi bemutató terület: A bemutató övezetbe bánkúti volt Baross kastély 

és a korábban hozzá tartozó major területe kerül. 

e) vasúti terület: Különleges övezeti besorolást kapott a vasútállomás területe, 

és a vasúti szolgálati lakások területe. 

f) szennyvíztisztítómű terület  

B) Beépítésre nem szánt területek:  

1) Közlekedési és közműelhelyezési területek: utak, vasútvonal, csomópontok, 

kereszteződések, kerékpárutak, gyalogutak, parkolók  

2) Zöldterületek: közparkok, kastélypark  

3) Erdőterületek  

4) Mezőgazdasági területek 

 a) általános mezőgazdasági terület: szántó, gyep 

b) kertes mezőgazdasági terület  

5) Vízgazdálkodási területek: A terület felszíni vizekben igen szegény. Vízfelületei közé 

tartoznak a Hajdúér-Ottlakai főcsatorna, valamint az egyéb csatornák. Tó nem található 

a településen. 

 

Településkép és terüetfelhasználás szempontjából eltérő karakterű településrészek a 

Településképi Arculati Kézikönyv szerint: (a későbbiekben részletes bemutatásra kerülnek) 
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 Alföldi kisvárosi központ 

 Gyűjtőutak – méteres környezetébe eső belterületi földrészek 

 Falusias lakókörnyezet 

 Kertvárosias arculatú terület 

 Családi házas övezet 

 Ipari-gazdasági területek 

 Természeti területek, egyéb külterület 

 

64. ábra: Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek (Forrás: Településképi 

Arculati kézikönyv) 

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

A kisebb méretű telkek későbbi telekosztások, telekegyesítések következtében, általában a 

rövidebbik oldal felezésével, duplázásával álltak elő. Erre példa a Virág utca, amely a Damjanich 

és Zsilinszky utcák egyes hosszú szalagtelkeinek kettéosztásával keletkezett. A ház körüli 

mezőgazdasági tevékenység háttérbe szorulásával a mély telektömbök belső feltárására került 

sor. 

A kisvárosias városközpontban a részleges zártsorúsodás lett jellemző. A központban két 

négyszintes lakótelepi arculatú úszótelkes tömbházat is találunk, ám szerencsére ezek nem 

főutak mentén, hanem új szabályozás következtében addig tágas hátsóportákon, kellemes, 

zöldfelületekkel jól ellátott környezetben létesülhettek. 

A „Falusias lakókörnyezetben” a telekméretek nagy változatosságot mutatnak, általánosságban 

elmondható azonban, hogy a központtól kifelé haladva növekedés figyelhető meg, ami 

összefügg az intenzívebb kertműveléssel.  Bánkút területe is ehhez a falusias karakterhez 

tartozik. 
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65. ábra: Telekstruktúra a két településrészen (Forrás: Településképi Arculati Kézikönyv) 

A Földhivatal adatszolgáltatása alapján Medgyesegyházán az átlagos telekméret: 1756 m2. A 

járásban, ahol szintén nagy telkekkel jellemezhető települések vannak, az átlagos telekméret: 

2249 m2. 

 

 

66. ábra: Földrészletek Medgyesegyháza kül- és belterületén (Forrás: Lechner Tudásközpont) 

Medgyesegyháza belterülete teljes egészében beállt/kialakult területként kezelhető, amelyben 

már jelentős, településszerkezeti, funkcionális, valamint telekstruktúrát érintő módosítás nem 

várható. Ez abból adódik, hogy a település jelentős belső tartalékokkal rendelkezik 

(foghíjtelkek, lehetséges tömbfeltárások). Figyelembe véve a településen tapasztalható 

kisszámú építkezést illetve felújítást, a város beépítetlen telkei több évi tartalékot jelentenek. 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

A fejezet a mellékelt főépítészi nyilatkozatban leírtakkal összhangban nem került kidolgozásra. 

 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai 

felmérése 

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérését a Földhivatal (Mezőkovácsházai Járási 

Hivatal Járási Földhivatala) végzi és tartja nyilván. A belterületre a jelenleg használatos 2006-

ban készült 1:2000 méretarányú, a külterületre szintén 2006-ban készült és szintén 1:2000 

méretarányú szelvények állnak rendelkezésre. A Földhivatal negyedévente frissíti az 

ingatlanadatokat, és adja ki a földhivatali alaptérképet a Lechner Tudásközpontnak. 

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

A Lechner Tudásközpont által megadott adatok alapján az alábbi két ábra mutatja be a 

városban található épület kategóriák elhelyezkedését. 

 

 

67. ábra: Az épületek területi elhelyezkedése (Forrás: Lechner Tudásközpont) 
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A település lakókörnyezetének a Települési Arculati Kézikönyv szerinti eltérő karakterű 

területein fellelhető épületek és építmények kerülnek az alábbiakban ismertetésre. 

 

Városközpont 

A hirtelen lezajló, már jócskán a dualizmus éveiben kezdődő, a mezővárosok számára is utolsó 

nagy felívelő korszakban történő fejlődés a kulturális javakban is gazdag települések 

arculatához igazodó igényekkel járt, így igazi sugaras szerkezetű mezővárosias, alföldi 

kisvárosias központ alakulhatott ki. Főbb jellemzői az intézményi, szolgáltató egységek 

tömörülése, a részleges zártsorúsodás, a korábbi piacterek parkosítása és a templomok 

reprezentatív méretalakítása. A térségben a tornyos városházákkal ellentétben az egyszerűbb 

megoldások terjedtek el, ez természetesen a településen általános egyszintes magasságokhoz 

is jobban illeszkedik. Az államszocialista időkben új, modern városközpontok létrehozását 

szorgalmazták.  

Medgyesegyháza központjában a ligetes Kossuth tér köré szerveződtek az intézmények 

épületei, jellemzően zárt sorú beépítéssel. Az épületek többsége régebbi építésű földszintes, 

magastetős kialakítású, utcával párhuzamos gerincű ún. „oldalház”. Kivételt is találunk, ilyen a 

Művelődési Ház melletti két szintes, lapostetős épület. A városközpontban két négyszintes 

lakótelepi arculatú tömbházat is találunk, ám szerencsére ezek nem főutak mentén, hanem új 

szabályozás következtében addig tágas hátsó portákon, kellemes, zöldfelületekkel jól ellátott 

környezetben létesülhettek, ami így az itt lakók nyugalmát is biztosítja. 

 

 

68. ábra: Városközpont  (Forrás: saját szerkesztés) 

Gyűjtőutak 50-50 m-es környezetébe eső belterületi földrészek 

A főbb utak (Dózsa György utca, Szondy utca, Hősök utca, Gárdonyi utca) mentén is sűrűn 

találkozhatunk oldalukkal az utca szabályozási vonalára néző, polgárias megjelenésű 

lakóházakkal. Megjelenik az előkertképzés a később épült, például sátortetős típusházaknál és 

az újabb építésű utcára merőleges nyeregtetővel épült lakóházaknál. Elterjedésük azonban 

nem általános. E terület reprezentációs funkcióval is bír, hiszen a forgalmi utakról érkezők 

először ezekkel az utcaképekkel találkoznak, ezért is lenne kiemelten fontos az egységes 

megjelenés megőrzése, erősítése. 
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69. ábra: Dózsa utca (Forrás: saját szerkesztés) 

Falusias lakókörnyezet 

A település központjától nyugati irányban valamint Bánkút városrészben találjuk ezt a 

karakteres lakókörnyezetet. A központtól távolodva az utcakép meglehetősen változatos. 

Találunk itt utcára merőleges gerincű régi építésű, alacsony, szegényes kialakítású lakóházat, 

újabban épült kúptetős „kockaházat”, divatos kétszintes épületet akár lapostetős kialakítással 

is. Előfordul utcafronton álló melléképület, terménytároló. Előkertes beépítéssel ötletszerűen 

lehet találkozni.  

Növekedésének korai szakaszában a vasút a település térbeli fejlődésének határa volt, ám 

valószínűleg nem is mutatkozott komolyabb igény a főbb utak mentén történő terjeszkedéstől 

eltérő irányok megvalósítására. A telekméretek nagy változatosságot mutatnak, 

általánosságban elmondható azonban, hogy a központtól kifelé haladva növekedés figyelhető 

meg, ami összefügg az intenzívebb kertműveléssel.  

 

 

70. ábra: Arany János utca (Forrás: saját szerkesztés) 

Kertvárosias terület 

A Virág utca, mint már erre kitértünk, korábbi hosszú szalagtelkek kettéosztásával – így kisebb, 

ám szélességében továbbra is a településhez megszokotthoz igazodó telekstruktúval – 

létrejövő, a központhoz közel eső, így annak utcahálózati sűrűségéhez igazodó új, formálódó 

településrész.  Alföldi viszonylatban nem ritka az ilyen terület központi elhelyezkedésére való 

törekvés. Mivel tömbszerű, utcaszintű megjelenésről van szó, a szomszédsági kapcsolatok 

révén erős az egymásra hatás, a csoportdinamika, a fiatal lét ellenére is már „szokások” 
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alakulhattak ki. Ezek a fajta interakciók a pontszerűen megjelenő új házak esetében még nem 

elég fejlettek, így eklektikusabb a megjelenésük is.  

 

71. ábra: Virág utca (Forrás: saját szerkesztés) 

Családi házas övezet 

Az idősebb falusias karakterű részek mellett a vasúttól délkeletre szintén nagyobb, többnyire 

lakófunkciójú településrész jött létre. Ennek külön, településkarakter szempontjából 

meghatározó területként való kezelését, a központ körüli területek képének árnyalását több 

tényező is indokolja. Talán legfontosabb ezek közül az idő, vagyis az a tény, hogy később épült 

be, mint a központtól nyugatra eső településrész. A falusias rész is jelentős átalakuláson ment 

keresztül, ám az államszocialista idők sátortetős típusházai ebben az övezetben még inkább 

meghatározzák az utcaképeket, egységesebb tömböket alkotnak. Ugyancsak több, a korra 

jellemző többgenerációs együttélésre tervezett nagyobb tömeghatású lakóház található itt. 

Általánosabban elterjedt az előkertképzés is. Morfológiailag is változatosabb ez az övezet, ami 

szélesebb útszelvényeket, a nyitottabb, levegősebb tér családiasabb légkört teremt. Ehhez 

párosul a kisebb átmenő forgalom is.  

 

72. ábra: Baross utca (Forrás: saját szerkesztés) 

Ipari-gazdasági területek 

Javarészt az egykori majorsági és részben azokon kialakult TSZ területek tartoznak ide, melyek 

így sok esetben a települési szövethez kapcsolódva, vagy annak szoros közelségében 

helyezkednek el. Az ipari létesítményekre ez fokozottan igaz, hiszen a vasút központi 

elhelyezkedése a gazdasági szereplők telephelyválasztását is meghatározta, meghatározza. 

Ennek okán építészeti világuk és környezetalakításuk településhez illeszkedő megvalósítása 
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fokozott figyelmet igényel. A telephelyeket jórészt nagyfokú rendezettség jellemzi, 

meghatározó elemeik a modern fóliasátrak, melyek a kisváros telkein találhatókkal egységben 

meghatározói e vidéki térnek.  

 

73. ábra: Mezőgazdasági telephely Medgyesegyházán (Forrás: saját szerkesztés) 

Természeti területek, egyéb területek, tanyás térségek 

Ide tartoznak a Nemzeti Ökológiai Hálózat védett elemei, a Natura 2000-es területek és a 

szigetszerű kunhalmok. A külterület fennmaradó része egyfelől erdőgazdálkodási terület, 

legnagyobb arányban azonban szántókat találunk.  

Medgyesegyháza a tanyás térségek egyik földrajzi határát képező település. Ezen a területen 

jellemzőek a főbb utak mentén húzódó sortanyák, amik szinte a települési szövet nyúlványai. E 

két tényező miatt azt láthatjuk, sok tanya felújítása megtörtént, jó karban tartásuk könnyebb 

és kedveltebb mint a tágas határban található magányos társaiké. Egyéb elszórt tanyák főként 

a városhoz közel, többnyire attól 500-1000 méterre létesültek. Szomorú látvány a sorsára 

hagyott, düledező tanya, amelyből jó néhány lelhető a település határában.  

 

 

74. ábra: Tanyák a 4434-es út mellett (Forrás: saját szerkesztés) 

 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

A megyében egyetlen világörökség várományos terület található, Mezőhegyesen. Egy száz 

évnél alig valamivel korosabb település esetében nem meglepő módon Medgyesegyháza nem 

rendelkezik olyan épületekkel, vagy más emlékekkel, amelyek az országos szintű védettséget 

érdemelték ki. Így természetesen műemléki terület sem került lehatárolásra. Helyi védelem 
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alatt állnak a népi, egyházi és polgári építészet meghatározó elemei. Az önkormányzat a 

17/2007 (VIII.29.) Ök. rendelet mellékleteiben sorolja fel a helyi védelem alatt álló épített, illetve 

természeti értékeket. 

 

Helyi védelem alatt álló épületek 

 1. Az 1701 hrsz-ú 3178 m2 területű belterületi ingatlant a rajta álló kápolnával 

valamint Baross László sírhelyét a négy piramis tölgyfával együtt. 

 2. Az 1859 hrsz-ú 2753 m2 belterületi ingatlant a rajta álló kastélyépülettel, valamint 

a kertjében lévő faállományt (Baross László emlékház) 

 Baross László egykori háza a bánkúti településrészen található. A helyiek által csak 

kastélynak nevezett, a környezet lakóházai közül méretében és építészeti 

kivitelében valóban kiemelkedő egyszintes, tetőtér beépítéses, kis tornyocskával 

ellátott épület a XIX-XX. század fordulóján épült. Az épületnek akkoriban olyan jeles 

vendégei voltak, mint József főherceg, vagy Horthy Miklós kormányzó. 

Napjainkban a Művelődési Ház fenntartásában álló Közösségi Ház és egy Baross 

László életének szentelt emlékszoba működik a házban. Az emlék múzeumtól 50 m-

re található az elismert kutató és feleségének síremléke, egy emlékkápolna és négy 

szintén védett idős tölgyfa. 

 3. Az 563/2 hrsz-ú 357 m2 belterületi ingatlan és a rajta található épülettel 

(Schéner-ház) 

 Helyi védettséget élvez a Damjanich utcában álló Schéner Mihály emlékház. Az 

épület, amely a régi Medgyesegyháza népi lakóház-építészetének igazán szép, 

típusos példája vert falazatával és fa oromzatával, 2002-ig magánszemélyek 

tulajdonában volt és eredeti rendeltetésének megfelelően használták. A Munkácsy- 

és Kossuth Díjas festőművésznek, Medgyesegyháza Dísz-polgárának hajdani 

szülőházát, gyermekkorának színterét az önkormányzat ekkor megvásárolta és 

példamutatóan felújította, mintegy meglepetésképpen a művész számára. A korhű 

állapotát őrző épület így nem csak a település építészeti értékeinek sorát 

gyarapította, hanem helyet ad a festő műveiből összeállított állandó kiállításnak is. 

 

75. ábra: Schéner-ház, Baross László ház (Forrás: medgyesegyháza.hu) 

 4. Luther u. 6 145 református imaház 

 5. Luther u. 16 140 baptista imaház 

 6. Luther u. 17 131/2 lakóház 
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 7. Jókai Mór u. 20. 188 lakóház 

 8. Arany János u. 45. 731 lakóház 

 9. Zsilinszky u. 46. 671 lakóház 

 10. Zsilinszky u. 48 670 lakóház 

 11. Damjanich u. 15. 536/2 lakóház 

 12. Rákoczi u. 7. 603 lakóház 

 13. Gárdonyi u. 3. 983/1 FESZÜLET 

 14. Kossuth tér 2. 149 templom 

 15. Kossuth tér 5. 198/1 szociális otthon 

 16. Kossuth tér 10. 521 templom 

 17. Szondy u. 4. 1213/2 „malom” 

 

Helyi értékvédelmi terület: 

 A Szerkezeti terven jelöltek szerint: Kossuth tér.  

Régészet 

Békés megye régészeti szempontból az ország legjobban kutatott lelőhelyekben jelenleg 

„leggazdagabb" területe. Több mint 8200 régészeti lelőhelyet tartanak nyilván. A megye 

területén egészen pontosan 8218 lelőhely található, további 26 pedig valamely szomszédos 

megyében nyilvántartott, de a megye területét is érintő lelőhely. A régészeti lelőhelyek a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 11. §-a értelmében általános 

védelem alatt állnak. A település területén is kifejezetten sok, 30 védett régészeti lelőhelyet 

tartanak nyilván, melyet a településrendezési terv megalapozó munkarészeként készült 

Örökségvédelmi hatástanulmány részletez. 

Szobrok és emlékművek: 

 A Kossuth téri díszparkban Mihály Gábor szobrászművész alkotása, a díszkút 

található.  

 A II. világháborús áldozatok emlékműve és az országzászló is a parkban magaslik.  

 A Művelődési Ház előtt Kalmár Márton szobrászművész Olvasó fiú című szobra áll.  

 Shéner Mihály szobor,  

 Felvidékről kitelepítettek emlékműve A 2014-ben avatott köztéri szoborcsoport, 

mely Györfi Sándor munkája, az 1947-1948 évben Gúta városából áttelepített 98 

család számára állít emléket. 
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76. ábra: Olvasó fiú és a Felvidékről kitelepítettek emlékműve (Forrás: medgyesegyháza.hu) 

A település további nevezetességei 

 Csanád Vezér Emlékpark: A millecentenárium alkalmából Medgyesegyházán Csanád 

vezér emlékpark létesült, ahol történelmi eseményekre emlékeztetnek a kopjafák.  

 Millenniumi ökomenikus kápolna: Medgyesegyháza főterén, a természetvédelmi 

területté nyilvánított Kossuth Lajos téri parkban tekinthető meg a kápolna, amelyet 

2000–ben építtetett Medgyesegyháza Önkormányzata. A beruházás pályázati 

forrásból és az Önkormányzat saját forrásaiból valósult meg. A Csete György 

Kossuth Díjas építész által tervezett kápolnában, Schéner Mihály Kossuth Díjas 

építész által tervezett Szent István életét, munkásságát megörökítő kerámia fali 

plasztikák kerültek elhelyezésre. A Medgyesegyházára látogató közelből és távolból 

érkező vendégek kedvelt látványossága.  

 Népi építészet emlékei:  Egyik szép példája a népi építészet fennmaradt kevés 

számú emlékének a Szlovák tájház. Jellemzője az oromtornác, úgynevezett 

„podsztyena” a korábbi előreugró (simléderes) nádfedeles megoldással áll 

genetikus kapcsolatban. Védelmi funkciója mellett, könyöklője révén kisebb 

közösségi térként is funkcionál. A csapott, csonka-kontyolt tetőkre emlékeztető 

forma, a „kiskanfaros” megoldás is a leereszkedő tetőszerkezetek emlékét őrzi. 

Barokkos, dór oszlopos, erőteljes tömegformálású, általánosan fehérre meszelt 

nagy térhatású lakóházakat, melyek az igazán tehetős réteg építészeti modorára 

voltak jellemzőek, Medgyesegyházán nem találunk. A lakóházakhoz oldaltornác is 

tartozott, ahol az eresz alatt az oromzati díszítés motívumai is visszaköszönhettek.  

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 A település régebbi építésű lakóházainak kb. 1/3-a felújításra szorul.  

 Vasút és környéke gondozatlan elhanyagolt. 

 Utcai fasorok helyenkénti hiánya 

 A közművek üzemeltetői oszloptranszformátorokkal, a gombamód szaporodó 

hírközlési létesítményekkel stb., rontották a település- és tájképet. 

 Felhagyott, omladozó tanyák nagy számban találhatók a település külterületén. 
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 Az alumínium és bádog kerítéskapuk, a kőporos vakolat használata, a nyílászárók 

cseréje legtöbb esetben az épülethez nem illő módon történt.  
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1.15 Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Közúti közlekedés szempontjából a megyét a nagy közúti tranzitfolyosók elkerülik. A 

nemzetközi kapcsolatot elsődlegesen a 44. sz. Kecskemét-Békéscsaba-Gyula elsőrendű főút 

biztosítja a gyulai határátkelőhelyen keresztül. Ezt részben már kiváltotta az M44 

gyorsforgalmi út közelmúltban elkészült szakaszai. Lakitelek és Békéscsaba között épült ki 2x2 

sávos autóút. A határok átjárhatóságának megkönnyítése, a korábbi közúti kapcsolatok 

helyreállításával, ill. újak létesítésével előfeltétele annak, hogy a megye perem-jellege 

felszámolható legyen.  

A megye területi közlekedési ellátottságára jellemző, hogy minden település be van kapcsolva 

a menetrendszerű autóbusz-közlekedésbe, míg a vasúti közlekedésbe bekapcsolt települések 

száma 32. Ezek a mutatók országos összehasonlításban is megfelelőek. Az eljutási idők 

szempontjából már nem olyan kedvező a helyzet, mert helyenként sem a menetrendszerű 

járatok sűrűsége, sem a közlekedésre szolgáló pályák (utak) állapota nem alkalmas az elvárható 

szolgáltatási színvonal biztosításához. A vasúti mellékvonalak közül három vonalon a 

személyszállítás megszűnt, a kis utasforgalom indokával. Az országos közutak hossza a 

megyében megfelel a hasonló jellegű megyék országos átlagának, azonban a megyén belül, a 

településeket összekötő mellékúthálózat kiépítettségében és állapotában igen nagyok a 

különbségek a jobb helyzetű középső, valamint a rosszabb helyzetű északi és déli területek 

között. 

Medgyesegyháza helyzete vasút szempontjából frekventált, mivel a vasúti hálózat áthalad a 

városon és két állomással is rendelkezik. Ezek a mutatók országos összehasonlításban is 

megfelelőek. Az eljutási idők szempontjából már nem olyan kedvező a helyzet, mert 

helyenként sem a menetrendszerű járatok sűrűsége, sem a közlekedésre szolgáló pályák (utak) 

állapota nem alkalmas az elvárható szolgáltatási színvonal biztosításához.  

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Közúthálózati kapcsolatok, elérési idők 

Orosházától keleti irányban mintegy 25 km távolságra helyezkedik el. A várostól északi 

irányban kb. 30 kilométerre található a megyeszékhely Békéscsaba. Déli irányban kb. 15 

kilométerre található a kistérségi központ Mezőkovácsháza, majd tovább haladva kb. 31 

kilométerre található Battonya és a határátkelőhely. A fővárostól való távolság közúton 246 

km.  

Személygépkocsival Mezőkovácsháza 15 perc alatt, Békéscsaba 40 perc alatt, Budapest mintegy 

2,5 óra alatt érhető el.  
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A KSH által szolgáltatott adatok szerint Medgyesegyházán 2020-ban 1147 db személygépkocsit 

tartottak nyilván. 

Főút a települést nem érinti. Mellékutak a következők: 

 4429 jelű Medgyesbodzás – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út, 

 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út, 

 44342 jelű Bánkutat a 4429 jelű úttal összekötő út 

 

77. ábra: Medgyesegyházát érintő forgalmi utak (Forrás: Magyarország országos közúthálózata 

maps.hungaricana.hu) 

Települési gyűjtőutak 

 4429 jelű Medgyesegyháza – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út belterületi 

szakasza ( Dózsa György utca, Szondi utca ) 

 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út belterületi szakasza ( Hősök utcája, 

Gárdonyi utca) 

 Rákóczi utca 

 Települési kiszolgáló utak  

 A település úthálózata kialakultnak mondható, a beállt lakóterületen lévő utcák 

szabályozási szélessége megfelelő, megtartandó. 

 

Szintbeni csomópontok:  

 4429 jelű Kevermes – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út és a 4434 jelű 

Gyula – Medgyesegyháza – Makó összekötő eltolt szintbeni csomópontja 

 

Vasúti kereszteződések:  

 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal a 312+35 szelvényben 

keresztezi a 44342 sz. Bánkút állomáshoz vezető utat mely, fénysorompóval van 

biztosítva  

 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal 258+19 szelvényében egy 

fénysorompóval biztosított gyalogos átjáró van  
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 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal belterületen a Béke utcát 

keresztezi, ahol biztosítás nélküli vasúti átjáró van  

 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal a 263+37 szelvényben 

keresztezi a 4429 jelű Medgyesegyháza – Medgyesegyháza – Orosháza összekötőt 

és a 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő utat, mely fénysorompóval van 

biztosítva 

A hatályos településrendezési terv mind a forgalmi, mind a települési gyűjtő- és kiszolgáló utak 

tekintetében további elemeket tartalmaz. A rendezési terv további szintbeli és a vasúti 

kereszteződéseket is kilátásba helyez. 

Tervezett forgalmi utak: 

 Szabadkígyós – Medgyesegyháza - Nagybánhegyes összekötő út belterületi 

szakaszán - Deák utca, Batthyány utca - szélesítést kell elvégezni.  

 Bánkútra vezető 44342 jelű út összekötése a 4434 jelű országos mellékúttal.  

 A település északi határában fekvő és továbbfejlesztésre tervezett iparterületet is 

kiszolgáló tervezett forgalmi út (továbbiakban ipari összekötő út), amely 4434 jelű 

országos mellékutat köti össze a tervezett szabadkígyósi úttal. 

 A település hosszútávú tervei között szerepel a belterületet tehermentesítő elkerülő 

út megépítése. A Medgyesegyházát elkerülő út, annak megépülése után országos 

mellékútként fog üzemelni.  

Tervezett települési gyűjtőutak 

 A Zsilinszky utca Deák Ferenc és Gárdonyi utca közötti szakasza, amelynek célja - a 

tervezett elkerülő út megépítéséig - a településközpontot tehermentesítése, azáltal, 

hogy alternatív összeköttetést biztosít a 4434 és 4429 forgalmi utak között.  

 Szabadkígyós – Medgyesegyháza - Nagybánhegyes összekötő út belterületi 

szakasza (Deák Ferenc és Batthány utca) 

Tervezett települési kiszolgáló utak 

 A Dózsa György – Deák Ferenc – Damjanich- Rákóczi utcák által határolt tömb 

feltárása érdekében a Szerkezeti tervben (a Dózsa és Damjanich utcákkal 

párhuzamosan futó, a tömböt hosszirányban feltáró) új lakóút került betervezésre. 

 A Szerkezeti tervben kijelölésre került az ipari fejlesztési területet feltáró és azt 

kiszolgáló úthálózat. 

Tervezett vasúti kereszteződések: 

 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal és az elkerülő út 

találkozásánál fényfélsorompós kereszteződés kerül kialakításra. A fénysorompós 

kereszteződés megépítése után feleslegessé válik, a kb. 250 méterre lévő ( Béke 

utcai ) biztosítás nélküli átjáró, ezért ez megszüntetésre kerül. 

 121 sz. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged vasútvonal 258+19 szelvényében 

fénysorompóval biztosított gyalogos átjárót, közúti közlekedésre alkalmas átjáróvá 

kell áttervezni. A 4434 sz. útról való lekanyarodást és a vasúti várakozást segítené a 

csomópontban kialakított irányonkénti osztályozók. 
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Közúti baleseti statisztika 

A településen az elmúlt években a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 

nem növekedett. A KSH legfrissebb adata etekintetben a 2020-as adat, ebben az évben 4 

balesetet tartottak nyilván, amelyből három eset könnyű sérüléssel járt. A legrosszabb 

statisztikai adat a 2010-es évre vonatkozik, amikor 12 baleset történt, amelyből 4 eset súlyos 

sérüléssel járt. Összességében megállapítható, hogy a megyei és a járási baleseti statisztikai 

adatokhoz képest arányában nem rosszabb a település baleseti helyzete. 

 

Közutak leterheltsége 

Forgalomszámlálási adatokat a Magyar Közút Nonprofit Kft. évente végez az általa kezelt 

forgalmi utakon. Elemzésünk tárgya a legutolsó adatszolgáltatása (2021. év) és az azt megelőző 

két év. Medgyesegyháza területén belül csak a 4429. számú úton, annak lakóterületen belüli 

szakaszán történt forgalomszámlálás. Sem a másik két forgalmi úton, sem az önkormányzati 

utakon ilyen számlálás nem történt.  

 

év jármű/nap et/nap szgk kisthgk teherautó autóbusz mkerékpár kerékpár lassújármű 

2019 4098 4156 3434 224 117 28 74 174 47 

2020 4470 4542 3740 241 124 30 82 193 60 

2021 3891 4047 3329 216 112 27 72 171 54 

11. táblázat: 4429. számú összekötő út Medgyesegyháza lakott területén belüli mérőállomáson 

készült forgalomszámlálása (Forrás: A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2019., 2020., 2021. 

(Magyar Közút Nonprofit Kft.) 

Az egységtengelyre számított értékek és ezen belül az egyes járműtipusok forgalma a három 

év viszonylatában nem változott jelentősen. A járműpark összetételéből kimagaslik a kétkerekű 

járművek illetve a lassújárművek magas aránya. Áttekintve a megyei forgalmi adatokat, 

megállapítható, hogy a Medgyesegyházán mért adatok a megyén belül a magasabb 

forgalmi/leterheltségi kategóriába esnek.  

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

Vasúti közlekedés 

A település a MÁV 121-es számú Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged vasútvonalon 

található. A vonal Mezőhegyes-Újszeged között sajnos egyelőre megszüntetésre került, de a 

települést érintő szakasza Mezőhegyestől Kétegyházán át Békéscsabáig jelenleg is működik. A 

város két vasútállomása Medgyesegyháza központ és Bánkút megállóban található. A járási 

központ Mezőkovácsháza felé naponta 14 járat közlekedik. Az elérési idő 20 perc.  

A megyeszékhely Békéscsaba felé is kedvező a vonatközlekedés, naponta 10 járat közlekedik, 

az eljutási idő átszállás nélkül 45 perc. A fővárosba való eljutás vonaton már sokkal 

időigényesebb. 9 járat közlekedik naponta, az eljutási idő átlagban 3,5 óra. 
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78. ábra: Medgyesegyházát érintő vasútvonal (Forrás: Magyarország személyszállítási térképe) 

 

Autóbusz közlekedés 

Az autóbusz közlekedés sem kevésbé időigényes. Mezőkovácsháza felé naponta 3 közvetlen 

járat közlekedik, a menetidő 15 perc. Békéscsaba felé összesen 14 járat közlekedik, de ezek nem 

mindegyike közvetlen járat. Ennek megfelelően a menetidők is különbözőek, 30 perc és 1,5 óra 

között változnak. Hasonló a helyzet a fővárosi kapcsolattal is.  

Összesen 15 járat indul átszállásokkal. A legrövidebb eljutási idő 4,5 óra, ez viszont nem 

minden napszakban érhető el. 

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Helyi kerékpárutak:  

 a 4429. sz. országos mellékút belterületi szakasza mellett a Dózsa György utcán.  

 a 4434. sz. országos mellékút belterületi szakasza mellett a Gárdonyi utcán, mely 

csak részben lett kiépítve. 

Tervezett helyi kerékpárutak:  

 Hősök utca teljes hossza,  

 Gárdonyi utca teljes hossza, 

 Szondi utca teljes hossza, 
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Gyalogos közlekedés 

Az országos mellékutak, gyűjtőutak, és kiszolgáló utak mentén, annak beépített oldalán 

burkolt gyalogosjárda van kiépítve. Kivételek a Ságvári és a Sallai utcák, ahol hiányos a járdák 

kiépítettsége.  Összességében elmondható, hogy Medgyesegyháza járdahálózata közel 100 % -

os. 

 

1.15.5. Parkolás 

A településen a közintézmények, a kereskedelmi- és vendéglátó egységek előtt elegendő 

parkolóhely került kialakításra. A lakóházak környezetében kiépített parkolóhely nincs, a 

parkolás az úttesten, a bejárókon vagy burkolatlan felületen történik. 
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1.16 Közművesítés 

A település közművesítése - hasonlóan a térség településeihez - folyamatosan fejlődik. A 

közműellátás keretében rendelkezésre áll a villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás, a 

gázellátás és a vezetékes távközlés, a nyílt árkos csapadékvíz elvezetés és a szennyvíz 

közcsatornával történő elvezetése. 

 

1.16.1. Vízi közművek 

Ivóvíz 

A vízellátás az elmúlt évtizedekben megvalósított fejlesztések eredményeként a megyében 

teljeskörűnek nevezhető. Valamennyi településen kiépítésre került a vezetékes ivóvíz ellátás. 

Ma megyei szinten a lakások vezetékes ivóvíz bekötöttsége 93,64 %-os, amely jelzi, hogy 

néhány település kivételével nagyon kedvező az ellátottság.  

Medgyesegyháza város ivóvízellátása 2 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított. 

Medgyesegyháza-Bánkút településrész önálló vízellátó hálózattal rendelkezik, a településrész 

ivóvízellátása 1 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított.  A település vízbázisa a 

Maros-hordalékkúp területére esik.  

Medgyesegyházán a kitermelt víz a kutakból külön vezetéken jut a technológiai épületbe, ahol 

az ivóvíztisztító technológiai soron megtörténik a víz tisztítása. A tisztítás-technológia fő 

elemei az ammónium eltávolítására szolgáló biológiai ammóniamentesítő tartályok, valamint a 

hagyományos arzén-, vas- és mangánmentesítő szűrőtartályok. A tisztított ivóvíz ezt követően 

kerül a 2*100 m3 -es térszíni tárolóba, majd onnan hálózati szivattyúk nyomják az 150 m3 -es 

víztoronyba, és/vagy az ivóvízellátó hálózatba.  

A technológiai sor visszamosatásából és öblítéséből származó ún. zagyvíz egy ikerkialakítású, 

2*60 m3 térfogatú ülepítő műtárgyat követően nyomott rendszeren keresztül kerül a felszíni 

befogadóba. A műtárgyban kiülepedett iszap veszélyes hulladék, víztelenítése a vízműtelepen 

található szikkasztóműtárgyban történik, majd időszakosan elszállításra kerül, egy arra 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre.  

Medgyesegyháza-Bánkúton a kitermelt víz a kútból külön vezetéken jut a technológiai 

konténerbe, ahol az ivóvíztisztító technológiai soron megtörténik a víz tisztítása. A tisztítás-

technológia fő elemei a hagyományos arzén-, vas- és mangánmentesítő szűrőtartályok, 

valamint az ammónium eltávolítását szolgáló törésponti klórozást követő aktívszén-

szűrőtartály. A tisztított ivóvíz ezt követően kerül a 20 m3 -es térszíni tárolóba, majd onnan 

nyomástartó hálózati szivattyúk nyomják az ivóvízellátó hálózatba. A technológiai sor 

visszamosatásából és öblítéséből származó ún. zagyvíz egy ikerkialakítású, 2*15 m3 térfogatú 

ülepítő műtárgyat követően nyomott rendszeren keresztül kerül a felszíni befogadóba. A 

műtárgyban kiülepedett iszap veszélyes hulladék, víztelenítése a Medgyesegyháza 
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belterületén, a Vízműtelepen található szikkasztóműtárgyban történik, majd időszakosan 

elszállításra kerül, egy arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre.  

A KSH adatszolgáltatása szerint a település teljes ivóvízhálózatának hossza 2020-ban 34,1 km. 

Az ivóvízminőség javító program beruházásait követően, a településen szolgáltatott ivóvíz 

megfelelt a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt vízminőségi határértékeknek.  

A vízellátó hálózat a település úthálózatának és beépítésének megfelelően nagyrészt 

körvezetékes rendszerű, néhány utca ellátása ágvezetékkel biztosított. A településen a 

belterületi ingatlanok vízellátása megoldottnak tekinthető, valamennyi utcában a vízellátó 

hálózat kiépült. Az ingatlanok vízbekötéssel rendelkeznek. 

Szennyvíz: 

Az elmúlt évtizedekben kiépített vezetékes ivóvízellátással párhuzamosan lényegesen megnőtt 

a fajlagos vízfelhasználás, s ezzel együtt a keletkező szennyvíz mennyisége is. A vízügyi ágazat 

a közelmúltban a korábbi vezetékes ivóvízellátás kiépítéséhez hasonlóan, hazai és nemzetközi 

támogatás segítségével bonyolította a szennyvízhálózat és szennyvíztisztítás létesítésének 

intenzív fejlesztését. Ennek hatására a megyében számos szennyvíztisztító telep létesült és 

több települési csatornahálózat került kiépítésre. 

Medgyesegyházán szennyvíztisztító telep működik, a közművesítettség szinte 100 %-os. A 

2015-ben befejezett hálózatbővítés keretében az ingatlanok teljeskörűen csatlakoztak a 

szennyvízelvezető hálózatra. Továbbá a szennyvíztisztító telepnek ugyanezen beruházás 

keretében történt bővítése lehetővé tette a megnövekedett befolyó szennyvízmennyiségek és 

szervesanyag-terhelés kezelését. A telep kapacitása 86.003 m3/nap. 

A KSH adatszolgáltatása szerint 2020-ban 30,4 km volt a szennyvízcsatorna hálózat hossza, a 

csatornahálózatba bekötött lakások száma 1316 db volt. (2000-ben még mindössze csak 517 

bekötés volt nyilvántartva). 

A kiépített szennyvízgyűjtő hálózat gravitációs rendszerű. A térség síkföldrajzi 

adottsága miatt a gravitációs hálózat megfelelő lejtési viszonyainak kialakítása érdekében a 

mélypontjairól átemelő műtárgyak illetve nyomott csatornaszakaszok segítik a szennyvizek 

továbbjuttatását.  A tisztított víz befogadója a Bodzás-éri csatorna. 

A településen keletkező szennyvíz gyűjtése, elvezetése 23.499 fm gravitációs 

szennyvízcsatornával történik. Az összegyűjtött szennyvíz 12 db átemelő segítségével kerül a 2 

db végátemelőbe, vagy a 3.294,4 fm nyomóvezetékbe, majd onnan a szennyvíztisztító telepre, 

ami Medgyesegyházától délre található, a 4434. jelű út mellett, a településtől 1,5-2,0 km-re. 

Medgyesegyháza-Bánkút településrészen nincs kiépített szennyvízelvezető hálózat. A 

szennyvíztisztító telepen egyenletes átfolyású, eleveniszapos biológiai tisztítást alkalmaznak. A 

telep kapacitása 360 m
3
 /d, 3.600 LE. A tisztított szennyvíz befogadója az Almási-csatorna 

2+220 km szelvénye. A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap víztelenítése 

csigapréssel történik, majd átmeneti tárolást követően (min. 6 hónap) mezőgazdasági területre 

juttatható.  

A szennyvíztisztítási tevékenység talajra, talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követése 

céljából, monitoring-rendszert üzemeltetnek. 
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Üzemeltetés 

Békés megye településeinek vízellátását döntő hányadban az Alföldvíz Zrt. biztosítja, néhány 

település szolgáltatója a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. A vízellátást részben saját 

vízbeszerzéssel biztosítják, részben a saját vízbázisról településen belüli elosztással, részben 

kistérségi regionális hálózattal, részben nagy regionális hálózatról vételezett vízzel látják el a 

településeket. A helyi, megfelelő vízminőségű vízbeszerzést, a helyi bázis elszennyeződése 

esetén a regionális rendszerek fejlesztésével lehet pótolni. A regionális vízbeszerzés lehetősége 

ezért különös figyelmet érdemel. Az ellátás biztonsága érdekében a kistérségi-, térségi 

szolgáltató művek összekapcsolása, regionális rendszerek kialakítása növeli az ellátás 

biztonságát. 

Medgyesegyháza városban és Medgyesegyháza - Bánkút településrészen a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. végez víziközmű szolgáltatást a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 

Medgyesegyháza Vízmű Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve: Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.) 

közreműködésével. A Társaság alaptevékenységei a víztermelés, -kezelés és -elosztás, valamint 

a szennyvízelvezetés -begyűjtés és -tisztítás, továbbá a település-üzemeltetés. 

 

Csapadékvíz 

A csapadékvíz egy része a zöldfelületeken elszikkad, más részük kisebb árkokon, vízfolyásokon 

keresztül a Hajdú ér - Ottlakai csatornába gravitál. A csatorna nyugati irányba szállítja a 

vizeket, a végső befogadó a Tisza.   

Meg kell jegyezni, hogy a klímaváltozás hatására előforduló szélsőséges csapadékesemények 

zavarmentes elvezetése egyre nehezebb feladat. A nagyobb csapadékesemények során a vizek 

elvezetésére szolgáló vízfolyások mederben tartása egyre nehezebb, de a csapadékvíz hiánya is 

egyre nehezebben kezelhető. Távlatilag a legnagyobb vízhiány a mezőgazdaságban, az 

agrárágazatban várható, amelynek vízellátására az öntözőcsatornák, öntöző hálózatok kiépítési 

igénye várható. Ezek jellemzően a felszíni vizekre támaszkodva alakíthatóak ki. A kiskertek, 

zöldfelületek locsolóvíz igényének kielégítése is távlatilag egyre kevésbé veszi igénybe az 

ivóvíz hálózatot, hanem a helyi vízbeszerzés kap egyre hangsúlyosabb szerepet. A helyi 

vízbeszerzés keretében a csapadékvíz visszatartása is fontos megoldandó feladattá fog válni. 

 

1.16.2. Energia 

Békés megye az ország területének dél-keleti szélén helyezkedik el, mégis több, a jelentősebb 

energiaellátó rendszerekhez tartozó gerinchálózat halad át rajta. Ezek a nagyfeszültségű 

átviteli hálózatok és nagynyomású földgáz-, termék- és olaj-szállítóvezetékek. 

Medgyesegyháza település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos 

energia és a földgáz áll rendelkezésre. 
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Gázellátás 

A járás településeinek gázellátását az MVM hálózathoz tartozó Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 

biztosítja. A járás ellátásának bázisa a járáson belül a Battonyai, az Újtelepi és a Végegyházai, a 

járáson kívül a Tótkomlósi, Csanádapácai és a Békéscsabai gázátadó állomások, amelyek 

betáplálása az FGSZ Földgázszállító Zrt üzemeltetésében levő országos nagynyomású 

szállítóvezetékről megoldott. A nagynyomású szállítóvezeték hálózat Kardoskút-Battonya 

közötti szakasza áthalad a járás területén. A Békéscsabai átadóállomásról déli irányba induló 

nagyközép-nyomású vezetékről látják el a járási települések közül Medgyesegyháza, 

Nagykamarás, Almáskamarás, Kunágota, Dombiratos, valamint Kevermes településeket. 

Medgyesegyházán a földgáz szolgáltató rendszer kiépítése település-szintűnek tekinthető, 

kiépítettsége korszerű termikus energiaellátási lehetőségét biztosít a településen. 

Medgyesegyháza településen és Medgyesegyháza-Bánkút településrészen a gázellátás 

valamennyi utcában kiépült. 

A földgáz nagyközép-nyomású (6 bar) elosztó vezetéken K-i irányból érkezik a települési 

gázfogadókhoz. Medgyesegyházán a gázfogadó a 4429. jelű út mellett belterülethatáron, 

Medgyesegyháza-Bánkút településrészen pedig a Rózsa utca – Baross utca csomópontjában 

található. A községi gázfogadóktól az ellátó rendszer középnyomáson (1 bar) épült ki. 

 

Villamosenergia ellátás 

A járás településeinek villamosenergia ellátását az MVM Hálózathoz Tartozó MVM-DÉMÁSZ 

Áramhálózati Kft. biztosítja. A járás területének észak-keleti szélén a MAVÍR Zrt. által 

üzemeltetett 400 kV-os átviteli hálózati nyomvonal halad keresztül. A járás területén áthalad a 

szolgáltató 132 kV-os főelosztó hálózati rendszeréhez tartozó Sándorfalva-Békéscsaba közötti 

szakasza, amelyről táplált 132/22 kV-os alállomások a járás villamosenergia ellátásának bázisai. 

A járáshoz legközelebb eső alállomások a Mezőhegyesi és a Medgyesegyházai, amelyekről 

táplált 22 kV-os hálózatok fűzik fel a járás településein elhelyezett fogyasztói transzformátor 

állomásokat. A transzformátor állomásokról indul az a kisfeszültségű elosztóhálózat, amelyről a 

fogyasztói igények közvetlen kielégítése biztosított. A településen a közép- és kisfeszültségű 

hálózat is oszlopokra fektetve került kivitelezésre. A kisfeszültségű hálózatról az egyes 

ingatlanok csatlakozása is föld feletti kivitelezésű. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

villamosenergia ellátás vezetékeinek és a vezetékes távközlési hálózatnak a föld feletti 

elhelyezésére, amely negatívan befolyásolja, alakítja a település arculatát. A KSH 

adatszolgáltatása szerint 2020-ban Medgyesegyházán a háztartások számára szolgáltatott 

villamosenergia mennyisége 4339 ezer KWh. 

 

Megújuló energiahordozók  

Békés megye és ezen belül a Mezőkovácsházai járás is  energiaforrások, -hordozók 

tekintetében kedvező adottságokkal rendelkezik. A járásban értékes energiatermelésre 

alkalmas ásványi nyersanyagok is előfordulnak, amelyek közül az energiahordozóként 
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hasznosítható szénhidrogén készletet kell kiemelni, amely a földgázellátás fejezetében már 

részletezésre került.  

Természetes energiaforrások között kell említeni a járás természeti adottságaként 

hasznosítható megújuló energiahordozók rendelkezésre állását. Az országban, így a járásban is 

elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a biomassza, biogáz és a 

geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, 

befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín 

alatti geológiai adottságok. Figyelemreméltó az alábbi térképrészlet, amely látványosan 

mutatja be, hogy Medgyesegyháza helyzete a megújuló energiaforrások tekintetében l jó. 

 

 

79. ábra: Megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei (Forrás Békés Megye Területrendezési 

Terve módosítása- PYLON Kft. szaktanulmánya alapján) 

Ugyanakkor a megújuló energiahordozók hasznosítása még városszinten nem elterjedt 

megoldás. A várható árstruktúra változás, és a környezetvédelmi igények felértékelik a 

megújuló energiaforrásokat, s azok szélesebb körű hasznosítási igénye prognosztizálható. A 

megújuló energiahordozók közül a szél és a napenergia, a biomassza valamint a geotermikus 

energia hasznosítás lehetőségét kínálja a település természeti adottsága. A fentiek közül a 

napkollektorral történő melegvízellátásra, a napelemes LED közvilágításra, valamint termálkút 

mezőgazdasági célú hasznosítására már vannak követendő példák a településen.  

 

1.16.3. Elektronikus hírközlés  

A fejezet a mellékelt főépítészi nyilatkozatban leírtakkal összhangban nem került kidolgozásra. 
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1.17 Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

Az önkormányzat még nem rendelkezik a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 46. § (1) szerinti környezeti állapotértékeléssel. 

 

1.17.1. Talaj 

Talajminőség 

Békés megye talajviszonyait a vizsgált területen alapvetően a Körös - Maros közének löszhátán 

(Békési-sík, Békési-hát, ill. a Csanádi-hát) elterülő agyagos vályog és vályog fizikai összetételű, 

jó víznyelésű és vízvezető- képességű, jó vízraktározó-képességű, jó víztartó, savanyú 

kémhatású csernozjomok határozzák meg. A csernozjom talajok egyrészt kiváló 

termőképességűek, továbbá nagy szűrő és puffer képességük révén jelentősen hozzájárulnak a 

környezetet érő szennyezések csökkentéséhez, valamint a felszín alatti vizek védelméhez. 

Mindezek mellett jelentősen meghatározza a 36 aranykorona minőségű, kiváló 

termőképességű dél-békési földek létrejöttét az itt található talajok 300-400 t/ha szervesanyag 

készlete (ugyanakkor a többi talaj készlete sem csökken 200 t/ha alá). A termőréteg vastagsága 

szinte mindenhol meghaladja az egy métert. Összességében elmondható, hogy a megye 

talajainak kétharmada tartozik a kifejezetten termékeny típusba. Az ország legjobb 

termőképességű talajainak (90-80% közötti talajérték-szám) mintegy 39%-ka található a 

megyében (110.000 ha). 

A mezőgazdaság térhódítása Medgyesegyháza térségében elsősorban a talajadottságokkal 

magyarázható. A közigazgatási terület nagy részén a löszös üledéken igen kedvező 

termékenységű talaj alakult ki, így az egyik legfontosabb megélhetési forrás a mezőgazdaság 

lett.  

 

Medgyesegyháza felszíni földtana (forrás: map.mbfsz.gov.hu) 
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Talajszennyezés 

Talajba szikkadó szennyvíz: A vizsgálatok szerint a jelenlegi csatornázottság mellett is, a talajba 

szikkadó szennyvíz mennyisége jelentős, megyei szinten eléri a 14000 m3/nap mennyiséget, 

amely a talaj, talajvíz, rétegvizek elszennyeződését okozzák. Ahogy azt a vizsgálatok feltárták, a 

jelentősebb szennyezést nemcsak a talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége okozza, hanem 

ezt tovább fokozza a szennyvíz szennyezettségének növekedése, azaz annak a minősége, mivel 

a házi szennyvíz (megnövekedett mosószerfogyasztás, stb. miatt) egyre magasabb nitrogén és 

foszfortartalmú. A talajba szakszerűtlenül és ellenőrizetlenül kerülő szennyvíz a megye egyik 

legjelentősebb szennyező forrása, amely veszélyezteti a megye ivóvíz bázisait is.  

Engedély nélküli hulladéklerakók: Az engedély nélküli lerakások és az elhagyott hulladékok a 

megye több településén okoznak talajszennyezést, illetve potenciálisan veszélyeztetik a felszín 

alatti és a felszíni vizeket is. 

Műtrágyák, növényvédő szerek: A 20. századtól kezdve a vegyipar által 

előállított műtrágyákat használ a mezőgazdaság. A növénytermesztés szempontjából 

a műtrágyázást szükségesnek tartják, ám túlzott mértéke veszélyekkel jár. A növények által föl 

nem vett műtrágya a talaj mélyebb rétegeibe mosódik, az élővizekbe kerülve pedig 

károsíthatja azok élővilágát és eutrofizációt idézhet elő. 

 

Erózió 

Erózió során a víz vagy a szél hordja el a talaj felső rétegeit. A folyamat következtében a 

termőréteg vékonyodik, és csökken a termőképessége. A talaj ugyanis viszonylag hosszú idő 

alatt, az életközösséggel együtt fejlődik és vastagodik. A természetes növényzet gátolja, hogy 

az esővíz, illetve a szél lesodorja a talajréteget. Az eredeti növényzet eltávolítása után a 

csapadék és a szél romboló hatása szabadon érvényesülhet, ezért a talajréteg az erózió 

áldozatává válhat. 

A Képviselő-testület által jóváhagyott Medgyesegyháza Települési Környezetvédelmi 

Programjában (továbbiakban TKP) meghatározottak szerint - az anyagi lehetőségek határain 

belül - megvalósítandó célok: 

 A talajok tápanyag utánpótlása talajvizsgálatokon alapulva okszerűen történjen. 

 Különböző támogatási formákkal tovább kell folytatni a fasorok, erdősávok és 

erdők telepítését a defláció mérséklésére. 

 Folyamatosan gondoskodni kell – szükség esetén szankcionálással – a 

parlagterületek (különös tekintettel a parlagfű fertőzöttségre) gyommentesítéséről 

 A kiépített meliorációs rendszereket folyamatosan karban kell tartani. 

 Előtérbe kell helyezni a műtrágya felhasználás helyett a szerves trágya 

felhasználását. 
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1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

Felszíni vízkészletek 

A vizeket illetően Békés megye jellegzetesen „tranzit” terület, aminek az a következménye, 

hogy a vízkészletek mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függenek a 

szomszédos területeken zajló természetes folyamatoktól és mesterséges beavatkozásoktól. A 

vizek a megye határain kívülről, más megyék területéről és főként az országhatáron túlról 

érkeznek, gyakran nem megfelelő mennyiségben, minőségben és eloszlásban. A térségben 

eredményesen vízgazdálkodást folytatni, a fokozott és sokrétű vízgazdálkodási igényeket 

kielégíteni a környező területek szerveivel való folyamatos egyeztetés és együttműködés révén 

lehetséges.  

Felszíni vizek vonatkozásában gazdagabb vízhálózattal a Körös-vidék mélyártéri területe 

rendelkezik. Békés megye fő vízfolyásai a Fekete-Körös, Fehér-Körös, a kettő egyesüléséből 

keletkezett Kettős-Körös, a Sebes-Körös, a Berettyó, és a folyókat egyesítő Hármas-Körös. Ide 

sorolható még a Hármas-Körös legnagyobb jobboldali vízfolyása a Hortobágy-Berettyó-

főcsatorna. A folyók összes vízgyűjtőterülete 27.537 km2, melynek több mint fele (53 %) az 

országhatáron túlra esik. A hegyvidéki vízgyűjtő Románia területéhez tartozik, legmagasabb 

pontja 1849 m. A vízgyűjtő 200 m alatti része a terület 70,2 %-a, ahol a csapadék területi átlaga 

550-650 mm körül mozog. Magyarország területén van a vízgyűjtő kisesésű, síkvidéki jellegű 

része. A Körösök vízkészletének döntő hányada a hegyvidéki vízgyűjtőről származik, a 

vízkészletek alakulását tőlünk független természeti és társadalmi tényezők befolyásolják. 

(Forrás: Békés megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetelemzés). 

 

Belvízcsatorna hálózat 

Medgyesegyházán nincs jelentős felszíni élő vízfolyás. Belvízelvezető csatornaként a Hajdúér-

Ottlakai csatorna szolgál, amelyet a Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat üzemeltet. A 

vizeket illetően Medgyesegyháza „tranzit”terület, aminek az a következménye, hogy a 

vízkészletek mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függenek a szomszédos 

területeken zajló természetes folyamatoktól és mesterséges beavatkozásoktól. A vizek, más 

területekről és főként az országhatáron túlról érkeznek, gyakran nem megfelelő 

mennyiségben, minőségben és eloszlásban. A térségben eredményesen vízgazdálkodást 

folytatni, a fokozott és sokrétű vízgazdálkodási igényeket kielégíteni a környező területek 

szerveivel való folyamatos egyeztetés és együttműködés révén lehetséges. Felszíni vizek 

vonatkozásában gazdagabb vízhálózattal a Körös-vidék mélyártéri területe rendelkezik. 

 

Felszín alatti vizek 

Medgyesegyháza és környezetének vízföldrajzi helyzete 

A felszín alatti vizek előfordulása, mélysége, de különösen mennyisége a megye területén 

jelentős különbségeket mutat. A talajvíz összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye DK-i 
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részén, a Csanádi-háton érhető el. Ennek a szélén található Medgyesegyháza is. A talajvíz 

mennyisége itt tetemes, a megye többi részén csekély. A talajvíznívó a megye északi részén 2-6 

méter közötti, a folyóvölgyek közelében 2 m körüli. A megye belső területein a talajvíz 

egységesen 2-4 méter közötti mélységben érhető el, de mennyisége nem számottevő. A 

rétegvizeket összefüggően és közepes mennyiségben a Békési-sík és a Csongrádi-sík területén, 

a Maros hordalékkúpján mélyült kutak érik el. A homokos képződmények hidegvíz nyerésére 

kb. 350 m-ig alkalmasak, ez alatt már nagyobb hőmérsékletű víz vagy hévíz van jelen. 

Békés megye kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területe a Maros 

hordalékkúp térsége. Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe azon felszíni vizek 

vízgyűjtő területe, amelyek a 240/2000. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet szerint érzékeny felszíni 

víznek minősülnek, valamint amelyekre vízminőségük védelme érdekében a hivatkozott Korm. 

Rendelet 4. §-ának felhatalmazása alapján a környezetvédelmi felügyelőségek az érzékeny 

felszíni vizek vízgyűjtő területére vonatkozó követelményeket írják elő. A Békés Megye 

Területrendezési Terve a Maros-hordalékkúpját a 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes 

rendelet 1. sz. mellékletének területi lehatárolása értelmében jelölte ki felszíni vizminőség-

védelmi területté. 

 

Vízminőség-védelem 

A vízbázisok a felső-pannon homokrétegeiben tárolódó rétegvizet csapolják meg. Mivel a 

megye ivóvízigényét 100 %-ban a felszín alatti vízkészletből elégítik ki, ezért stratégiai 

jelentőségű az ivóvízbázis, a rétegvíz készlet mennyiségi és minőségi védelme. A 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) és a 27/ 2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

(a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról) 

értelmében a település a ,, felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti 

vízminőség védelmi területhez sorolandó. A hordalékkúp a helyi közüzemi vízellátás mellett a 

megye regionális vízellátásban is fontos szerepet tölt be, az ország kiemelten védett üzemelő 

és távlati vízbázisai között szerepel. 

 

Szennyező források 

 Kommunális szennyvízszikkasztások 

A település beépített területén a talajvíz nagyrészt a kommunális szennyvíz-szikkasztások 

következtében szennyeződött el.  

 Mezőgazdaság terhelése 

A műtrágyák, trágyák, valamint a gyom- és rovarirtó szerek felhasználásának módja miatt a 

művelt területek alatt  több helyen a nitrát, ammónium és peszticid szennyezés határérték 

feletti vagy a határérték közelében van.  A jelenlegi gazdálkodási technológiai következményei 

mellett az 1990-es évek előtti évtizedekben folytatott, túlzott mértékű műtrágya és 

növényvédőszer-használat káros hatása a mai napig kimutatható talajvizeinkben. Valamivel 

kedvezőbb helyzetben vannak a magasabban fekvő területek, ahol a mélyebben elhelyezkedő 

talajvíz feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét visszatartja, a szennyező hatás 
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azonban itt is egyértelműen kimutatható. Ritka kivételektől eltekintve a művelt területek alatti 

talajvíz gyakorlatilag ivásra nem alkalmas.  

Az állattartással összefüggő folyamatok a felszín alatti vizeket is veszélyeztetik. A problémát 

súlyosbítja, hogy az ivóvízkivételre használt, mélyebben található rétegvizek a felszín felől, a 

szennyezett talajvízből kapják utánpótlásukat. Az állattartásból keletkezett hulladékokat 

kivételes gondossággal kell kezelni, hogy a környezetre semminemű káros hatással ne legyen. 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról a tulajdonosok folyamatosan 

gondoskodnak. A településen van helyi állattartási rendeletet, amely szabályozza, hogy a 

belterületen milyen számban milyen állatok tarthatóak (azok elhelyezési körülményei, a 

szomszéd lakóháztól való távolsága, stb.). 

 Szénhidrogén-feltáró és kitermelő kutak, illegális csőkutak 

A szennyező források tekintetében figyelembe veendő, hogy a területen igen nagy számú 

szénhidrogén feltáró és kitermelő fúrást végeztek, valamint igen sok az illegálisan létesített 

csőkút. Ezek mindegyike potenciális szennyezőforrásnak számít.  

 Hidegvíz-készletek 

A felszín alatti hidegvíz kitermelhető készlete a két nagy vízföldtani tájegységen eltérő. A 

Berettyó-Körös süllyedéken a vízbeszerzési adottságok gyengék. A korlátozott utánpótlást 

nem  teszi lehetővé koncentrált vízkivételi helyek (nagy vízműtelepek) létesítését és az egy 

kúttal kivehető napi vízmennyiség alacsony. A Maros hordalékkúpon a vízbeszerzési, 

vízutánpótlási adottságok viszont igen jók, az éves hasznosítható vízkészlet 5.869.000 

köbméter, a térség koncentrált víztermelő helyek létesítésére alkalmas és az egy kúttal 

kitermelhető vízmennyiség is magas. Azonban általánosan elmondható, hogy a Maros 

hordalékkúpon a mélyebb rétegekben az arzéntartalom magas. A 10 μg/l feletti arzéntartalom 

mintegy 50-60 települést érint a megyében. 

A vízbeszerzési lehetőségek és a jelentkező vízigények területi eloszlása ellentétes. A nagy 

vízigények a megye középső és az északi területein, a rossz vízbeszerzési adottságú helyeken, a 

nagy településekhez kapcsolódóan jelentkeznek. Kielégítésük elsősorban a vízminőségi 

problémák, másodsorban a gyenge vízbeszerzési adottságok miatt csak a helyi vízkészletek 

pótlásával oldható meg a Maros hordalékkúpi víz vízkészletből történő átvezetéssel.  

A Medgyesegyházát érintő, Bánkút és Kétegyháza között elhelyezkedő sérülékeny földtani 

helyzetű 36.2 Bánkút jelű távlati vízbázis törlésre került a távlati vízbázisok listájából. A 

talajvízből való vízkivétel a sérülékenység miatt ivóvízellátásra nem használható.  

 Hévíz készletek 

Békés megye szinte teljes területe potenciálisan alkalmas hévíz feltárásra, ezen belül is döntően 

a 80 °C-nál magasabb rétegvíz nagybani kitermelésére. Ez a terület áthúzódik Csongrád 

megyei területekre is. A hévízfeltárás és termelés alakulására a megyében jellemző volt, hogy a 

korábbi kezdeti fúrások után főleg a szénhidrogén-kutatások során növekedett a kutak száma, 

de az ivóvíz beszerzési célú fúrások is sok helyen tártak fel hévizet. Ezen kívül több helyen 

fúrtak hévíz kutakat balneológiai célokra is. A mezőgazdasági célú hévízfeltárás és hasznosítás 

a ’60-as években vett nagy lendületet azzal, hogy jelentős központi támogatásokat lehetett 
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ilyen célokra elnyerni. A támogatások megszűntével azonban az ilyen célú hévízfeltárási 

tevékenység erősen visszaesett. A hévíz kutak kezdetben nagyrészt szabad kifolyással 

működtek, az intenzív termelés miatt bekövetkezett nyomáscsökkenések a túlnyomást 

azonban sok helyen megszűntették és a szabad kifolyásos termelésről a szivattyúzásra kellett 

áttérni. A hévíz kutak szivattyús termeltetése azonban 90 °C felett már nehézséggel jár, mert a 

búvárszivattyúk ilyen hőmérsékletet már nehezen viselnek el. Medgyesegyházán a hévíz 

felhasználás elsősorban mezőgazdasági céllal kertészetekben történik.  

A Képviselő-testület által jóváhagyott Medgyesegyháza Települési Környezetvédelmi 

Programjában (továbbiakban TKP) meghatározottak szerint - az anyagi lehetőségek határain 

belül - megvalósítandó célok: 

 A talajok tápanyag utánpótlása talajvizsgálatokon alapulva okszerűen történjen. 

 Különböző támogatási formákkal tovább kell folytatni a fasorok, erdősávok és erdők 

telepítését a defláció mérséklésére. 

 Folyamatosan gondoskodni kell – szükség esetén szankcionálással – a parlagterületek 

(különös tekintettel a parlagfű fertőzöttségre) gyommentesítéséről. 

 A kiépített meliorációs rendszereket folyamatosan karban kell tartani előtérbe kell 

helyezni a műtrágya felhasználás helyett a szerves trágya felhasználását. 

 A használaton kívüli régi ásott, vagy fúrt kutak szabványos megszüntetése. 

 Fel kell tárni az engedély nélkül létesített kutakat és szükség esetén intézkedni kell azok 

előírás szerinti megszüntetésére. 

 A település ivóvízellátását biztosító kutak vízminőségének védelme érdekében a 

Nagyközségi Önkormányzat az általa alapított Ivóvízellátó És Település-Üzemeltető 

Kht. közreműködésével az ATIVIZIG által létesített monitoring rendszert tart fenn illetve 

üzemeltet 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján Békés megye területe a „10. Az ország többi területe” 

nevű légszennyezettségi agglomerációba tartozik, ahol a szálló por értékei minősülnek 

egészségügyi határértéket meghaladónak. Miután a megyében főként kisebb szennyezőanyag-

kibocsátású gazdasági létesítmények (feldolgozó, elektronikai, könnyűipar) üzemelnek, 

továbbá az úthálózat-sűrűség is az országosan átlag alatti, így a megye levegőminőség 

szempontjából inkább tisztább térségnek tekinthető. Összességében megállapítható, hogy a 

megye légszennyezettségi állapota egyrészt országosan a jobbak közé tartozik, másrészt a 

nagy termelőiparok termelésének csökkenése, ill. szennyezéseik határérték alá kényszerítése, 

ill. a közlekedési szennyezéseknek az elkerülő utak miatt a lakott területekről való kiszorítása 

általánosságban a légállapot javulását eredményezte az utóbbi években. 

Medgyesegyháza településen az alábbi szennyezőforrásokat elemeztük: 

 

Közlekedésből eredő légszennyezés 
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 A várost elkerülik a nagy forgalmú főútvonalak. A városközponton áthaladó 4429. és 

4434. számú útvonalak azonban jelentős fogalmat bonyolítanak, ezáltal az áthaladó 

forgalomból származó légszennyezés jelentős. A közlekedésből eredő ólom emissziónál 

jelentős csökkenés következett be az üzemanyag ólomtartalmának csökkentésével. 

Továbbra sem elhanyagolható azonban a gázolajjal üzemelő buszok és 

tehergépjárművek korom- és elégtelen szénhidrogén-kibocsátása. További 

légszennyező forrás a közlekedésből származó légterhelések közül a jelentős számú 

mezőgazdasági munkagép, erőgép is. 

 

 

Kémiai légszennyező anyagok 

 A kémiai légszennyező komponensek tekintetében a település levegője tisztának 

mondható.  

 

Porszennyezés 

 Az ülepedő por és szálló por tekintetében Medgyesegyháza a por és a futóhomok miatt 

szennyezett minősítésű település. A dűlőutak porszennyező hatása sem 

elhanyagolható, valamint a tavaszi és őszi talajmunkák miatt a finom homokos 

vályogtalajokat deflációs hatás károsítja. Védekezésként mezővédő erdősávok 

telepítése szolgál. A porszennyezés csökkentése, levegő minőség javítása belterületen a 

zöldfelületek növelésével, valamint a meglévő zöldfelületek kezelésével, fejlesztésével 

érhető el.  

 

Ipari eredetű légszennyezés 

 Az ipari eredetű kibocsátás az elmúlt években nem mutat nagy mértékű emelkedést. A 

nitrogén-oxid kibocsátásnál erős csökkenés figyelhető meg. Az üzemi és szolgáltató 

létesítmények légszennyező tevékenységeire és a légszennyező forrásokra 306/2010. 

(XII. 23.) kormányrendelet - a levegő védelméről - vonatkozik, az általuk kibocsátható 

légszennyező anyagok határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről rendelet állapítja meg. Ipari jellegű légszennyező forrás is található a 

város területén (Haladás-Plus Kft.; Medgyes Kft.; Pro-Med Kft. stb.). Évenként és 

légszennyező anyagonként részletezett telephelyi kibocsátások mennyiségei az 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (www.okir.kvvm.hu) tájékoztató 

oldalán megtekinthetők. A Medgyesegyháza Város összesített kibocsátási anyagai a 

legjellemzőbb légszennyező anyagokra táblázatból kitűnik, hogy az elmúlt öt évben- a 

légszennyezőanyag kibocsátás egyes területei csökkenő tendenciát, míg néhány 

komponens lassú emelkedést mutatnak. 
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Mezőgazdasági eredetű porszennyezés 

 A mezőgazdasági tevékenységekből származó szilárd anyag, illetve tüzelőanyag 

elégetéséből származó légszennyező anyagok (szénmonoxid) kibocsátásában enyhe 

növekedés mutatkozik. Medgyesegyháza Város közigazgatási területének 80 %-át 

mezőgazdasági művelésű területek teszik ki. A mezőgazdasági eredetű kibocsátással 

elsősorban a talajmunkálatok idején lehet számolni, amikor a kiporzás révén por 

kerülhet a levegőbe. Kora tavasszal, illetve ősszel a természetvédelmi szempontból 

értékes területeket súlyosan érintő hatás az égetés (tarlóégetés). Tapasztalataink szerint 

tavasszal a gyepterületek igen jelentős része (némely esetben megközelíti a 

gyepterületek 60-70%-át is) lesz a lángok martaléka. 

 A levegőtisztaság-védelem problémakörében nem lehet figyelmen kívül hagyni a „bűz” 

okozta környezetterhelést, amely elsősorban az állattartó és feldolgozó telepek 

környezetében jelentkezik. A szaghatások általában sajátos esetekben és adott 

légmozgás esetén észlelhetők, ezért többségükben nehezen orvosolhatók. 

Medgyesegyháza belterületén csak önellátás szintjén van állattartás. A Város 

külterületén található állattartó telepek bűzhatása nem befolyásolja a város 

légszennyezettségét, annak távolsága a lakott területektől jelentős. A Város 

Önkormányzata rendeletben rendelkezik a gazdasági haszonállatok tartásáról, valamint 

az állatok elhelyezésére szolgáló épületek, trágyatárolók elhelyezésére vonatkozó 

védőtávolságokról, a kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról.  

 A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő 

terhelését tiltja, de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen 

szabályozásoknak megfelelően legfontosabb környezetvédelmi szempontú 

intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés megakadályozása, csökkentése érdekében 

tett intézkedések.  

 A gabonaszárítók és a pörkölőüzem szintén potenciális légszennyező pontforrások, 

azonban komoly probléma csak havária esetben fordul elő. 

 A későbbiekben a lakóterülethez közel eső majorokban a fejlesztések során figyelembe 

kell venni, hogy a bűzzel járó tevékenységeket a lakott területtől a lehető legtávolabb 

kell elhelyezni. 

 

Pollenallergia 

 A légszennyezés egy sajátos forrása a pollenallergiát okozó gyomok (parlagfű és kisebb 

mértékben néhány fafaj) elterjedése. A nagyszámú allergiás megbetegedés okozója 

nyár végén és kora ősszel érezteti hatását az arra érzékeny lakosság körében. Az 

ellenük való védekezés a gyomok elterjedésének visszaszorításával lehetséges. Az első 

lépés a terület feltérképezése, majd ezt követi az irtás megszervezése. A 

magánterületeken terjedő gyomok irtására kötelezően végrehajtandó helyi jellegű 

szabályozást kell megalkotni, a megszegőkkel szemben pedig szankcionálást kell 

alkalmazni. 

 

Fűtésből származó légszennyezés 
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 A háztartási tevékenységeknél a környezetkímélő földgázfűtés általánossá válását 

követően kedvező változás ment végbe, mivel nagymértékben csökkent a fűtés során 

levegőbe került szilárdanyag-, korom- és kéndioxid kibocsátás. A gázár emelkedése 

miatt azonban egyre több lakos állt vissza a fatüzeléssel történő fűtésre, így a 

tervezettel szemben növekvő mennyiségben kerül az égetésből származó CO2 és 

korom a levegőbe. A fűtési rendszerek által kibocsátott káros anyagok csökkentése 

érdekében szükséges a lakosságszemlélet formáló tájékoztatása, mely során az 

alternatív energiaellátó rendszerek használatának elterjesztése, a környezetbarát fűtési 

módok ismertetése a cél. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően 

karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett 

tüzelőanyagot szabad égetni. A háztartási fűtőeszközökben a tüzelőanyag egészségre 

káros égésterméket kibocsátó anyagot - különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, 

vegyszert, festéket, stb. - nem tartalmazhat. 

 

Medgyesegyháza levegőjének állapota 

 Medgyesegyháza jogszabály szerinti, levegőminőségi besorolásban a 10. 

légszennyezettségi zónába tartozik, ennek megfelelően a SO2, CO, NO2 és a benzol 

esetében a légszennyezettségi érték nem ériel/nem haladja meg a vizsgálati küszöböt. 

A PM10 esetében a légszennyezettség az alsó és középső sáv között mozog.  

 Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a város teljes bel- és külterületére a 4/2011. (I. 

14.) VM rendelet - a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről - által előírt emmissziós 

határértékek vonatkoznak. 

 A Képviselő-testület által jóváhagyott Medgyesegyháza Települési Környezetvédelmi 

Programjában (továbbiakban TKP) meghatározottak szerint - az anyagi lehetőségek 

határain belül - megvalósítandó célok: 

 A rendelkezésre álló információk alapján a település levegőjének állapota jónak 

minősül. Intézkedni kell a nem megengedett tüzelőanyagok felhasználásának 

megszüntetésére, a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásából eredő légszennyező 

anyagok kibocsátásának jelentős mértékű csökkentésére. 

 A légúti megbetegedésekre való hajlam növekedése miatt intézkedni kell a növényi 

eredetű allergének feltárására és csökkentésére. 

 A porszennyeződés csökkentése érdekében növelni kell a burkolt utak arányát, különös 

tekintettel ebből a szempontból elmaradott Bánkút településrészen. 

 A burkolt utak mentén fasorok és díszcserjék ültetésével csökkenteni kell a 

légszennyező anyagok terjedését. 

 A belterületi állattartás környezetvédelmi és közegészségügyi feltételeinek biztosítását 

az állattartóktól meg kell követelni. 

 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
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Környezetünket különböző eredetű zajok és rezgések befolyásolják, melyek bizonyos 

határértékeken túl veszélyeztetik az emberi egészséget is.  

 

Zajterhelés 

A környezetből származó zajterhelés eredete szerint lehet: ipari-, mezőgazdasági-, építési,- 

közlekedési-, szórakoztatóhelyek-, és egyéb eredetű.  

 

 Ipari eredetű zajterhelés 

Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen 

környezetben érzékelhető, vagy okoz problémát. Ipari eredetű zavaró zajterhelés a lakossági 

felmérés alapján nincs a térség településein.  

 

 Mezőgazdasági eredetű zajterhelés 

A mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés – tevékenységének helyszínéből 

adódóan- panaszokra okot nem, vagy csak elvétve okoz. Jellemzően lakott területtől távolabb 

folytatják. Időszakosan (pl. szántás, betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-

fuvarozás) terhelik zajjal környezetüket. A kapcsolódó helyi feldolgozói háttér (szárítók, 

gabonatárolók) száma nem jelentős, és zaja sem terjed túl általában a mezőgazdasági terület 

(szérű) határán. A mezőgazdasági termékek árufuvarozásának hatása a nyári, őszi időszakban a 

közutak forgalmára jelentéktelen. Meg kell még említeni a mezőgazdasági gépek, ill. a 

zöldség-és dinnyeszállítás okozta időszakosan megerősödő nehézgépjármű okozta 

zajterhelést. 

Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat lakossági 

panaszokat. Az állattartás szabályozását (védőtávolság, egyedszám meghatározása, stb.) az 

önkormányzat helyi rendelettel megoldotta. (Forrás: Medgyesegyháza Város Fenntarthatósági 

terve)  

 

 Közlekedési eredetű zajterhelés 

Az 1.15 Közlekedés fejezetben részletesen bemutatásra kerültek a települést átszelő út- és 

vasútvonalak. Eszerint a településen keresztül halad egy országos átmenő forgalmú út és egy 

vasútvonal is. Főként az ezeken átmenő forgalom okoz közlekedésből származó zajterhelést. Ez 

a terhelés azonban nem lépi túl a megengedett mértéket. A település zajhelyzetét, az 

akusztikai komfortfokozatát döntő módon a közlekedés határozza meg. Ezen belül is a 

legnagyobb részarányt a közúti közlekedés képviseli. Ezzel szemben a közlekedés az egész 

település szükséglete, így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény 

környezetében kell zajterheléssel számolni.  

 

 Szórakozóhelyi eredetű zajterhelés  
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A felmérés alapján általában elmondható, hogy a nagy forgalmú közutak forgalmi eredetű 

zajterhelésén túl eseti – elsősorban szórakozóhelyek közönsége által okozott – zavaró 

zajhatások jelentkeznek. 

A zaj- és rezgésvédelem területén a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőség a szórakozóhelyek számára zajkibocsátási határértéket állapít meg, 

amelynek betartását helyszíni mérésekkel ellenőrzi. Határértéket meghaladó zajkibocsátás 

esetén az szórakozóhelyet műszaki intézkedések megtételére kötelezi, annak nem teljesítése 

esetén bírság kiszabására kerül sor. 

 

 Rezgésterhelés 

Környezeti rezgés a környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és 

minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület 

szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre. A településen nem jellemző a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott  határértéket meghaladó 

rezgésterhelés. 

 

1.17.5. Sugárzás védelem 

A fejezet a mellékelt főépítészi nyilatkozatban leírtakkal összhangban nem került kidolgozásra. 
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1.17.6. Hulladékkezelés 

Elkészültek az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre alapozva az ország 7 régiójának Területi 

Hulladékgazdálkodási Tervei, melyekből Békés megyére a Dél-alföldi Régió THT-ja vonatkozik. 

A kommunális hulladékártalmatlanítás, lerakás létesítményeinek az utóbbi évtizedben az EU 

normáknak szerinti szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük. A regionális hulladékfogadó – 

lerakó bázistelepek környezetvédelmi szempontból megfelelő, szigetelt kialakítással 

rendelkeznek. A megyében 2 regionális lerakó üzemel, Békéscsaba és Gyomaendrőd területén.  

A megyében (és az országban) általánosan jellemzi a hulladékgazdálkodás helyzetét, hogy a 

keletkező hulladékok mennyisége viszonylag magas, míg azok hasznosítási aránya alacsony.  

A helyi környezet védelmét, valamint a településtisztaságot, és a településen kötelező 

köztisztasági szolgáltatás ellátását a Medgyesegyháza Város Képviselő-testületének 28/2001 

(XII.20.) ÖK rendelete szabályozza. A rendelet szerint: 

 A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a 

települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására. A 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás a település mindenkori 

közigazgatási területére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a szilárd útburkolaton nem 

megközelíthető külterületi elszórt tanyás ingatlanok esetében nem kötelező a 

szolgáltatás igénybevétele, de egyedi szerződés alapján a tanyás ingatlan tulajdonosa a 

szolgáltatóval a szolgáltatás ellátására szerződést (megállapodást) köthet. 

 A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa 

vagy használója az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak 

begyűjtésére feljogosított – engedéllyel rendelkező – hulladékkezelőnek történő 

átadásáról köteles gondoskodni. Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, 

szállítás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények 

között elhelyezni, kezelni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 

üzemeltetésében lévő – az érvényes előírásoknak meg nem felelő – kijelölt 

hulladéklerakó üzemeltetése megszűnt, oda bármilyen hulladékot kiszállítani tilos. 

 A hulladék elszállításának minimális gyakorisága vegyes hulladék esetében heti 

egyszeri alkalom, zöldhulladék esetében a szolgáltatást április 01. napjától november 

30. napjáig összesen 14 alkalommal biztosítani kell. Az elkülönítetten gyűjtött 

csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém csomagolási hulladék) 

esetében havi egyszeri alkalom, hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött 

papírhulladék, valamint üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri 

alkalom. Közszolgáltató évente egyszer, előzetes időpont-egyeztetés alapján köteles az 

ingatlanhasználók részére biztosítani a lomhulladék közvetlen átvételét. Közszolgáltató 

legalább évente egyszeri alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni, és a 

lomhulladék elszállítását biztosítani. 
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Keletkezett hulladékfajták 

A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és leszóródást 

megakadályozó ideiglenes takarású konténerben vagy e feltételeket biztosító célgéppel, 

szállítójárművel környezetszennyezést kizáró módon végezik. A hulladéklerakó üzemeltetője 

ellenőrzési és megfigyelési programot vezet. A KSH adatszolgáltatása alapján 

Medgyesegyházán 2020. évben 656,5 t hulladék keletkezett, amelyből szelektíven gyűjtött 

mennyiség 68 t volt. 

A Közszolgáltató a Válogatóüzem (Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz.) területén 

komposztálót is üzemeltet a Békés megyei, lakossági begyűjtésből származó zöldhulladék 

komposztálására. 

A települési folyékony hulladékokat a közszolgáltatás keretében teljes egészében 

szennyvíztisztító telepen ártalmatlanítják. Az ingatlantulajdonos, akik nincsenek a közcsatorna-

hálózatra rákötve az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag 

megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek 

átadni. Az illetékes vízügyi hatóság, meghatározta, hogy a települési folyékony hulladék 

elhelyezésére a település szennyvíztisztító telepe vehető igénybe. A keletkező szennyvíziszapot 

nem veszélyes hulladéklerakón rakják le.  

Az állati eredetű hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására szakirányú vállalkozással kötött 

szerződés alapján kerül sor. 

Az építési- és bontási törmelék gyűjtése nem tartozik a kötelező közszolgáltatás keretébe. A 

településen a kisebb mennyiségű építési törmelékeket az utak javítására használják fel.  

A Medgyesegyházi Önkormányzat 2022. év márciusában mezőgazdasági fóliahulladék 

gyűjtőpontot hozott létre a településen. A településen évek óta keresik a zöld megoldást a 

nagy mennyiségben keletkező agráriumi hulladék – főként elhasznált fólia - összegyűjtésére, 

hasznosítására. Az elsődleges cél, hogy eltűnjön a határból az eldobott fólia, ám a későbbiekre 

nézve még komolyabb terveik vannak.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az illegális hulladéklerakás 

megakadályozása érdekében minden törvényes eszközt és lehetőséget felhasznál a jelenség 

megakadályozására. Az illegális hulladékelhagyást megelőző önkormányzati eszközrendszer: A 

hulladékkezelési közszolgáltatást minden lakott ingatlanon kötelező igénybe venni Szelektív 

hulladékgyűjtési program alapján a zsákokba gyűjtött (műanyag és fém csomagolási, 

háztartási hulladékok) anyagok összegyűjtése. 

 

A hulladékkezelés rendszere 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult, jelenleg 94 tagot számlál. A tagtelepülések 

közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki védelemmel nem 

rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű hulladékgazdálkodási 

rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés és a 

komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék 

mennyiségét. A települési hulladék szervezett gyűjtése és elhelyezése, a korszerű 



146 

 

hulladékgazdálkodási technológiák alkalmazása napjainkban fontos feladatot jelent mind a 

szakemberek, mind a lakosság számára. A környezetünkért érzett felelősség mellett az európai 

uniós kötelezettségeink is indokolják a bezárt, korszerűtlen lerakók rekultivációjának, a 

környezetre való veszélyességük megszüntetésének fontosságát. 

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t (továbbiakban Közszolgáltató) 2016. 

február 17. napján alapította a Társulás, amely  99 önkormányzatot foglal magába. A 

Közszolgáltató  feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében vegyesen és 

elkülönítetten gyűjtött hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása, ill. az 

átvett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok jogszabályoknak 

megfelelő kezelése. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai 

ellátására – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (3) 

bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Közszolgáltatói Alvállalkozót vesz igénybe. 

A Közszolgáltató jelenleg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatait Békés megye 

területén 75 településen látja el, 2 közszolgáltatói alvállalkozó bevonásával. A Békés megyei 

ingatlanhasználók számára 9 db hulladékgyűjtő udvart üzemeltet Dévaványa, Gyomaendrőd, 

Gyula, Kondoros, Kunágota, Mezőhegyes, Orosháza, Szeghalom, Vésztő településeken. A 

hulladékgyűjtő udvarokat, a hozzárendelt települések ingatlanhasználói vehetik igénybe. 

Medgyesegyházi háztartásoknál felhalmozódó egyéb, nem háztartási hulladék számára a 

Kunágotai hulladékgyűjtő udvar szolgál. 

A települési szilárd hulladék korábban az orosházi, jelenleg a békéscsabai hulladéklerakóban 

kerül ártalmatlanításra. A Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában lévő kommunális 

hulladéklerakót a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. üzemelteti. A hulladéklerakó teljes 

területe: 26,33 ha, a hulladék depóniák (I-IV. ütem) területe: 16 ha. A lerakó közvetlen 

környezetében mezőgazdasági hasznosítású területek (szántó) található. A kommunális 

hulladéklerakó egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező, műszaki védelemmel és 

gyűjtőrendszerekkel ellátott, dombépítéses típusú. A telepen 6 db vízjogi engedéllyel 

rendelkező figyelőútból álló monitoring rendszer működik. 

 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

Légvezetékek 

 Medgyesegyházán is problémát jelent a légvezetékek esztétikai képet is jelentős 

mértékben romboló hatása, érdemes lehet megvizsgálni, idővel ezeket hogyan lehetne 

földkábelekkel kiváltani, mivel sok esetben új telepítés esetén már csak kifejezetten 

ezek létesítését engedélyezik. 

 

Külső homlokzatra szerelt készülékek 

 Az utcai homlokzatra helyezett parabolaantenna, légkondicionáló berendezés külső 

egysége, illetve parapet szellőzők, valamint közművezetékek látható módon történő 

elhelyezése rontja az utcaképet. Ezek mind megbontják a homlokzat, tornác egységét, 

még akkor is, ha egy minden egyéb szempontból szépen felújított, megőrzött, vagy 
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akár új építésű épületről beszélünk. Ezeket a tárgyakat, ha csak nem különösen 

indokolt más megoldás, a ház hátsókert felé néző falfelületére kell felszerelni. 

 A riasztóberendezések külső egysége a legszebb homlokzat látványát is meg tudja 

bontani. Nem javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére helyezni, hanem 

esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy 

takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági 

szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában. A riasztó 

rendszer szirénáját úgy javasolt elhelyezni, hogy a fényjelzés utcáról/közútról látható 

legyen, de alkalmazkodjon a homlokzat rendjéhez. 

 

Településképbe nem illő épületek, építmények 

 A település hagyományos karakterébe nem illő épületek, építmények megjelenése 

rontja a településképet. 

 

1.17.8. Árvízvédelem 

A megye árvízi veszélyeztetettsége a Körösök mentén jelentkezik. A települések ár- és belvíz 

veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes 

rendelet mellékletében Medgyesegyháza nem szerepel, területe nem árvízveszélyes. 

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 Szarvasmarha- és sertés telepről származó esetleges bűzszennyezés rontja a lakók 

életminőségét 

 Száraz időszakokban jelentős a mezőgazdasági területekről származó porszennyezés 

 Lakossági tüzelésből adódó szálló por szennyezettség 

 Egyes időszakokban jelentős pollenkoncentráció és allergiás panaszok 

 Mezővédő erdősávok hiánya 

 Biotóphálózat hiánya 

 Alacsony az erdők területi aránya 

 Erdők kedvezőtlen ökológiai állapota 

 Helyenként jelentős erózió, defláció 

 Mezőgazdasági létesítmények környezetszennyező trágyatárolói 

 Agrokemikális talajvízszennyezések 

 Kommunális eredetű felszíni és felszín alatti vízszennyezések 

 Nagyon magas szervesanyag tartalom a hulladéklerakóban 

 Szelektív hulladékgyűjtés alacsony aránya 

 Illegális hulladéklerakások 

 A települési folyékony hulladék elhelyezése nem zárt rendszerű 

 Csőkutas öntözés rétegvízkészletet csökkentő és veszélyztető hatása 

 Ivóvíz öntözővízként való felhasználása 
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 Utca fasorok hiánya 

 A lakóházak kb. 1/3-a felújításra szorul 

 Külterületi árokrendszer rossz állapota 

 Vasút és környéke gondozatlan elhanyagolt 

 Jelentős átmenő forgalom 

 Rossz minőségű közlekedési utak 

 Környezet- és tájidegen építmények megjelenése 

 Közterületek nem megfelelő kialakítása, elhanyagolása 

 A hálózatok terhelik a közterületet, akadályozzák az utcafásítás lehetőségét, amelynek 

növelését a klímaváltozás hatáskezelése szükségessé tenné 

 Az egyes települések arculatalakításában a közvilágításnak meghatározó szerepe lenne, 

továbbá a jól kiépített közvilágítás javítaná a társadalmi közérzetet, a közlekedési és 

vagyonvédelmi, valamint személyi közbiztonságot. A járás településein a közvilágítás 

azonban jellemzően a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt 

lámpafejekkel megoldott. Ez a közvilágítás sem mennyiségében, sem minőségében 

nem járul hozzá a települések fejlődéséhez 
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1.18 Katasztrófavédelem (terület felhasználást, 

beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Medgyesegyháza területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek. 

 

Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

Medgyesegyháza teljes területe széleróziónak kitett terület a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat nyilvántartása alapján. A város területén a domborzati viszonyokból és a 

tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes terület nincs. 

 

Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről 

nem érzékelhető. Körülbelül 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. Az elmúlt években Medgyesegyházán földrengés nem 

keletkezett. 

 

Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Medgyesegyháza területén nincs.  

 

Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások 

Medgyesegyháza területén mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások 

nincsenek. 

 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

A megye vízrajzának sajátos vonása a belvíz általi fokozott veszélyeztetettség. A magas 

talajvízszint, a mély fekvés és a minimális lejtés következtében a gyenge lefolyás hóolvadást 

követően és csapadékos időszakokban hetekig, hónapokig tartó belvízborítottságot okoz, 

amely a megye jelentős részén veszélyezteti a mezőgazdasági termelést, de még a lakott 

területek egy részét is.  

Békés megye területe természeti adottságai folytán fokozottan belvízi veszélyeztetettségű, és 

ez a megállapítás az elmúlt évek belvízi eseményei kapcsán egyaránt áll a mélyártéri és fennsíki 

területekre, valamint a települések kül- és belterületére. A megye területi adottságánál fogva 

három különböző belvíz érzékenységi területre tagozódik. 

https://mbfsz.gov.hu/
https://mbfsz.gov.hu/
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 Lökösháza - Szarvas vonalától É-ra eső területrészek – a Körösök mélyártere – 

fokozottan belvíz érzékenyek,  

 A DK-i fekvésű Maros hordalékkúpon az időszakosan magas talajvíz és a helyi 

nagycsapadékok egybeesése okoz belvízi helyzetet, 

 A DNY-i fennsíki jellegű területek (Orosházi löszhát) kevésbé belvíz érzékenyek, a 

rendkívüli csapadékok folytán jelentkezhet komolyabb belvízi probléma.  

A terület adottságaiból következően a terület gyér lefolyású, egyszerre belvízveszélyes és 

vízhiányos terület, ahol kora tavasszal és a nyár elején a felesleges vizek elvezetésére, a nyár 

derekán vízhiányra lehet számítani. A belvízveszély szempontjából lényeges megemlíteni, hogy 

a terület vízgyűjtő területe Romániában van, ami kész helyzetet teremt a hidrológiai 

folyamatoknak.  

A jelentősebb közlekedési útvonalak csapadékvíz-elvezetése nem tekinthető jelentős 

veszélyforrásnak a keresztezett vízfolyásokra nézve. Az utak általában korszerűen kiépítettek, 

bár az utóbbi években az útburkolatok minősége gyorsabban romlott, mint azt az útjavítások 

követték.  

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 

(XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Medgyesegyháza nem szerepel. Békés 

Megye hatályos Területrendezési Terve 5. sz. melléklete (Békés megyei települések térségi 

övezetekkel való érintettsége) a „Rendszeresen belvízjárta terület övezetébe” sorolja a 

települést. Rendszeresen belvízjárta terület az a sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező 

terület, ahol a természetes helyi csapadék egy részét a talaj nem tudja befogadni és az a 

mélyebb, lefolyástalan részeken összegyűlik. Magyarország belvízzel veszélyeztetett területeit 

a Pálfai index alapján I.-IV. kategóriába soroljuk.  

 

A Pálfai-féle veszélyeztetettségi index (%-ban) – olyan relatív mutatószám, amely számszerűen 

megadja bármely körülhatárolt térség belvízi veszélyeztetettségét. A különböző gyakorisággal 

elöntött területek nagyságából súlyozottan számolva meghatározható a belvíz-

veszélyeztetettségi mutató. Békés megye területét nagy kiterjedésben érinti a II. belvízzel 

mérsékelten veszélyeztetett terület, amelyben erősen veszélyeztetett területi foltok is vannak 

és nagy kiterjedéssel érinti a megye területét a III. belvízzel közepesen veszélyeztetett terület, 

amelyben szintén erősen veszélyeztetett foltok is megjelennek. A Pálfai féle térkép szerint 

belvíz a megye síkvidéki jellegű területét szinte mindenhol veszélyezteti, ahol a terület 

topográfiai adottságaiból és geológiai adottságaiból eredően lefolyástalan területek alakulnak 

ki.  
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80. ábra: Pálfai-féle térkép részlet (Forrás: www.ovf.hu) 

A belvízrendszerek vízelvezetését nagyrészt mesterségesen épített csatornahálózattal oldják 

meg. A kis településeken az önkormányzati tulajdonú belvízelvezető rendszerek állapota, 

illetve helyzete rossznak mondható. Szinte az összes település bel- és külterületi belvízelvezető 

csatornahálózata feliszapolódott, a műtárgyak, átereszek eltömődöttek, összetörtek, a 

csapadékvíz elvezetési funkciójuk ellátására nem alkalmasak. A VIZIG-ek kezelésében lévő 

létesítmények kiépítettsége megfelelő, állapotuk azonban a költségvetési fedezet hiánya miatt 

az elmúlt időszakban leromlott, mely a csatornák feliszapolódásában, a növényi benőttség 

fokozódásában, medrének becsúszásában, a vízkormányzó műtárgyak és a szivattyútelepek 

funkcióképességének, üzembiztonságának romlásában mutatkozik meg. 

 

Medgyesegyháza Város Vízkárelhárítási Terve  

A település Vízkárelhárítási Terve 2019-ben készült, amit az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 

Igazgatóság jóváhagyott. Eszerint: 

Medgyesegyháza közigazgatási területét érintő nagytérségi belvízrendszerek a Tisza folyó 

délkeleti vízgyűjtőterületéhez tartoznak. A belvízrendszerek legjelentősebb főcsatornái, 

főművei állami tulajdonban vannak. A belterületet több belvízvédelmi szakasz is érinti, de a 

belterület az ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökségéhez tartozó Sámson-Élővízi 

szakaszhoz tartozik. 

A településen az elmúlt 40 évben nem volt belvizes esemény. Ennek ellenére a Terv felhívja a 

figyelmet az ezen a területen fennálló hiányosságokra:  

 A település nem rendelkezik kiépített belvízelvezető rendszerrel. 

 Csapadékvíz elvezetésére szikkasztó jellegű árkok szolgálnak átereszek nélkül.  

 Számos ingatlan előtt a korábban meglévő árokrendszer betemetésre került.  

 Mind a bel- mind a külterületi szakaszokon nem történt meg kellő mértékben az 

árokrendszer karbantartása.  

A Vízkárelhéárítási terv részletes intézkedési tervet is tartalmaz az esetleges belvízveszély 

bekövetkeztére. 

  

http://www.ovf.hu/
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1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

A fejezet a mellékelt főépítészi nyilatkozatban leírtakkal összhangban nem került kidolgozásra. 
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1.20 Városi klíma 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12 fejezet tartalmazza. 

A városokban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok 

idején különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés 

lehet, mely eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett 

beépítési struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt 

megváltozott lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi 

tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.). 

Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad 

térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például a város légterében 

kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget), a megváltozott átszellőzési viszonyok, a 

levegőminőségi problémák. 

Medgyesegyháza településszerkezete falusias jellegű, kevés a sűrűn beépített terület, emeletes 

házak aránya alacsony, jelentős ipari tevékenység nem folyik a településen, a városi hősziget 

kialakulása nem jellemző, a külterület-belterület közötti hőmérséklet különbségek nem 

haladják meg a 2-3 C°-ot.  

A kedvező klimatikus viszonyok mellett azonban vannak a település városklímáját negatívan 

befolyásoló tényezők. Ilyenek: 

 Zöldterületek, erdősültség alacsony foka 

 Száraz, meleg klimatikus viszonyok 

 Jelentősebb vízfelület hiánya a belterületen 

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési 

tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb 

hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok. 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra gyakorolt 

hatásuk összevetése 

 

2.1.1 Településhálózat 

Medgyesegyháza a környező, pusztákból kialakult települések integrálójaként, központi 

helyeként fontos szerepet tölt be Dél-Békés városhálózatában. A települést jól kiépített 

akapinfrastruktúra, rendezett és jól karbantartott településkép jellemzi. Az intézményhálózat 

számos elemében túlmutat a községi szinten és színvonalon. A Schéner Mihály Nevelési és 

Oktatási Központ a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók nevelésével 

kapcsolatos programjaival szerzett hírnevet magának, és elismertséget a környező települések 

körében, ahonnan a szülők szívesen választják a medgyesi intézményeket. 

A járás valamennyi városáról elmondható, hogy területükön elhelyezkedő városi funkciók 

száma relatíve alacsony, vagyis a járás területén nem található egy olyan város sem, ahol 

helyben elérhető valamennyi városi szintű intézmény, szolgáltatás. Medgyesegyházán 

mindezekkel együtt az oktatás-nevelési szolgáltatások (óvoda, általános iskola) mellett 

szociális alapszolgáltatások (idősek otthona, családsegítő stb.), kulturális intézmények által 

nyújtott szolgáltatások (művelődési ház és könyvtár), továbbá alapvető egészségügyi 

szolgáltatások (háziorvos, fogorvos, gyermekorvos, védőnői és iskola orvosi ellátás, 

gyógyszertár) is elérhetők. 

 

2.1.2 Társadalom, humán infrastruktúra 

Noha a várost – összhangban a megyei tendenciákkal – csökkenő lakosságszám jellemzi, ez a 

kedvezőtlen tendencia volumenében nem éri el a Békés megyei fogyás szintjét. A 

lakónépességen belül magasabb a nők aránya a férfiakénál, 2010-ben 52,03%, míg 2020-ban 

52,56%. A nemek közötti arány viszonylag stabilnak mondható a vizsgált időszakban. A nők 

aránya országosan is magasabb volt 2020-ban (52,07%), Medgyesegyházán azonban nagyobb 

különbség mutatkozik a nemek közötti arányszám mutatójában. 

A két népszámlálás, valamint az utóbbiból továbbvezetett 2020-as adatokat összevetve 

megállapítható, hogy a medgyesegyházi lakosságon belül a 0-14 évesek aránya az elmúlt 

mintegy 20 év során 1,25%-os mértékben csökkent, amely mellett szembetűnő a 65 év felettiek 

arányának növekedése (2,9%). A két korcsoport adatai alapján meghatározható öregedési 

index (a 65–X éves népesség és 0–14 éves népesség százalékában) értékének változása (2001: 

131,1; 2011: 159,08 és 2020: 163,97) a település lakosságának egyértelmű öregedésére utal. 

A folyamatos infrastrukturális fejlesztések, a javuló életminőség ellenére Medgyesegyháza 

lakossága csökken. Ebben egyértelműen szerepet játszik, hogy az élveszületések és halálozások 

különbözeteként számított természetes szaporodás és fogyás mutatója 2010 és 2020 között 
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végig negatív volt Medgyesegyháza községben, azaz a halálozások száma minden évben 

meghaladta az élveszületésekét. Medgyesegyházán a lakosság elvándorlása is jelentős 

problémaként jelenik meg. A legmagasabb elvándorlási mínusz 2020-ban látható, ebben az 

évben -70 eset volt a mutató értéke, ami az adott éves lakosság 2%-ának felel meg. 

 

A város népességének iskolázottsága valamennyi mutató vonatkozásában elmarad a megyei és 

országos szinttől, míg az álláskersők számának alakulásával kapcsolatban kiemelendő, hogy 

2016-os és 2017-es év során jelentősen javult a munkanélküliek száma, köszönhetően a 

gazdaság erősödésének és a különböző munkaerő-piaci intézkedéseknek, programoknak 

(közmunkaprogram, paktumprogramok, stb.). A 2018-as évvel egy lassú emelkedés indult meg 

ugyan, míg a 2020-as erőteljesebb növekedésben már a COVID 19 pandémia kedvezőtlen 

gazdasági hatásai mutatkoznak meg. A jövedelmi viszonyok javulását jelzi az egy lakosra jutó 

nettó belföldi jövedelem szintjének emelkedése, mely folyamat ugyan a 2008-ban kezdődött 

gazdasági világválság hatására megtorpant, illetve 2010-2011-ben visszaesett a jövedelmek 

szintje a járásban is, de ezt követően újra emelkedésnek indult. 

Medgyesegyházán a városi funkciók részeként a humán közszolgáltatások viszonylag széles 

köre elérhető. Ennek infrastrukturális hátterét folyamatosan fejleszti az önkormányzat, 

ugyanakkor feladatok természetesen a jövőre is maradtak. 

Elmondható, hogy a gyermekjóléti alapellátás a városban teljes körűen működik a Gondozási 

Központ Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül, emellett a régióban a Mezőkovácsházi Járási 

Hivatal Szociális, Család és Gyermekjóléti Központja is felkereshető. Medgyesegyházán idősek 

klubja, nappali étkeztetés, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások is 

biztosítottak, utóbbi a város önkormányzata által fenntartott Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ keretében. 

Medgyesegyházán két felnőtt és egy gyermek alapellátási körzet került kialakításra, melyet 

vállalkozó háziorvosok látnak el. Heti egy alkalommal a felnőtt háziorvosi rendelő labor 

helyiségében vérvétel biztosított a lakosok számára. A városban egy patika működik, valamint 

Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő áll a lakosok rendelkezésére. Fogorvosi alapellátás egy 

körzetben történik, melyet szintén vállalkozó orvos lát el. Medgyesegyházán az óvodai 

feladatellátás 1 intézményben, két telephelyen történik, melynek Bánkúton is működik egy 

telephelye. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartója és működtetője 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, működési területe Medgyesegyháza város 

közigazgatási területe. A városban a Schéner Mihály Általános Iskola nyújt alapfokú oktatást. 

Az iskola a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartása alatt áll. Medgyesegyházán működik a 

Báthori István Gimnázium Medgyesegyházai Tagintézménye, ahol esti munkarend szerinti 4 

évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás folyik, ennek befogadó intézménye a Schéner Mihály 

Általános Iskola, fenntartója pedig a Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft. 

Medgyesegyháza méltán büszke történetére. A helyi hagyományok és történeti-, kultúrális 

adottságok óvását, megőrzését szolgálja a Schéner Mihály emlékház, de a városban működik 

művelődési ház is. Medgyesegyháza mindennapjaiban kiemelt szerepet tölt be a sport, több 

mint évszázados múlttal rendelkezik például a szervezett, rendszeres sportélet.  
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2.1.3 Gazdaság 

A Mezőkovácsházai járás egyik jellemző adottsága a városok relatív magas száma. 

Medgyesegyháza relatíve alacsony gazdasági súlyát alapvetően a decentralizált helyi gazdaság 

indokolja. 

Ha létszámkategóriánként vizsgáljuk a városban működő vállalkozásokat azt látjuk, hogy a 

kisebb méretű cégek esetében csak kisebb arányban képviselteti magát a járásban a város. A 

működő társas vállalkozások ágazati megoszlásának vizsgálata során kimutatásra került, hogy 

a jelentősebb szektorokban (pl. (kereskedelem, gépjárműjavítás vagy éppen a feldolgozóipar) 

csökkent a cégek száma, míg egyes ágazatokban bővülés volt tapasztalható. 

Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti 

adottságai, amelyek igen kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk 

hazánk egyik legjobb minőségű termőtalaját. A földek átlagos aranykorona értéke 34 AK, 

éghajlata kiváló, a napsütéses órák száma kiemelkedően magas. Ennek megfelelően a 

mezőgazdaság mindig viszonylag kedvező megélhetési formának számított, összehasonlítva 

több más, jóval kevésbé szerencsés agráradottságú településsel. 

Az elmúlt években a mezőgazdaság különleges termelési adottságaira ráépült a korszerű 

élelmiszer feldolgozóipar, magas színvonalú csomagolástechnológiával. A város fontos 

foglalkoztatói közé tartozik a Mogyi Kft., valamint a Medgyes Termeltető Kft. Utóbbinak 2021-

ben mintegy 680 millió forint nettó árbevétele keletkezett, munkavállalói létszáma pedig 56 fő 

volt. 

A város idegenforgalma három pillérre támaszkodik, amelyek közül egyik sem tekinthető 

országos jelentőségű, a tömegturizmus generálására alkalmas vonzerőnek. A természeti 

környezet sajátos, igazi alföldi tájat kínál a látogatóknak. Ez azonban nem zárja ki a színvonalas 

vadgazdálkodás meglétét. Emellett a helyi kulturális értékek, illetve a helyi események 

(falunap, dinnyefesztivál) tekinthetők komolyabb vendégcsalogató vonzerőnek. 

A helyi cégek folyamatosan fejlesztenek, erre Európai Uniós forrásokat is igénybe vesznek. 

Járási szinten a Medgyesegyházán nyertes GINOP projektek az összes támogatott fejlesztés 

csupán mintegy 6,31%-át teszik ki. A megítélt támogatás mértéke pedig a városban a járási 

vállalkozások részére megítélt támogatás alig 9,5%-át éri el. 

Noha a helyi vállalkozások alapvetően élőmunka igényes szektorokban működnek, a z okos 

technológiák széleskörű alkalmazása, a digitális átállás olyan új lehetőségeket rejthet, melyek 

hozzájárulnak a medgyesegyházi cégek versenyképességének javulásához, adott esetben a 

foglalkoztatás bővüléséhez. 

 

2.1.4 Környezet, infrastruktúra 

Medgyesegyháza Békés megye déli részén található, területe sík. A város klíma adottságaiban 

DK-i fekvéséből következően a kontinentális jegyek éreztetik hatásukat. Éghajlata 

kontinentális, meglehetősen hideg téllel és meleg nyárral, a szárazföldi hatások túlsúlyával. A 

térség talajadottságait az úgynevezett Békés-Csanádi löszhátság tulajdonságai határozzák 
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meg, amely az ország legalacsonyabban fekvő területe. A síkvidéki felszínen a szél hatására 

kialakult térszín uralkodó talajfajtája a löszön képződött sötét színű, meszes középkötött 

vályog. A terület felszíni vizekben igen szegény. Vízfelületei közé tartoznak a Hajdúér-Ottlakai 

főcsatorna, valamint az egyéb csatornák. Tó nem található a településen. A talajvíz 

összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye DK-i részén, a Csanádi-háton érhető el. Ennek 

a szélén található Medgyesegyháza is. 

A várost övező külterületi területhasznosítást nagyrészt mezőgazdasági művelés jellemzi, 

elsősorban dinnyetermesztés és egyéb zöldségtermesztés folyik, valamint búza, kukorica és 

napraforgó jelenik meg a tájban. A mezőgazdasági hasznosításon túl nagyon csekély 

mértékben találunk gyepet illetve erdősávokat. A településtől keletre kertes mezőgazdasági 

területek találhatók mintegy 10 hektáron, ahol keskeny parcellákon jellemzően szántóföldi 

növényeket termesztenek. A város külterületén kisebb számban és méretben védett természeti 

területeket is találunk, amelyek művelhetősége korlátozott, esetenként tiltott. 

Medgyesegyháza közigazgatási területén helyi védettség alatt áll 18,6 hektár zöldfelület, 

amelyeket természetesen nem csak városi és falusi parkok alkotnak, kisebb foltokban 

természetközeli, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket is találunk. A közigazgatási határ 

északkeleti sarkában Natura 2000 területek is találhatóak, ezek szintén ökológiai folyosó 

elemek: 019/6-12 hrsz., 0197/4 hrsz., 0197/13-15 hrsz., 0199 hrsz. 

Medgyesegyházán jellemző a mezőgazdasági területhasználat túlsúlya, mindössze néhány 

kisebb erdőfolt és gyepterület található külterületen. Közhasználatú zöldfelületek: Közcélokat 

szolgáló zöldfelületek önkormányzati vagy állami tulajdonú területen állnak, fenntartásukról is 

ők gondoskodnak (pl. Kossuth tér). A rendezési terv további zöldfelületek kialakításának 

igényét is megfogalmazza. Az egyik ezek közül a Gárdonyi utca és a vasút között lévő, jelenleg 

már az önkormányzat tulajdonában lévő, 1,0 hektáros terület. A másik a település déli részén 

fekvő korábbi vásártér 6000 m2-es területe. 

 

A település közigazgatási területén két belterület található: Medgyesegyháza és Bánkút. A 

telepített községekre jellemző négyzethálós településszerkezettől eltérően Medgyesegyházán 

mára már a sugaras jellegű szerkezet lett a meghatározó. Ugyanakkor Bánkútra továbbra is a 

négyzethálós szerkezet a jellemző. 

Medgyesegyháza központjában a ligetes Kossuth tér köré szerveződtek az intézmények 

épületei, jellemzően zárt sorú beépítéssel. Az épületek többsége régebbi építésű földszintes, 

magastetős kialakítású, utcával párhuzamos gerincű ún. „oldalház”. A településen a 

városközpont mellett falusias lakókörnyezet, kertvárosias rész és gazdasági-ipari terület is 

megtalálható. Egy száz évnél alig valamivel korosabb település esetében nem meglepő módon 

Medgyesegyháza nem rendelkezik olyan épületekkel, vagy más emlékekkel, amelyek az 

országos szintű védettséget érdemelték ki. Így természetesen műemléki terület sem került 

lehatárolásra. Helyi védelem alatt állnak a népi, egyházi és polgári építészet meghatározó 

elemei, ezeket a helyi önkormányzat rendeletben szabályozta. 
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Medgyesegyháza Orosházától keleti irányban mintegy 25 km távolságra helyezkedik el. A 

várostól északi irányban kb. 30 kilométerre található a megyeszékhely Békéscsaba. Déli 

irányban kb. 15 kilométerre található a kistérségi központ Mezőkovácsháza, majd tovább 

haladva kb. 31 kilométerre található Battonya és a határátkelőhely. A fővárostól való távolság 

közúton 246 km. Személygépkocsival Mezőkovácsháza 15 perc alatt, Békéscsaba 40 perc alatt, 

Budapest mintegy 2,5 óra alatt érhető el. A település a MÁV 121-es számú Békéscsaba–

Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged vasútvonalon található. A vonal Mezőhegyes-Újszeged 

között sajnos egyelőre megszüntetésre került, de a települést érintő szakasza Mezőhegyestől 

Kétegyházán át Békéscsabáig jelenleg is működik. 

Medgyesegyháza város ivóvízellátása 2 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított. 

Medgyesegyháza-Bánkút településrész önálló vízellátó hálózattal rendelkezik, a településrész 

ivóvízellátása 1 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított. Medgyesegyházán 

szennyvíztisztító telep működik, a közművesítettség szinte 100 %-os. A 2015-ben befejezett 

hálózatbővítés keretében az ingatlanok teljeskörűen csatlakoztak a szennyvízelvezető 

hálózatra. A csapadékvíz egy része a zöldfelületeken elszikkad, más részük kisebb árkokon, 

vízfolyásokon keresztül a Hajdú ér - Ottlakai csatornába gravitál. A csatorna nyugati irányba 

szállítja a vizeket, a végső befogadó a Tisza. Medgyesegyháza településen és 

Medgyesegyháza-Bánkút településrészen a gázellátás valamennyi utcában kiépült.  

Békés megye és ezen belül a Mezőkovácsházai járás is energiaforrások, -hordozók tekintetében 

kedvező adottságokkal rendelkezik. A járásban értékes energiatermelésre alkalmas ásványi 

nyersanyagok is előfordulnak, amelyek közül az energiahordozóként hasznosítható 

szénhidrogén készletet kell kiemelni. Az országban, így a járásban is elérhető megújuló 

energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a biomassza, biogáz és a geotermikus energia. Ezek 

előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi 

elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai 

adottságok. 

Felszíni vizek vonatkozásában gazdagabb vízhálózattal a Körös-vidék mélyártéri területe 

rendelkezik. Békés megye fő vízfolyásai a Fekete-Körös, Fehér-Körös, a kettő egyesüléséből 

keletkezett Kettős-Körös, a Sebes-Körös, a Berettyó, és a folyókat egyesítő Hármas-Körös. Ide 

sorolható még a Hármas-Körös legnagyobb jobboldali vízfolyása a Hortobágy-Berettyó-

főcsatorna. A felszín alatti vizek előfordulása, mélysége, de különösen mennyisége a megye 

területén jelentős különbségeket mutat. A talajvíz összefüggően a Maros hordalékkúpján, a 

megye DK-i részén, a Csanádi-háton érhető el. Ennek a szélén található Medgyesegyháza is. A 

talajvíz mennyisége itt tetemes, a megye többi részén csekély. A megye árvízi 

veszélyeztetettsége a Körösök mentén jelentkezik. A települések ár- és belvíz 

veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes 

rendelet mellékletében Medgyesegyháza nem szerepel, területe nem árvízveszélyes. 

 

2.1.5 A területrendezési és településrendezési tervek 

összhangja 
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Amint arra a 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS is felhívja a figyelmet, Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 66/2005 (III.22.) Kt. Határozatával hagyta jóvá településfejlesztési 

koncepcióját. Medgyesegyháza város 148/2007. (VIII. 28.) Kt. határozattal fogadta el 

településszerkezeti tervét, míg a 17/2007 (VIII.29.) számú Ök. rendeletével elfogadta helyi 

építési szabályzatát. A szabályozási terv egységes szerkezetben szabályozza a város teljes 

beépítésre és nem beépítésre szánt területeire vonatkozó építési és egyéb szabályozásokat. A 

rendelkezésre álló fejlesztési dokumentumok ez alapján tehát: 

 Medgyesegyháza Város Településfejlesztési Koncepciója, 2005 

 Medgyesegyháza Város Településrendezési Terve, Településszerkezeti Terv 2007. 

 Medgyesegyháza Város Helyi Építési Szabályzata 2007. 

 Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet 

A 2007-ben elkészült dokumentumok és azok alátámasztó munkarészei együttesen képezik a 

Településrendezési Terv (Terv) anyagát. Mivel a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz 

korábban nem készült régészeti és építészeti szempontú örökségvédelmi hatástanulmány, a 

Terv alátámasztó munkarészei ezt is tartalmazzák. 

 

2.1.6 A hatályos településfejlesztési koncepció, a hatályos 

integrált településfejlesztési stratégia és a tervezet 

összhangja 

Medgyesegyháza Város képviselő-testülete a településfejlesztési koncepciót a 66/2005 (III.22.) 

sz. határozattal fogadta el. A dokumentum konkrét intézkedési javaslatokat nevesít az alábbi 

részterületeken: 

 Regionális kapcsolatok fejlesztése 

 Személyi fejlesztés 

 Népesség és társadalomépítés 

 Gazdaságfejlesztés 

 Szociális ellátás 

 Településfejlesztés 

 Környezetvédelem, táj- és természetvédelem 

 Települési értékek és turizmus 

 Infrastruktúrafejlesztés (közlekedés, közművek) 

A koncepció által megfogalmazott célkitűzések alapvetően megegyeznek az ITS-ben 

bemutatott célrendszer tartalmával, amit részletesebben az alábbiakban mutatunk be. 

 

Medgyesegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Medgyesegyháza hatályos ITS-ének célrendszere középtávú fejlesztési program kereteit rögzíti 

és áttekinthető struktúrában mutatja be a következő célkitűzéseket és a kapcsolódó 

beavatkozásokat. Jelen dokumentum 1.5.1 alfejezete részletesen tárgyalta a kapcsolódó 

városfejlesztési dokumentumok, így az ITS céljait, itt összességében csupán annyit emelünk ki, 

hogy célok szintjén a térségi, regionális kapcsolatok erősítését, a kedvezőtlen demográfiai 
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folyamatok kezelését, az oktatás és szociális ellátás kapcsán végrehajtandó feladatokat emeli ki 

az ITS. A fenntarthatóság és a környezeti értékek védelme ugyancsak hangsúlyosan jelenik 

meg, amennyiben a természeti adottságok megőrzését, a vízvédelmet, a levegő tisztaságának 

megőrzését és a környezetszennyezés további csökkentését is hangsúlyosan kezeli a 

dokumentum.    
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, 

szintézis  

 

3.1.1 A folyamatok értékelése  
A várost – hasonlóan a térség többi településéhez – kedvezőtlen társadalmi-gazdasági 

tendenciák jellemzik. A KSH által közölt adatokból láthatjuk, hogy a Mezőkovácsházai járás és 

ezen belül Medgyesegyháza lakónépessége az országos, de még a megyei átlaghoz képest is 

sokkal nagyobb mértékben fogy. Az elemzések során láthattuk, hogy a város foglalkoztatási 

mutatói (munkanélküliségi adatok stb.) és iskolázottsági adatai ugyancsak az országos átlagnál 

kedvezőtlenebb képet mutatnak. 

 

A városban alapszintű egészségügyi szolgáltatások érhetők el, így Medgyesegyházán egy 

patika működik, valamint Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő áll a lakosok rendelkezésére. 

Fogorvosi alapellátás egy körzetben történik, melyet szintén vállalkozó orvos lát el. Óvoda és 

iskola ugyancsak működik Medgyesegyházán, és szociális valamint gyermekjóléti alapellátás is 

elérhető. Az óvoda férőhely-kihasználtsága évente változik, 2010 és 2020 között 100-131 gyerek 

között ingadozott, de a tendencia csökkenő a beíratott gyerekszám tekintetében. 

A város gazdaságában meghítározó szerepet játszik a mezőgazdaság, valamint az erre épülő 

feldolgozóipar. Hosszabb távon – a kedvezőtlen demográfiai tendenciák megfordítása 

érdekében – kiemelt jelentőséggel bír egyrészt a munkaintenzív ágazatokban működő cégek 

városba vonzása, másrészt a vállalkozások működési környezetének javítása, a technológiai 

korsuerűsítés és adott esetben a digitalizáció révén. 

A települési infrastruktúra minőségi fejlesztésében az elmúlt években komoly előrelépés 

történt. Közterületek, játszóterek újultak meg, és ezt a munkát a város népességvonzó erejének 

megerősítése érdekében a jövőben is folytatni szükséges. Az önkormányzat jelentős 

erőfeszítéseket tett a helyi lakosság igényeit kiszolgáló humáninfrastruktúra fejlesztése 

érdekében is, így bővült a bölcsődei férőhelyek száma, megújult az óvoda és megtörtént a Civil 

Ház energetikai korszerűsítése is. 

 

A fent leírt egyes folyamatok a kedvezőtlen térségi tendenciák – elvándorlás, öregedő 

népesség, alacsony vállalkozás sűrűség stb. – ellenére kedvező alapot biztosítanak a város 

pozícióinak megerősítéséhez, Medgyesegyháza bépesség megőrző és –vonzó képességének 

javításához. A járás városai között meglévő térségi kapcsolatok további erősítése, különböző 

tématerületeken – akár haáron is átnyúló – közös projektek kidolgozása és megvalósítása nem 

csak Dél-Békés, de Medgyesegyháza pozitív jövőképéhez is hozzájárulhat hosszabb távon. 
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló 

külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 

 

Társadalom, humáninfrastruktúra 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A helyi igényeket kielégítő humán 

infrastruktúra 

 Aktív, az önkormányzattal együttműködő 

civil szervezetek 

 Erős helyi identitás, aktív helyi 

közösségek 

 A természetes fogyás és elvándorlás 

következtében csökkenő népesség 

 Öregedő lakosság 

 A humán szolgáltatások infrastrukturális 

háttere fejlesztendő 

 Hosszabb távon az országos átlagnál 

jelentősen kedvezőtlenebb 

munkanélküliségi mutatók 

 Az országos átlagtól elmaradó jövedelmi 

helyzet  

 Szegregációval veszélyeztetett területek 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A települési identitás erősítése és a város 

népességmegtartó képességének javulása 

 Helyi közszolgáltatási infrastruktúra 

további fejlesztése javítja a település 

népességmegtartó erejét 

 A szegregációs folyamatok lassítása, 

negatív hatásának csökkentése 

 A humáninfrastruktúra további fejlesztése 

 Térségi – akár határon átnyúló – 

kapcsolatrendszer erősítése 

 A népesség további öregedése a 

természetes fogyás és az elvándorlás 

következtében 

 Foglalkoztatási, munkaerőpiaci 

problémák továbbra is fennmaradnak 

 A civil szervezetek tevékenysége 

ellehetetlenül forráshiány miatt 

 A jogszabályi környezet kedvezőtlen 

irányú változásával a település pénzügyi 

mozgástere szűkül 

 

Gazdaság 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Fejlődő üzleti infrastruktúra (ipari terület 

fejlesztés) 

 Erős agrárgazdaság 

 A térségben vannak az ország legjobb 

minőségű szántóföldjei 

 Erős, jól marketingelhető helyi kulturális 

értékek 

 Alacsony tőkemutatók a helyi cégeknél 

 Kedvezőtlen munkaerőpiaci viszonyok 

 Közép- és nagyvállalkozások alacsony 

száma 

 Nem települt meg a városban 

jelentősebb, magas hozzáadott értéket 

képviselő cég 

 Szálláshely kapacitás hiánya 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Vállalkozások működési környezetének 

fejlesztése 

 Digitalizációban rejlő lehetőségek 

 Az elvándorló munkaerő tovább szűkíti a 

betelepülni szándékozó vállalkozások 

mozgásterét 
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kihasználása 

 A megújuló energiaforrások széleskörű 

hasznosítása a gazdaságban 

 Térségi – akár határon átnyúló – 

kapcsolatrendszer erősítése (pl. turisztikai 

együttműködések) 

 A gazdaságfejlesztési célú EU-s források a 

fejlettebb térségekben koncentrálódnak 

 A jogszabályi környezet kedvezőtlen 

irányú változásával, a csökkenő helyi 

adóbevételek miatt a település pénzügyi 

mozgástere szűkül 

 

Táj- és természetvédelem, zöldfelületi rendszer 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A közigazgatási határ északkeleti 

sarkában Natura 2000 területek is 

találhatóak 

 Kiterjedt méretű, 18,6 hektár zöldfelület 

helyi védettség alatt áll 

 A belterületi zöldfelületek meglehetősen 

hiányos rendszert alkotnak 

 Nem teljes az utcák fásítása 

 A mezővédő erdősávok hiánya miatt a 

fátlan területeken jelentős a szélerózió 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Új zöldfelületek kialakítása, meglévők 

minőségi fejlesztése 

 Települési fejlesztések klímabarát 

megvalósítása 

 Zöldfelületi fejlesztések elmaradásával 

romlik a településen lakók életminősége 

 A jogszabályi környezet kedvezőtlen 

változásával, a csökkenő helyi 

adóbevételek miatt a település pénzügyi 

mozgástere szűkül 

 

Közlekedés, vonalas infrastruktúra, településszerkezet 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Tagolt településszerkezet, egyértelmű 

funkcionális megosztással 

 Folyamatos infrastrukturális fejlesztések 

 Értékes központi téregyüttes  

 Belterületi utak megújításra szorulnak 

 Az ivóvíz hálózat rekonstrukcióra szorul 

 Szennyvízhálózat fejlesztése szükséges 

(Bánkút) 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

 Digitális infrastruktúra fejlesztése 

 Megújuló energiára (termálvíz) alapozott 

környezeti szempontból fenntartható 

fejlesztések 

 Ivóvíz- és szennyvízhálózat 

rekonstrukciója 

 Térségi – akár határon átnyúló – 

kapcsolatrendszer erősítése 

 Az elvándorlás hatására leromlik a városi 

infrastruktúra 

 A jogszabályi környezet kedvezőtlen 

irányú változásával, a csökkenő helyi 

adóbevételek miatt a település pénzügyi 

mozgástere szűkül 
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

Amint azt a 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS is felhívja a figyelmet, Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat 66/2005 (III.22.) Kt. Határozatával hagyta jóvá településfejlesztési 

koncepcióját. Medgyesegyháza város 148/2007. (VIII. 28.) Kt. határozattal fogadta el 

településszerkezeti tervét, míg a 17/2007 (VIII.29.) számú Ök. rendeletével elfogadta helyi 

építési szabályzatát. A szabályozási terv egységes szerkezetben szabályozza a város teljes 

beépítésre és nem beépítésre szánt területeire vonatkozó építési és egyéb szabályozásokat. A 

rendelkezésre álló fejlesztési dokumentumok ez alapján tehát: 

 Medgyesegyháza Város Településfejlesztési Koncepciója, 2005 

 Medgyesegyháza Város Településrendezési Terve, Településszerkezeti Terv 2007. 

 Medgyesegyháza Város Helyi Építési Szabályzata 2007. 

 Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet 

A 2007-ben elkészült dokumentumok és azok alátámasztó munkarészei együttesen képezik a 

Településrendezési Terv (Terv) anyagát. Mivel a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz 

korábban nem készült régészeti és építészeti szempontú örökségvédelmi hatástanulmány, a 

Terv alátámasztó munkarészei ezt is tartalmazzák. 

 

Helyi Építési Szabályzat 

A HÉSZ megállapítja, hogy Medgyesegyháza belterületének szerkezete kialakultnak tekinthető, 

minimális fejlesztési igények miatt szerkezetet alakító jelentős változások nem tervezhetők. A 

település belső szerkezetét és a területhasználatát, a minőségi fejlesztést szolgáló belső 

korrekció jellegű fejlesztések kell, hogy meghatározzák. 

 

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) 

Medgyesegyháza Város 2018-as keltezésű Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) 

útmutatóként, javaslatként szolgál a jövő városképet is érintő fejlesztéseinek, beavatkozásainak 

előkészítéséhez. A dokumentum feltárja a város múltját, bemutatja a helyi, építészeti értékeket 

és beazonosítja a településképi szempontból sajátos karakterrel rendelkező területeket.  

A TAK a településkép minőségi formálására vonatkozó konkrét ajánlásokat is megfogalmaz, így 

kitér a növénytelepítés, a tetőkialakítás, az anyag- és színhasználat és fényszennyezés 

kérdésére is. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 17/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel fogadta 

el a településképi rendeletet. A rendelet célja többek között Medgyesegyháza város sajátos 

településképének védelme és alakítása, az építészeti és egyéb zöldfelületi örökségének 

védelme, a településkép-védelem elemeinek, a településképi követelmények, valamint 

településkép-érvényesítési eszközök meghatározásával. A rendelet rögzíti az alábbiakat: 

 Helyi védelem (II. fejezet) 

 A településképi szempontból meghatározott területek (III. fejezet) 

 Településképi követelmények (IV. fejezet) 

 Településkép-érvényesítési eszközök (V. fejezet) 
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3.2 Probléma-és értéktérkép 

 

ÉRTÉK PROBLÉMA 

 MI? HOL?  MI? HOL? 

Városközpont városrész      

1. Kialakult intézményi terület Kossuth L. tér – Dózsa 

György u. 

A Lakótelepi házak 

energetikailag, műszakilag 

elavultak  

 

Kossuth L. tér 

2. Viszonylag nagy kiterjedésű 

zöldfelület 

Kossuth L. tér  B Egységes zöldfelület 

alakítás, térburkolatok 

hiánya  

Kossuth L. tér 

Nyugati városrész      

3. Jó megközelíthetőség Dózsa György u. C Játszóterek, sportpályák 

hiánya 

NR 

4. Közösségi terek megléte Damjanich u.    

Ipari városrész      

   D Gazdasági tevékenység 

jelentős forgalmi zajjal, 

szennyeződéssel jár 

NR 
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Keleti városrész      

5. Relatíve jó 

megközelíthetőség 

Gárdonyi u. E Játszóterek, sportpályák 

hiánya 

 

   F Egységes zöldfelület 

alakítás, térburkolatok 

hiánya 

 

Bánkút városrész      

6. Bánkúti kastély és Baross 

Emlékszoba 

NR G Szegregációval 

veszélyeztetett terület 

NR 

Egyéb külterületek – 

Lászlótelep 

     

7. Szociális városrehabilitáció 

– szegregátum 

felszámolása 

NR H Szegregációval 

veszélyeztetett terület 

NR 

8. Helyi kistermelői 

kapacitások 

NR    

12. táblázat: Medgyesegyháza probléma- és értéktérképe (forrás: saját szerkesztés) 
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81. ábra Medgyesegyháza belterület porbléma- és értéktérképe (forrás: saját szerkesztés) 

 

 

82. ábra: Lászlótelep és Bánkút porbléma- és értéktérképe (forrás: saját szerkesztés) 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, 

lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt 

településrészek rövid bemutatása 

A városrészek meghatározása a város hatályos integrált településfejlesztési stratégiájában 

leírtakkal összhangban, más városfejlesztési dokumentumokban (pl. Települési Arculati 

Kézikönyv) rögzítettek figyelembe vételével történt. A városrészi helyzetelemzések 

elkészítésére a 2022-es népszámlálás adatainak rendelkezésre állását követően lesz lehetőség. 

 

Városrész megnevezése Határoló utcák, objektumok neve 

1. Városközpont városrész Petőfi S. u. – Hősök u. – Árpád u. – Zsilinszky 

u. – Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. – Moravszki u. 

2. Nyugati városrész Fáy A. u. – Batthyány u. – Sallai u. – Árpád u. – 

Zsilinszky u. – Rákóczi u. – Dózsa Gy. u. – 

Moravszki u. – Petőfi S. u. – Bem u. – 

Gazdasági út – Vörösmarty u. – Dózsa Gy. u. 

3. Ipari városrész Gárdonyi u. – Szondy u. – Gazdasági út – 

Vasútvonal – erdő sáv – Hősök u. – Gazdasági 

út – Bem u. 

4. Keleti városrész Árpád u. – Kossuth L. tér – Gárdonyi u. – 

Szondy u. – Szabadság u. – Baross u. – 

Gárdonyi u. – Alkotmány u. – Béke u. 

5. Bánkút városrész Honvéd u. – Vasútvonal – Rózsa u. – Baross u. 

– Gazdasági út – Baross u. – Honvéd u. 

6. Egyéb külterületek – Lászlótelep Szondy u. (Nagykamarási út) – Gazdasági út – 

Gazdasági út 
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3.3.1.1 Városközpont városrész 

 
83. ábra: Városközpont városrész (forrás: saját szerkesztés) 

 

A városrész jellemzői, funkció ellátottság 

Az államszocialista időkben új, modern városközpontok létrehozását szorgalmazták. A 

városközpontban két négyszintes lakótelepi arculatú tömbházat is találunk, ám szerencsére 

ezek nem főutak mentén, hanem új szabályozás következtében addig tágas hátsó portákon, 

kellemes, zöldfelületekkel jól ellátott környezetben létesülhettek, ami így az itt lakók 

nyugalmát is biztosítja. 

A hirtelen lezajló, már jócskán a dualizmus éveiben kezdődő, a mezővárosok számára is utolsó 

nagy felívelő korszakban történő fejlődés a kulturális javakban is gazdag települések 

arculatához igazodó igényekkel járt, így igazi mezővárosias, alföldi kisvárosias központ 

alakulhatott ki. Főbb jellemzői az intézményi, szolgáltató egységek tömörülése, a részleges 

zártsorúsodás, a korábbi piacterek parkosítása és a templomok reprezentatív méretalakítása. A 

térségben a tornyos városházákkal ellentétben az egyszerűbb megoldások terjedtek el, ez 

természetesen a településen általános egyszintes magasságokhoz is jobban illeszkedik. 

 



170 

 

A városközpontban koncentrálódnak a helyi lakosság igényeit kielégítő szolgáltatási funkciók, 

ennek megfelelően mind a gyalogos forgalom, mind a gépkocsi és kerékpáros forgalom itt 

koncentrálódik. A közintézmények egy jelentős része ugyancsak itt működik 

 

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul: 

Funkció neve 
Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás 

Humán szolgáltatások 
Általános iskola,  

Igazgatási-adminisztráció 
Polgármesteri Hivatal 

Közösségi funkciók 
Evangélikus Egyházközség, Művelődési Ház, 

játszótér, sportpálya 

Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás 
Kozmetika, patika, étterem, büfé, posta stb. 

Közlekedés 
vasútállomás 

 

A Városközpont városrész SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Számos, a városközpontban elérhető 

funkció  

 Itt összpontosul az intézmények, 

kereskedelmi, szolgáltatási 

létesítmények legnagyobb része 

 Megközelíthetősége, szerkezeti 

kapcsolatai jók  

 Jelentős zöldfelületekkel rendelkezik  

 Befejezetlen városközpont-fejlesztés  

 Lakótelepi házak energetikailag, 

műszakilag elavultak  

 Leromlott műszaki állapotú, 

kihasználatlan épületek  

 Egységes zöldfelület alakítás, minőségi, 

nagy kiterjedésű térburkolatok hiánya  

 Vendéglátó- és szálláshelyek alacsony 

száma  

 Sport és rekreációs területek 

fejlesztésének elmaradása, 

szolgáltatásaik, lehetőségeik szűk köre  

 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Közterületek, intézmények 

környezetbarát és fenntartható 

megújítása pályázati forrásokból (pl. 

Művelődési Ház). 

 Lakótelepek megújulása külső 

forrásokból. 

 Településközponti szerepkör 

funkcióbővítő megújítása 

 Központi közútfejlesztések növelik a 

környezeti ártalmakat. 

 A fejlesztések elmaradásával a 

környezet állapota leromlik. 

 Kedvezőtlen településépítészeti 

tendenciák miatt az utcaképek tovább 

romlanak  
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 Közútfejlesztések forgalomnövelő, 

városélénkítő hatása (pl. kerékpárút 

fejlesztés a Dózsa györgy úton). 

 

 

3.3.1.2 Nyugati városrész 

 

84. ábra: Nyugati városrész (forrás: saját szerkesztés) 

 

A városrész jellemzői, funkció ellátottság 

A központ fejlődésének eredménye, hogy igazi kiterjedt falusias héj, települési öv tudott 

kialakulni Medgyesegyházán. Növekedésének korai szakaszában a vasút is térbeli fejlődésének 

határa volt, ám valószínűleg nem is mutatkozott komolyabb igény a főbb utak mentén történő 

terjeszkedéstől eltérő irányok megvalósítására. A településrészre elsősorban a lakófunkció 

jellemző, néhány szolgáltató egység, vendéglő és üzlet található még itt. A városrész 

megközelíthetősége jó, busz megálló is található a Dózsa György úton. A városrész közösségi 

funkcióit a Schéner Mihály Emlékház erősíti. 
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A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul: 

Funkció neve 
Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás 

Közösségi funkciók 
Schéner Mihály Emlékház 

Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás 
Kozmetika, cukrászda, élelmiszer üzlet, 

vendéglő stb. 

Közlekedés 
autóbusz megálló 

 

A Nyugati városrész SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Jó megközelíthetőség 

 Kellemes, nyugodt lakókörnyezet 

  

 Zöldfelületek rendezetlensége, 

elhanyagoltsága, egységes 

térburkolatok hiánya  

 Kevés intézmény, kereskedelmi, 

szolgáltatási egység  

 Játszóterek, sportpályák hiánya  

 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Közterületek fenntartható megújítása 

pályázati forrásokból. 

 Közösségi terek funkcióbővítő 

fejlesztése 

 Közútfejlesztések forgalomnövelő, 

városélénkítő hatása (pl. kerékpárút 

fejlesztés a Dózsa györgy úton). 

 

 Központi közútfejlesztések növelik a 

környezeti ártalmakat. 

 A fejlesztések elmaradásával a 

környezet állapota leromlik. 

 Kedvezőtlen településépítészeti 

tendenciák miatt az utcaképek tovább 

romlanak  

 A jogszabályi környezet kedvezőtlen 

irányú változásával a település 

pénzügyi mozgástere szűkül 
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3.3.1.3 Ipari városrész 

 
85. ábra: Ipari városrész (forrás: saját szerkesztés) 

 

A városrész jellemzői, funkció ellátottság 

A városrészben kisebb mértékben a lakófunkció, nagyobb arányban azonban a gazdasági- és 

közlekedési funkció tekinthető meghatározónak. Javarészt az egykori majorsági és részben 

azokon kialakult TSZ területek tartoznak ide, melyek így sok esetben a települési szövethez 

kapcsolódva, vagy annak szoros közelségében helyezkednek el. Az ipari létesítményekre ez 

fokozottan igaz, hiszen a vasút központi elhelyezkedése a gazdasági szereplők 

telephelyválasztását is meghatározta, meghatározza. Ennek okán építészeti világuk és 

környezetalakításuk településhez illeszkedő megvalósítása fokozott figyelmet igényel. A 

telephelyeket jórészt nagyfokú rendezettség jellemzi, meghatározó elemeik a modern 

fóliasátrak, melyek a kisváros telkein találhatókkal egységben meghatározói e vidéki térnek. 

 

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul: 

Funkció neve 
Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás 

Közösségi funkciók 
temető 
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Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás 
Fólia sátrak, tüzép telep 

Közlekedés 
vasútállomás, autóbusz megálló 

 

Az Ipari városrész SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Minőségi zöldségtermelés 

 Magas hozzáadott érték  

 Területi tartalékok hiánya  

 Megközelítése részben lakóterületen 

történik 

 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Közlekedésfejlesztési beavatkozások 

 Vállalkozások versenyképességének 

javítása  

 A vállalkozások technológiai 

fejlesztésének elmaradásával nem 

csökken a környezetkárosító hatás 

 A gazdasági válság (recesszió stb.) 

hatására romlik a működési környezet  

 

 

3.3.1.4  Keleti városrész 

 

86. ábra: Keleti városrész (forrás: saját szerkesztés) 
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A városrész jellemzői, funkció ellátottság 

Az idősebb falusias karakterű részek mellett a vasúttól délkeletre szintén nagyobb, többnyire 

lakófunkciójú településrész jött létre. Ennek külön, településkarakter szempontjából 

meghatározó területként való kezelését, a központ körüli területek képének árnyalását több 

tényező is indokolja. Talán legfontosabb ezek közül az idő. A falusias rész is jelentős 

átalakuláson ment keresztül, ám az államszocialista idők sátortetős típusházai itt még inkább 

meghatározzák az utcaképeket, egységesebb tömböket alkotnak. Ugyancsak több a korra 

jellemző többgenerációs együttélésre tervezett nagyobb tömeghatású lakóház. Később a 

konkrét építészeti ajánlások esetében részletesen kitérünk az előkertek, utcafrontok, telepítési 

sajátosságok bemutatására, itt említés szintjén az általánosabban elterjedt előkertképzést 

emeljük ki. 

A városrészt elsősorban a lakófunkció jellemzi, a nyugatról határoló Gárdonyi utcában 

található néhány szolgáltató egység. illetve itt található buszmegálló és benzinkút is.  

 

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul: 

Funkció neve 
Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás 

Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás 
Benzinkút, boltok stb. 

Közlekedés 
vasútállomás, autóbusz megálló 

 

A Keleti városrész SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Megközelíthetősége, szerkezeti 

kapcsolatai jók  

 Jelentős zöldfelületekkel rendelkezik 

 Alacsony átmenő forgalom 

 A zöldfelületek alacsony biológiai 

aktivitással bírnak  

 Lakóépületek állapota romlik 

 Játszóterek, sportpályák hiánya  

 Egységes zöldfelület alakítás, 

térburkolatok hiánya. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Lakóépületek energetikai korszerűsítése 

 

 A fejlesztések elmaradásával a 

környezet állapota leromlik. 

 Kedvezőtlen településépítészeti 

tendenciák miatt az utcaképek tovább 

romlanak  

 A jogszabályi környezet kedvezőtlen 

irányú változásával a település 

pénzügyi mozgástere szűkül 
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3.3.1.5 Bánkút városrész 

 

87. ábra: Bánkút városrész (forrás: saját szerkesztés) 

 

A városrész jellemzői, funkció ellátottság 

Bánkút József főherceg nagy kiterjedésű birtokai közül a kisjenői uradalomhoz tartozott és 

1844-ben jött létre, mint telepesfalu. A városrész gazdasági területeit elsősorban a majorságok 

alkotják, melyek a lakóterületek körül elszórtan helyezkednek el. Jelenleg a településrészen a 

szolgáltatások korlátozott köre érhető el, működik itt óvodai telephely, továbbá vasúti megálló 

is található, valamint itt van az ún. Bánkúti kastély és Baross Emlékszoba. Közösségi funkciót a 

Bánkúton található kápolna lát el. A KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint a településrész 

szegregációval veszélyeztetett.  

 

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul: 

Funkció neve 
Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás 

Humán szolgáltatások 
Óvoda 

Közösségi funkciók 
Kápolna, temető 

Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás 
Háztáji fóliázás 

Közlekedés 
vasútállomás 

 

Bánkút városrész SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Helyi kistermelői kapacitások megléte 
 Szegregálódó terület  

 Lakóépületek alacsony komfortfokozata 
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 A városi átlagnál jóval rosszabb 

demográfiai, iskolázottsági mutatók 

 A zöldfelületek alacsony biológiai 

aktivitással bírnak 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Közterületek, utak fenntartható 

megújítása pályázati forrásokból. 

 Anti-szegregációs programok indítása 

(kpzés, oktatás) 

 Turisztikai, közösségi, és egyéb 

feladatokat is ellátó épület felújítása 

(Baross kastély) 

 Amennyiben folytatódik a szegregációs 

tendencia, a településrész 

elnéptelenedhet 

 A fejlesztések elmaradásával a 

környezet állapota leromlik. 

 Kedvezőtlen településépítészeti 

tendenciák miatt az utcaképek tovább 

romlanak 

 

3.3.1.6 Egyéb külterületek – Lászlótelep 

 

 

88. ábra: Egyéb külterületek – Lászlótelep (forrás: saját szerkesztés) 

 

A városrész jellemzői, funkció ellátottság 

Kisebb, a központhoz közelebb fekvő falusias környezetű egykori majorsági központ a 62 fős 

(KSH, 2017) Lászlótelep. A településrészen a lakófunkció a meghatározó, a kertes házakban 

gyakori a fóliás zöldség-gyümölcs termesztés, itt működik a 2004-ben létrehozott családi 

vállalkozás a Citrullus Hun-Pol Kft is. Lászlótelep busszal, autóval és kerékpárral is jól 
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megközelíthető. A KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint a településrész szegregációval 

veszélyeztetett.  

 

A városrész funkció ellátottsága az alábbiak szerint alakul: 

Funkció neve 
Kapcsolódó tevékenység, szolgáltatás 

Gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás 
Háztáji fóliázás 

Közlekedés 
autóbusz megálló 

 

Egyéb külterületek – Lászlótelep városrész SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Helyi kistermelői kapacitások megléte  

 

 Szegregálódó terület  

 Lakóépületek alacsony komfortfokozata 

 A városi átlagnál jóval rosszabb 

demográfiai, iskolázottsági mutatók 

  

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Közterületek, utak fenntartható 

megújítása pályázati forrásokból 

 Anti-szegregációs programok indítása 

(kpzés, oktatás) 

 

 Amennyiben folytatódik a szegregációs 

tendencia, a településrész 

elnéptelenedhet 

 A fejlesztések elmaradásával a 

környezet állapota leromlik. 

 Kedvezőtlen településépítészeti 

tendenciák miatt az utcaképek tovább 

romlanak  

 

 

3.3.2 Szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

 

3.3.2.1. Anti-szegregációs akcióterület 

 

Anti-szegregációs akcióterület I. 
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89. ábra: I. számú anti.szegregációs akcióterület – Lászlótelep (forrás: Medgyesegyháza felülvizsgált 

ITS-e, 2017) 

A ksh-adatok alapján meghatározásrakerült Lászlótelep (külterület), mint szegregációs terület, 

valamint Bánkút városrész, mint szegregációval veszélyeztetett terület. A beavatkozások 

azonossága okán indokolt a belterületi besorolással rendelkező városrész és a szomszédos, 

már külterületi besorolással rendelkező, gyéren lakott terület összevonása egy akcióterületté. 

 

Anti-szegregációs akcióterület II. 

 

90. ábra: II. számú anti.szegregációs akcióterület – Lászlótelep (forrás: Medgyesegyháza felülvizsgált 

ITS-e, 2017) 
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A szegregátum felszámolását célzó beavatkozások jelentős része nem a szegregációs 

területeken, hanem a város olyan kijelölt területén történik meg, amely a Lászlótelepről és 

Bánkútról elköltöztetett emberek befogadását célozza meg. A beavatkozások egy része a 

városközpont akcióterülethez köthető, míg a modern körülményeket biztosító és minden 

igényt kielégítő szociális bérlakások építésének többsége a nyugati városrész déli sarkában , az 

anti-szegregációs akcióterület ii.-ben valósul meg. 

 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

(potenciális akcióterületek) 

 

 

91. ábra: Városközpont akcióterület (forrás: saját szerkesztés) 

Statisztikai alapú helyzetelemzésre az adatok rendelkezésre állásakor lesz lehetőség. Az 

akcióterületen a lakófunkció mellett szolgáltatói-gazdasági funkció, közlekedési funkció, 

közszolgáltatási funkció található meg. 

A Városközpont mint Medgyesegyháza centrumterülete jelentős átmenő forgalommal 

jellemezhető, napközben nagy a gyalogos és kerékpáros forgalom is. Ugyanakkor számos 

funkció – pl. közösségi – nem található meg itt, illetve a meglévő infrastruktúra állapota is 

indokolttá teszi a rekonstrukciós tevékenységeket. Az önkormányzat előzetes elképzelései 

szerint az akcióterület egyes funkcióinak infrastrukturális megújítása mellett új funkciók 

megjelenítésére is sor kerülhet a 2021-2027 közötti időszakban. A fejlesztési elképzeléseket az 

alábbiakban mutatjuk be röviden: 
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Telbisz-kastély tető szerkezetének felújítása 

A régebben szülőotthonként, jelenleg szociális intézményként működő intézmény 

tetőszerkezete évről-évre rosszabb állapotban van. A régi kastély a környék, és a település 

egyik jelentős építészeti öröksége, melyet szeretne az önkormányzat méltó képpen megóvni, 

és a rossz állapotban lévő tetőszerkezetét felújítani. 

 

Termál-kút 

Elsősorban ezzel a megoldással szeretné az önkormányzat a településközpontban 

(Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Óvoda, Orvosi rendelő, Szociális otthon) lévő 

intézmények fűtését megoldani. A vízkinyerés másodlagos hasznosítása az ún. hulladékvíz 

felhasználása az uszoda bővítésére - a turisztikai lehetőségek kiaknázásra – is lehetőséget 

biztosítana. 

 

Művelődési Ház felújítása 

A Művelődési Ház felújításával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a szociális helyiségek, 

illetve egyes belső terek rendbe tétele elmaradt, ez továbbra is hiányossága az épületnek. A 

vizesblokkok a '70-es éveket idézik, és állapotuk is sajnos ezen a szinten van. Szükség van 

emellett bizonyos technikai eszközök megújítására is (összeszerelhető mobil színpad, világítás 

és hangtechnikai eszközökre). 

 

Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése 

Az épületrész jelenleg a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában van, de sajnos állaga 

romlik. Az épület tetőszerkezete, statikai állapota (süllyedések vehetők észre) mihamarabbi 

beavatkozást kívánnak. 

 

Városközpontban lévő közösségi tér kialakítása – Malom 

 

Zsinagóga épületének felújítása 

Medgyesegyházán található zsinagóga épülete nem csak egyedülálló, hanem gazdag 

történelmi múltra tekint vissza. Az épület sajnos nagyon rossz állapotban van, így teljes 

rekonstrukció szükséges. 
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1. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI SZAKVÉLEMÉNY A 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

SORÁN KIDOLGOZANDÓ TARTALMI ELEMEINEK 

MEGHATÁROZÁSÁHOZ 
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