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Az alábbi dokumentumok módosításának vizsgálati megalapozását szolgálja a jelen dokumentációban szereplő,  a 

közigazgatási terület egészére kiterjedő vizsgálati anyag: 

-- 215/2014.(IX.25.) sz. közgyűlési határozata Szolnok város hosszútávú városfejlesztési koncepciójának 

elfogadásáról 

-- 246/2017.(IX.28.) sz. közgyűlési határozata Szolnok város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról, 

-- 60/2019.(II.28.) sz. közgyűlési határozata Szolnok város településszerkezeti terv jóváhagyásáról, 

-- Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete a Szolnoki Építési 

Szabályzatról és Szabályozási Tervről 

A megalapozó vizsgálatok először 1993-ban készültek el, majd többszöri aktualizálás során, legutoljára 2016-ban  

készült el a jelen felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentáció.  

A jelen aktualizálás a 314/2012.(XUI.8.) Kormány rendelet 1.sz. melléklete szerinti tartalommal történt, melynek 

során figyelembe vettük, illetve elemeztük az időközben megvalósult fejlesztések hatásait is.  

 

Az aktualizálás során problémát okozott, hogy a 2020-az népszámlálása adatok feldolgozása a Covid járvány miatt 

még nem történt meg. Várhatóan a KSH 2023 évvégére fogja az adatsorokat hozzáférhetővé tenni.  

Ezért több fejezetnél csak a 2011 évi népszámlálás alapján végeztük el a vizsgálatokat, illetve a korábbi időszakokkal 

való összehasonlításokat. Így az utóbbi tíz év tendenciái csak egyéb  vizsgálatokkal voltak kimutathatók.  

Ez különösen a problématérképek bemutatásánál érzékelhető, ahol a városrészenkénti adatsorok alapján mutatható 

ki a  változások jellegzetességei.  

 Külön fejezetben foglalkoztunk az Integrált Városfejlesztési Stratégia által meghatározott akcióterületek kitűzött 

projektjeinek megvalósulásával. Ez is támpontul szolgált az időbeli változások felméréséhez. 

 

A jelen egyeztetési dokumentáció három részből áll: 

--  Szolnok településrendezési eszközök megalapozását szolgáló vizsgálatokból és helyzetelemző, helyzetékelő,  

--  Szolnok településrendezési eszközeinek  2021 évi részmódosítását tartalmazó,  

--  Szolnok településképi rendeletét módosító  

dokumentációból. 

 

A jelen vizsgálati dokumentáció egyben megalapozza a  településrendezési eszközök új tartalmi követelmények 

szerinti átdolgozásának lehetőségét is. 
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1.1. FEJLESZTÉSPOLITIKAI ÉS TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, SZOLNOK HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 
 

1.1.1.Szolnok kapcsolódása az EU 2021-2027 programozási időszak  

területfejlesztés-politikai irányaihoz 

Magyarországon a 2007-2013-as fejlesztési időszakban kerültek bevezetésre az integrált megközelítésen alapuló 

stratégiák. Az első szolnoki IVS 2008-ban készült el, átfogó felülvizsgálata 2013-ban történt meg, a legutolsó 

módosítása 2020 decemberében történt. A 2021-27-es Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak (ERFA 

rendelet 11. cikk) felhasználásához újra elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az eltelt tizennégy év 

során azonban a gazdasági-társadalmi környezetben jelentős változások történtek, 2019-ben létrejött az Európai Zöld 

megállapodás, Európa célul tűzte ki, hogy 2050-re karbonsemlegessé válik, fókuszba került a digitális átállás, 

továbbá a magyarországi szabályozás is változott.  

Folyamatban van tehát a 2021-27-es Uniós ciklus előkészítése új, felülvizsgált módszertanok alapján, és zajlik 

szakpolitikai szinten az integrált településfejlesztési stratégia és a teljes fejlesztési – rendezési eszközrendszer 

módszertanának átalakítása, ennek keretében a településterv, a településfejlesztési terv és a településrendezési terv 

bevezetése a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint.  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint utód dokumentuma, 

a településfejlesztési terv elválik egymástól. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia főként az Európai Unió 

elvárásait figyelembe vevő dokumentum, és elkészítése a 2021-27-es forrásfelhasználás feltétele, célkitűzési a 2020-

ban elkészült Szolnok2030 elnevezésű fejlesztési koncepcióra épülnek. Az átmeneti időszakban különösen, de ezt 

követően is kiemelten szükséges mindezen dokumentumok egymással, illetve a hazai és uniós fejlesztéspolitikai 

dokumentumokkal történő összhangjának szem előtt tartása.   

A 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó 2021/1060 EU Rendelet 5 uniós szakpolitikai célkitűzést határoz 

meg, melyek mellett a fenntartható városfejlesztésre vonatkozóan tervezési dimenziók is meghatározásra kerültek a 

Bizottság által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Kézikönyvében.   

A 2021/1060 EU Rendeletben rögzített uniós szakpolitikai célkitűzések a következők: 

• PO1 Versenyképesebb és intelligensebb Európa: egy versenyképesebb és intelligensebb Európa 

megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság 

előmozdításával; 

• PO2 Zöldebb Európa: egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás a nettó nulla szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság és a reziliens Európa felé a tiszta és tisztességes energetikai átmenet, a zöld és kék 

beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával; 

• PO3 Jobban összekapcsolt Európa, egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával; 

• PO4 Szociálisabb és befogadóbb Európa, egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális 

jogok európai pillérének végrehajtásával; 

• PO5 A polgárokhoz közelebb álló Európa. egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése, minden 

térségtípus fenntartható és integrált fejlődésének előmozdítása és helyi kezdeményezések révén. 

A Magyarország Kormánya által 2021. decemberében a Bizottság felé benyújtott Partnerségi Megállapodás és az 

abból levezethető operatív programok prioritásai hozzájárulnak a fenti célok eléréséhez. Az operatív programok 

rendszerében az előző hét évhez hasonlóan továbbra is külön operatív program foglalkozik a helyi kihívások 

kezelésével, a térségi felzárkóztatással és területfejlesztéssel. A TOP Plusz integrált területi programokat tartalmaz 

(lsd. megyei ITP-k) és elsődlegesen a PO5 célkitűzéshez kapcsolódik. A TOP Plusz biztosítja a fenntartható 

városfejlesztéshez kapcsolódó forrásfelhasználást, az érintett városok, mint Szolnok is, integrált településfejlesztési 

stratégiájuk alapján valósítják meg fejlesztéseiket.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program Szolnokot és 13 térségi települését egy térkategóriába 

sorolja. A nemzeti ERFA források minimum 8%-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani, e szabály 

érvényesítése Magyarországon a TOP Plusz keretében történik. Megyénkben ezt a Szolnok és térsége alkotta 

térkategóriára allokált forrás biztosítja.   

A TOP Plusz intézkedései fenntartható városfejlesztési stratégián (FVS) alapuló programterv (TVP azaz TOP Plusz 

Városfejlesztési Programterv) szerint biztosítanak forrást Szolnok és térsége számára az elkövetkezendő hét évben. 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia az alábbi 5 tervezési dimenzió mentén jelöli ki egy reziliens, 

alkalmazkodóképes város és térsége fejlesztés irányait. 

• prosperáló város – helyi gazdaságfejlesztési célok, befektetésösztönzés, innováció,  
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• zöldülő város – zöld átállásra való felkészülés a klímasemlegesség irányába történő elmozdulás érdekében,  

• digitális város – digitális átállás megvalósítása a városi társadalom bevonásával,  

• megtartó város – társadalmi befogadás és közösségfejlesztés – népességmegtartás, 

• kiszolgáló város – épített és művi környezet, fenntartható területhasználat. 
 

A stratégiai célok a következők: 

1. „Versenyképes iparváros, modern agrárváros” – Versenyképes gazdaság, minőségi foglalkoztatás, magasabb 

jövedelmek 

2. „Képzett, reziliens város” – Magas színvonalú felsőoktatás és szakképzés, innováció 

3. „Egészséges, gondoskodó, szolgáltató város” – Korszerű, magas színvonalú közszolgáltatások, társadalmi 

befogadás 

4. „Megújuló zöldváros” – Élhető, fenntartható természeti és épített környezet, fenntartható mobilitás 

5. „Inspiráló város” – Vonzó, magas minőségű turisztikai, kulturális és rekreációs lehetőségek 
 

Az elkövetkező fejlesztési időszak fontos változása tehát, hogy a területfejlesztési források felhasználása Szolnok 

esetében a térségi szemlélet érvényesítésével történik. A TOP Plusz keretében rendelkezésre álló forráskeretet a 

térségében lévő kistelepülésekkel együtt jogosult felhasználni. Ennek következtében a megyével történő 

együttműködés is magasabb szintre kerül. Mivel az országban ez a fajta funkcionális várostérségi együttműködés 

mindössze három helyen tervezett, ezért felelősségünk lesz abban a tekintetben, hogy hosszútávon működőképes 

térségi együttműködés valósuljon meg a közös pénzügyi keret sikeres felhasználásával.  
 

Szolnok külterületi részeivel jogosul vidékfejlesztési források igénybevételére, illetve a várostérség szempontjából 

az agrárium fejlesztését érintő dokumentumok is jelentőséggel bírnak. A 2014-2020-as vidékfejlesztési ciklus 

meghosszabbításra került 2022. december 31-ig. A kétéves átmeneti időszakot a következő időszak VP forrásai és a 

helyreállítási alap egy része finanszírozza. A vidékfejlesztéshez kapcsolódóan 2021-ben elkészült, és a Bizottság 

részére benyújtásra került a KAP Stratégiai terv. Beavatkozási logikájának három átfogó célkitűzése a gazdasági 

fejlődés és élelmiszerellátás, zöld jövő (agro-ökológiai átállás), megújuló vidék (generációváltás). 
 

Az elmúlt évek és még inkább az elmúlt hónapok történései kihívások elé állították mind az országos, mind a 

nemzetközi stratégiai tervezést. A világjárvány kapcsán a gyors reagálás elengedhetetlen volt, a helyzet kezelésére 

gyorselemzések és átmeneti intézkedések, új programok születtek. Elindult az EU történetének legnagyobb ösztönző 

csomagja, a Next Generation EU, amelynek célja, hogy 750 milliárd eurós keretösszegével hozzájáruljon a 

koronavírus járvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításához. Ennek a programnak 

legnagyobb hányadát a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) teszi ki. Az RRF kiemelt célja a 

koronavírus-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásainak enyhítése az európai gazdaságok és társadalmak 

fenntarthatóbbá és ellenállóbbá tételével, illetve a zöld és a digitális átállásra való felkészítésével. A magyar RRF, 

vagyis Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve az alábbi komponenseket tartalmazza, a kapcsolódó 

felhívások már elérhetőek: 

A. Demográfia és köznevelés 

B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő 

C. Felzárkózó települések 

D. Vízgazdálkodás 

E. Fenntartható zöld közlekedés 

F. Energetika 

G. Átállás a körforgásos gazdaságra 

H. Egészségügy 

I: Szakpolitikához nem sorolható országspecifikus ajánlások 
 

Szolnokot a C. komponens kivételével mindegyik tervezett intézkedés közvetetten vagy közvetlenül érinti. A 

Demográfiai intézkedés keretében bölcsődei fejlesztések és a köznevelési ITK eszközbeszerzések valósulhatnak 

meg, A B. komponens a felsőfokú oktatást és a szakképzést támogatja. A Vízgazdálkodás komponens elsősorban 

három földrajzilag meghatározott területre koncentrálódik (Homokhátság, Keleti-Főcsatorna, Rábaköz-Tóköz), így 

a térséget csak közvetetten érinti. A közlekedési területen a regionális közlekedési hálózatok fejlesztése (elektromos 

buszok beszerzése 25 ezer lakos feletti városokban, EuroVelo hálózat fejlesztése) és a közlekedés digitalizációja 

érinti a települést. (FGHI) 

Az orosz-ukrán válság begyűrűző hatásainak prognózisa, illetve azok kivédésére tervezett intézkedések tervezése az 

abszolút jelen idő. Mindezek visszahatnak az előirányzott ütemben történő stratégiai tervezésre. 
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1.1.2. Szolnok regionális szintű feladatai 

Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció anyaga szerint „Szolnok, mint a „Tisza fővárosa” 

megújuló funkciójú dinamikusan fejlődő megyeszékhely, amely Budapest tágabb vonzáskörzetében határozott 

alközponti szerepet tölt be. A város igazgatási-szolgáltatási funkciókat tömörít, hagyományos ipari húzó ágazatai 

(járműgyártás, vegyipar, autóipar, gépgyártás, papíripar) zömmel megújultak. A kedvező földrajzi és környezeti 

adottságokra építő logisztikai és turisztikai fejlesztések kibontakozóban vannak, ezek multiplikátor hatása a 

gyorsforgalmi úti kapcsolatok folyamatban lévő kiépülése után válik majd teljessé. A város és vonzáskörzetében a 

nagyobb volumenű gazdaságfejlesztés – amely a kötött pályás járműgyártás, az autóipar, az élelmiszeripar téren 

valósul meg – biztos alapja a Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű ipari háromszög növekvő súlya és a nagytérségi 

kapcsolatok erősítése Kecskemét és a Jászság felé.”  

Az M4 autóút kiépült Törökszentmiklósig, ezzel Szolnok gazdaságfejlesztő, és kulturális szervező ereje tovább 

erősödött. 

Szolnok a Budapestet tehermentesítő belső városi gyűrűhöz tartozik (Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, 

Kecskemét és Eger városokkal együtt). Ezek a városok jellemzően kedvező logisztikai és ipari potenciállal 

rendelkeznek, így jelentősen hozzájárulhatnak a Közép-magyarországi fejlesztésekhez és a fővárossal való 

együttműködéshez, figyelmet kell azonban fordítani arra, hogy e közelség (kb. egy órás elérési távolság) miatt 

Budapest elszívó hatása ne erősödjön fel. 

 

• Az É-alföldi régióban a külső városgyűrű része, fejlesztési pólus Debrecen és Nyíregyháza. Ezen városok 

feladata: a tőkevonzó képesség növelése, a logisztikai adottságok erősítése, a magas hozzáadott értéket 

képviselő és magasan kvalifikált munkaerőt foglalkoztató versenyképes gazdaság fejlesztése, a szolgáltatási 

választék bővítése. 

• Szolnok a Budapest - Szeged fejlesztési sávhoz tud kapcsolódni (az M8 autópálya megépülésével), ami 

elsősorban a Szolnok-Kecskemét várospár ipari-innovációs fejlesztési partnerségére alapozható. Ehhez az 

ipari-műszaki együttműködés erősítése, a jármű-ipari beszállítói háttér megteremtése és Szolnok felé 
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kiterjesztése szükséges. A Kecskemét-Szolnok közlekedési kapcsolatok javítása elengedhetetlen, ezért az 

M8 mielőbbi megépítése Szolnoknak elsőrangú érdeke. 

 

• A Tisza-menti térségekben a víz- és 

tájgazdálkodás, a környezet-védelem 

és a turizmus fejlesztése kiemelt 

feladat a Vásárhelyi terv kapcsán, 

valamint a klíma-változásra való 

felkészülés, ill. annak következményei 

csökkentése érdekében. Ennek 

keretében Szolnok, mint a Tisza 

közepén elhelyezkedő és magát a Tisza 

fővárosának valló település, 

vízgazdálkodási tudásközponttá válása 

cél. Ezért a város felsőoktatását e téma 

irányában ki kell bővíteni. 

 

Térszerkezeti jövőkép (JNSz Megyei Területfejlesztési Koncepció) 

 
1.1.3. Szolnok megyei és kistérségi szerepe 
 

a). Szolnok megyeszékhely (Szolnok regionális feladatai) 

Szolnok 1876 óta folyamatosan megyeközpont, funkciójából eredően a megye vezetését látja el, ezért a megyei 

intézményhálózatnak – közigazgatás, igazságszolgáltatás (bíróság), megyei kórház, megyei könyvtár, felsőoktatás, 

hatóságok, stb. - központja is a város, a megyei intézmények túlnyomó többsége helyileg is Szolnokon található.  

A várost előnyösen érinti, hogy az M4 autóút kiépült, ugyanis megfigyelhető, hogy az országos fejlődési tengelyek 

a megépült gyorsforgalmi utak mentén alakulnak ki. A megyén belül az M3-hoz leginkább kapcsolódó Jászság 

fejlődése felgyorsult a rendszerváltás óta a budapesti metropolisz térséghez kapcsolódás erősödésével.  

 

b) Szolnok járási központ 

A Szolnok járási központ. A járás a Szolnok városán kívül további 17 települést tartalmaz. Ezek felsorolását és 

legfontosabb adatait a következő táblázat tartalmazza. 

 Népesség 

(fő) 

Népesség 

változás % 

0-14 éves 

% 

60-x éves 

% 

Vitalitási 

index 
0-14/60-x éves 

Terület 

(ha) 

Lakás 

(db) 

 1990 2001 2006 2012 2017 1990-2017 

között 

2006 2012 2006 2012 2006 2012 2007 2011 

Besenyszög 3 576 3 522 3 529 3 372 3279 -5,7   - 4,4  15,8 13,9 22,1 24,5 0,71 0,57 13 808 1 415 1 431 

Csataszög1 336 328 324 295 288 -12,2   -9,0  19,2 20,0 21,9 20,3 0,88 0,99 1 121 132 130 

Hunyadfalva 240 223 214 169 169 -29,6   -4,1 22,0 25,7 21,3 15,7 1,03 1,64 535 107 106 

Kőtelek 2 060 1 887 1 717 1 571 1611 -23,7    -8,5  14,3 15,8 27,0 24,6 0,53 0,64 4 514 846 865 

Martfű 7 407 7 411 7 101 6 435 6169 -13,1 - 9,4  13,8 11,1 20,2 24,5 0,68 0,45 2 308 2 905 2 932 

Nagykörű 1 988 1 745 1 724 1 651 1579 -17,0  - 4,2  15,5 13,6 24,7 26,1 0,63 0,52 4 281 917 926 

Rákóczifalva 5 529 5 631 5 561 5 359 5307 -3,1  - 3,6  13,7 13,0 22,0 23,6 0,62 0,55 3 594 2 118 2 194 

Rákócziújfalu 1 901 2 046 2 077 2 002 1911 +5,3  - 3,6  20,2 16,0 14,5 15,7 1,39 1,02 1 961 703 731 

Szajol 4 012 4 056 3 990 3 734 3733 -6,9  -6,4  15,8 14,1 21,0 22,6 0,75 0,62 3 697 1 532 1 557 

Szászberek 969 949 968 969 1006 0  0  15,0 13,7 21,0 20,8 0,71 0,66 3 922 404 425 

Tiszajenő 1 695 1 701 1 661 1 642 1562 - 3,1  - 1,1  13,5 14,3 24,5 25,3 0,55 0,56 2 819 791 792 

Tiszasüly 2 129 1 800 1 609 1 370 1447 -35,4  -14,9 14,6 12,1 24,9 26,7 0,59 0,45 9 177 789 784 

Tiszavárkony 1 718 1 753 1 687 1 526 1529 -11,2  - 9,5  15,0 14,1 20,9 22,6 0,72 0,63 3 562 687 696 

Tószeg 4 578 4 720 4 699 4 380 4331 -4,3  -6,8  15,3 13,6 19,2 21,6 0,80 0,63 4 697 1 774 1 801 

Újszász 6 668 6 745 6 853 6 360 6043 -4,6  - 7,2  15,6 14,3 24,6 27,0 0,63 0,53 5 820 2 536 2 562 

Vezseny 798 643 688 692 599 -13,3  +0,6   15,4 17,6 22,9 23,5 0,67 0,75 704 319 319 

Zagyvarékas 3 718 3 745 3 858 3 512 3440 -5,5  -9,0  16,3 16,7 19,4 20,0 0,84 0,84 3 835 1 487 1 500 

SZOLNOK 78 387 77 553 75 772 72 953 ●69725 -7,0  -3,7  15,0 13,3 20,1 23,4 0,75 0,57 18 724 33 080 34 054 

Járás összesen 127 709 126 458 123 972 117 992 113728 -6,5  -3,7  15,0 13,9 20,7 24,3 0,72 0,57 89 079 52 855 53 805 

Megjegyzés: Szolnok népességszáma 2021 évi adat szerinti 

A járás népességének közel kétharmadát Szolnok lakossága adja, ezért a járási mutatók – Szolnok túlsúlya 

következtében – a város mutatóihoz közel állnak. A 17 település lakossága ma már csak 44 ezer fő körül van és 

 
1 Az ezer lakos alatti települések halványszürke, az 5000 lakos felettiek sötétszürke alászínezéssel kiemelve 
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folyamatosan csökken (a rendszerváltáskor még 49 322 fő volt). Szolnok lakossága is 8 662 fővel csökkent az 
utóbbi 30 évben. A kistérség települései közül három még az ezer fős létszámot sem éri el, ezen – világosszürke 

alászínezéssel jelölt - legkisebbekből kettő (Csataszög és Hunyadfalva) pedig 500 fő alatt van. A települések közül 

(Szolnokon kívül) csupán három lakosságszáma haladja meg az ötezer főt (sötétszürkével alászínezve). A nagyobb 

települések:Besenyszög, Újszász, Rákóczifalva, és Martfű, melyek városi rangúak, a többi település község.  

Mindenhol alacsonyabb lett a népességszám a rendszerváltás óta, kivételt Rákócziújfalu és Szászberek képez. Több 

olyan település (Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Tiszajenő, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas) is 

van, ahol a 90-es években még népességnövekedés volt, de a tendencia az ezredforduló után megfordult. 15 %-nál 

nagyobb fogyás a rendszerváltás óta Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly településeken következett be. A 

tendencia és az utóbbi évek (2006-2017) folyamatai között jelentős – negatív irányú - különbség mutatkozik: a fogyás 

üteme felgyorsult vagy a korábbi stagnálás, enyhe növekedés megállt és elindult a népességcsökkenés. 

A járási demográfiai tendenciákat elemezve megállapítható, hogy a legtöbb településen mind a természetes 

„szaporodás”, mind a vándorlás veszteséges, azaz a népességfogyás általában a természetes fogyás és a vándorlási 

negatívum együttes eredménye. Természetes szaporodás csupán egyetlen apró településen (Hunyadfalva) 

tapasztalható, míg vándorlási pozitívum öt településen volt, bár ezek egy része a kistérségen belüli mozgásokból 

(Szolnokról való kiköltözés) is eredhet. Mindössze két olyan – aprócska település található a kistérségben, ahol a két 

népmozgalmi esemény eredője pozitív (Szászberek és Vezseny), de az itteni népességnövekedés jelentősége 

elenyésző.  
 

c) Szolnok – Törökszentmiklós - Martfű nagyvárosi térség 

A megye készítés alatt álló területfejlesztési koncepciójának egyeztetési anyaga Szolnokot Törökszentmiklóssal és 

Martfűvel együttműködő nagyvárosi térségként határozza meg a megyei fejlesztési térségek területi felosztásában. 

A három városból álló városi térség az ipar-fejlesztés központjává válhat, legnagyobb és legfontosabb központi 

települése továbbra is Szolnok marad. A megyeközpont feladata a térségi koordinálás is, a különböző funkciók 

területi összehangolása. A három városból álló városi térség az ipar-fejlesztés központjává válhat, legnagyobb és 

legfontosabb központi települése továbbra is Szolnok marad. 

A megyeközpont feladata a térségi koordinálás is, a különböző funkciók területi összehangolása. 

 

1.1.4. A város vonzáskörzetének bemutatása 

A jelenleg érvényes járási lehatároláson túl fontos Szolnoki kapcsolatokkal rendelkezik még Jászboldogháza és 

Tiszaföldvár. Az M4 autóút megépültével a vonzáskörzet K-Ny irányban növekedhet, távlatban erősödhetnek a 

kapcsolatok Kengyel, Törökszentmiklós, Fegyvernek és Tiszatenyő településekkel is. Kecskeméttel együttműködés 

szorosabbá tételéhez az M8 autópálya megépítése segíthet. 

További kiegészítés, hogy – bár közigazgatásilag a szomszédos megye része – Abony, Szolnokhoz való közelsége 

révén, szintén a vizsgálatba bevont települési körbe került. 

JNSZ Megyei 
Területfejlesztési 
Koncepció.  
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A következő táblázatban a kistérség és az annak határain túlnyúló vonzáskörzet településeinek legfőbb 

foglalkoztatási, jövedelmi, vállalkozási és ellátottsági mutatói találhatók. Az időbeli változások követhetősége és az 

összehasonlíthatóság érdekében az IVS készítésekor figyelembe vett értékeket a szürkével alászínezett sorok 

tartalmazzák, a friss adatokat pedig a fehér hátterű sorok. A fehér sorokban a korábbihoz képest romló tendenciát 

sárga – narancs – piros alászínezés jelzi aszerint, hogy a romlás mértéke mekkora (a kisebb felől a nagyobb a szín 

sötétedésével). A javuló tendenciát a zöld árnyalatai jelzik, ugyancsak minél nagyobb a változás, annál 

erősebb/sötétebb színnel. Sajnos megállapítható, hogy a sárga, narancs, piros árnyalatok gyakoribb előfordulása nem 

a (gazdasági) helyzet javulására utal. Azon oszlopok, ahol az értékek változása nem kötődik pozitív vagy negatív 

folyamatokhoz, a színezéses értékelést mellőztük. 

Megfigyelhető, hogy a foglalkoztatottsági adatok szinte minden településen jelentősen romlottak, kevés kivételtől 

eltekintve nőtt a munkanélküliség, és jellemzően az ezen belüli a tartósan munkanélküliek aránya is, amely sok 

településen megközelíti az álláskeresők felét. Már a foglalkoztatási arány stagnálása is kedvezőnek tekinthető. 

Megfigyelhető, hogy a szolnoki településcsoportot kiegészítő távolabbi vonzáskörzet munkanélküliségi adatai 

markánsan rosszabbak. 

Az elöregedés általános, a 60 éven felüliek népességen belüli aránya a kistérség négy települését kivételével 

mindenhol nőtt. (Nem tudni, hogy a két legkisebb településen, Csataszögön és Hunyadfalván a csökkenő időskorú 

népesség nem a korai halálozás „eredménye”-e.)  

A kiskereskedelmi ellátottság a 2011-es statisztikai adatok alapján hanyatlást mutat(na), hiszen több településben is 

csökkent az ezer lakosra jutó boltok száma. A kereskedelmi ellátás a statisztika szerint Csataszögön a 

legkedvezőtlenebb és Szolnokon a legjobb, bár az üzletek számával mért ellátottság nem feltétlenül tükrözi az ellátás 

minőségét, még a mennyiségét sem biztosan, hiszen a darabszám a kereskedelmi alapterületet és az áruválaszték 

színvonalát nem tükrözi. Ugyanakkor közismert, hogy a kereskedelmi színvonal – a kistelepülések kivételével - 

általában javult, a több kis bolt helyett nagyobb, jobb választékkal rendelkező boltok nyíltak, a szolnoki nagy 

bevásárlóközpontok a térségi ellátást is jelentősen javították.  

A legalacsonyabb vállalkozási kedv Hunyadfalván tapasztalható, a legmagasabb pedig (természetesen Szolnokon, 

utána Tószegen és Martfűn. A vállalkozásokon belül valamennyi településben magas, jellemzően 50% feletti az 

egyéni (részben kényszer?) vállalkozások aránya. A kibővített vonzáskörzet kistérségen kívüli településein ugyanez 

a jellemző. 

Turizmussal csak a kistérségi települések felében foglalkoznak kisebb-nagyobb mértékben, jelentősebb 

szállásférőhely kapacitás csupán Szolnokon, Martfűn, Nagykörűben és Szajolban van. Az utóbbi években csökkent 

a kapacitás Zagyvarékason, Vezsenyben, Tiszavárkonyban és Tiszasülyön. A kibővített vonzáskörzet településein a 

turizmus még kisebb szerepet játszik, szállásférőhelyet a statisztika csak Törökszentmiklóson és Abonyban tart 

nyilván, de ezek kapacitása sem jelentős. A kibővített vonzáskörzetben idegenforgalmi szállásférőhely csak a 

városokban található. 

Alábbi táblázat a 2021 évi népszámlálási adatok hiányában a 2011 évi adatokra támaszkodik. 
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2011.  

 

Munkanélküli % vállalkozások Óvodába 

beírt  

fő/100 fh 

Ált.isk.  

tanuló/ 

ezerfő 

Adózó/ 

ezer 

lakos 

Jöved. 

eFt/la-

kos 

60-x 

éves 

% 

Nyugdíj 

szerű 

járulék% 

Különb 

ség (járu-

lékos) 

Üzlet 

/ezer 

lakos 

Szállás 

fh/ezer 

lakos 
 

2011.

dec 

Ebből tartós Db/1000 

lakos 

Ebből % 

egyéni 

Besenyszög 5,0 43,8 38,6 70,8 90,2 85,5 436 462,9 22,1 32,7 10,6 10,5 0 

7,3 54,9 40,0 59,1 89,2 78,0 465 660,0 24,5 30,8 6,3 9,8 0 

Csataszög 8,9 38,9 29,0 88,9 0,0 0,0 362 259,4 21,9 36,4 14,5 9,3 0 

9,6 65,0 39,0 83,3 0,0 0,0 403 460,0 20,3 33,6 13,3 3,4 0 

Hunyadfalva 14,9 59,1 4,8 100,0 0,0 0,0 215 174,3 21,3 37,3 16,0 14,0 0 

23,4 50,0 10,8 50,0 0,0 0,0 288 236,0 15,7 28,4 12,7 17,8 0 

Kőtelek 8,2 39,5 36,9 78,5 75,5 92,6 282 293,3 27,0 41,0 14,0 14,6 23,0 

17,8 42,0 32,7 53,8 69,7 73,2 327 382,0 24,6 35,6 11,0 12,7 26,6 

Martfű 7,6 48,4 46,8 62,1 101,3 87,9 469 618,1 20,2 30,2 10,0 15,3 7,4 

7,7 43,6 48,2 55,7 92,0 75,7 503 846,0 24,5 33,3 8,8 8,9 89,5 

Nagykörű 13,3 55,4 43,2 64,9 96,0 105,9 337 351,5 24,7 36,8 12,1 9,3 94,9 

13,1 55,7 36,1 49,2 90,7 110,8 391 514,0 26,1 33,1 7,0 9,1 100,5 

Rákóczifalva 5,7 35,4 48,8 64,4 108,7 66,0 436 504,8 22,0 34,8 12,8 11,3 0,7 

10,5 55,1 46,5 62,9 92,4 61,4 462 670,0 23,6 34,9 11,3 7,1 0 

Rákócziújfalu 7,7 30,8 28,2 72,9 89,1 96,0 376 395,4 14,5 25,0 10,5 13,0 0 

10,6 54,5 25,9 71,2 69,5 70,9 422 531,0 15,7 23,3 7,6 9,0 0 

Szajol 5,9 48,7 36,1 58,6 87,8 81,6 401 528,5 21,0 31,9 10,9 12,8 41,3 

10,5 44,9 40,4 47,1 74,0 79,3 466 745,0 22,6 31,5 8,9 9,6 52,9 

Szászberek 4,1 11,5 56,2 77,8 76,0 178,7 452 516,9 21,0 32,1 11,1 10,3 0 

4,9 30,3 41,6 75,6 86,0 218,8 515 816,0 20,8 28,6 7,8 12,4 0 

Tiszajenő 6,6 31,9 24,5 82,9 54,7 84,1 370 409,5 24,5 35,3 10,8 8,4 0 

9,3 54,2 29,8 71,4 80,0 95,0 419 564,0 25,3 32,3 7,0 7,9 0 

Tiszasüly 7,7 22,0 26,7 80,0 50,1 105,6 362 336,4 24,9 40,0 15,1 11,8 9,8 

11,1 51,3 26,3 67,6 72,0 75,9 393 453,0 26,7 41,8 15,1 13,1 4,4 

Tiszavárkony 7,0 40,8 39,6 61,8 80,0 83,3 394 484,0 20,9 32,1 11,2 11,9 36,6 

7,3 57,9 41,3 59,4 73,3 78,0 443 621,0 22,6 31,4 8,8 8,5 12,4 

Tószeg 5,5 37,9 54,5 66,8 105,4 67,0 460 563,9 19,2 29,9 10,7 12,6 0 

10,6 52,2 52,0 61,6 93,6 61,2 503 724,0 21,6 31,0 9,4 11,4 0 

Újszász 5,0 53,4 34,0 77,0 128,1 81,5 372 461,3 24,6 36,9 12,3 10,7 0 

9,3 44,8 31,4 76,4 87,6 72,2 388 602,0 27,0 36,6 9,6 9,4 0,9 

Vezseny 6,4 17,2 25,1 58,8 60,0 32,3 385 366,7 22,9 40,4 17,5 14,5 10,3 

10,1 40,9 24,9 33,3 108,0 31,8 366 479,0 23,5 32,5 9,0 7,2 0 

Zagyvarékas 12,0 61,7 40,8 75,0 104,0 73,3 370 406,6 19,4 31,6 12,2 9,6 7,6 

15,2 46,8 37,4 66,9 102,0 63,8 416 555,0 20,0 29,0 9,0 8,3 0 

SZOLNOK 4,4 38,5 85,8 54,4 100,8 91,9 473 767,9 20,1 30,3 10,2 20,4 14,6 

7,5 53,0 79,2 50,1 103,0 76,5 472 908,0 23,4 30,2 6,8 20,2 19,0 

JÁRÁS ÖSSZESEN 5,3 41,5 69,3 57,6 98,4 88,3 449 659,7 20,7 31,5 10,8 17,2 10,1 

8,6 51,2 64,2 52,8 96,1 76,0 461 807,0  30,0  16,1 17,9 

Jászboldogháza 3,8 40,0 40,0 80,3 64,0 85,9   25,3    0 

7,0 48,1 186,1 93,4 88,0 115,5 469 686,0 29,3 36,8 7,5  0 

Tiszaföldvár 10,8 58,1 40,0 69,8 97,7 114,9   20,7    11,2 

13,8 48,7 107,1 81,2 91,9 100,1 412 550,0 23,0 30,7 7,7  11,4 

Kengyel 6,1 29,9 22,0 72,0 93,1 92,8   20,4    0 

13,2 45,5 61,4 84,5 76,0 69,0 449 517,0 21,2 27,2 6,0  0 

Törökszentmiklós 6,1 41,9 46,8 67,4 106,0 96,3   21,5    21,8 

 13,0 44,4 112,7 79,2 89,7 86,0 418 593,0 24,4 32,2 7,8 25,5 

Fegyvernek 9,1 51,3 29,0 69,7 93,2 106,9   19,3    0 

13,9 44,9 72,3 80,6 93,2 98,2 401 534,0 23,3 27,2 3,9  0 

Tiszatenyő 7,8 50,0 21,1 72,7 113,3 70,2   17,0    0 

13,1 48,1 40,1 76,6 94,6 87,9 427 515,0 20,8 29,7 8,1  0 

Tiszapüspöki 8,2 42,1 29,3 67,3 120,0 72,8   19,4    0 

15,2 35,8 49,7 58,0 101,3 70,3 353 435,0 19,0 30,2 11,2  0 

Abony 4,6 37,7 47,0 69,7 121,7 98,2   20,0    1,3 

9,3 49,5 84,9 69,6 84,5 96,9 398 533,0 22,0 29,7 7,7  1,9 

Igen nagy eltérés tapasztalható az egyes települések között az ezer főre jutó adózók (keresők) arányában, a legkisebb 

(Hunyadfalva 288 fő/ezer lakos) és legnagyobb (Martfű 502, és Szolnok 472 fő/ezer lakos) érték között több mint 

kétszeres eltérés mutatkozik.  

Még ennél is szélsőségesebb az egy lakosra jutó éves jövedelem átlagos értéke: Hunyadfalván mindössze 288 ezer Ft 

(ami csupán 24 ezer forintos fejenkénti havi jövedelmet jelent). Szolnokon ez az érték 908 ezer Ft/év lakosonként, a 

legkisebb jövedelem több mint háromszorosa (havi fejenkénti átlag Szolnokon 75 666 Ft). Jellemzően magasabbak 

a jövedelmek a városokban, mint a környező községekben. A kibővített térség jövedelmi viszonyai nem térnek el 

markánsan a szolnoki kistérségétől.  

Az óvodák a legtöbb településen kapacitásfelesleggel rendelkeznek, 80%-os kihasználtság alatt működik öt település 

óvodája, kettőben, a legkisebb falvakban nincs óvoda. Kismértékű kapacitáshiány, 100 % feletti (102-108 %) 

kihasználtság Szolnokon, Zagyvarékason és Vezsenyben fordul elő, de ez nem okoz gondot és nem indukál építési 

igényt sem.  

Az általános iskolai tanulók ezer lakosra vetített száma a 2011 évi adatok szerint, szinte minden településen, még 

Szolnokon is csökkent – ez a demográfiai helyzetből, a csökkenő gyerekszámból és a gyorsuló elöregedési 

folyamatból ered. Kivételt csupán a kistérség három települése: Nagykörű, Szászberek és Tiszajenő képez, és a 
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tágabb vonzáskörzetben Jászboldogháza és Tiszatenyő képez, ahol a tanulónépesség 1000 főre számított aránya nőtt. 

Abszolút értékben a kistérségben Nagykörűn, Tiszasülyön és Szászberekben a legmagasabb az általános iskolások 

aránya, a tágabb vonzáskörzetben pedig Jászboldogházán és Tiszaföldváron, a többi településen – beleértve a 

városokat is - 10 % alatt marad.  

A 2021-évi statisztikai adatok (melyek 2013-ban lesznek hozzáférhetők) módosíthatják a fenti megállapításokat. 

 
1.1.5. Szolnok dinamikai típusának meghatározása 

A szolnoki kistérség Magyarország kistérségei között a fejlődő kistérségek csoportjába sorolt, annak ellenére, hogy 

a megye az országos rangsor szerint hátulról a második fejlettségű É-alföldi régió része. A kistérség a fejlődő 

kategóriába sorolást nem kis mértékben Szolnok város húzóerejének – és kedvezőbb gazdasági-társadalmi statisztika 

adatainak – köszönheti.  

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az egy főre jutó GDP értéke az országos átlagtól elmarad, e tekintetben a 15. 

helyen áll. A megye összteljesítménye az utóbbi években jelentősen javult, de a bruttó hazai termékhez (GDP) való 

hozzájárulás tekintetében továbbra is a középmezőnyben teljesít. A megyék Pest megyén kívüli rangsorában a 10. 

helyen áll. 

A város lakosságszáma csökken, ez a 2001-2022 időszak országos népességcsökkenési üteménél (96,25%) 

lényegesen nagyobb (89,91%), de a megyei népesség fogyásánál (91,53%) valamivel lassúbb. Kedvezőtlen jelenség 

a vándorlási negatívum utóbbi években tapasztalható jelentős megugrása. 

A vállalkozások számának és összetételének változását vizsgálva megállapítható, hogy Szolnokon a működő 

vállalkozások száma 2019-ben 6 167 db, 2020-ban 6 185 db volt (2011-ben 7 681 vállalkozást regisztráltak), ennek 

59,95%-a volt egyéni vállalkozó, 40,05%-a pedig társas vállalkozás. Az elmúlt hét év viszonylatában emelkedett a 

működő vállalkozások száma, azonban ez a viszonylag gyengébb gazdasági erővel bíró egyéni vállalkozások jelentős 

növekedésének tudható be. A működő társas vállalkozások száma csökkent: Szolnok városában több, mint 17%-kal.  

ágazatok %-os megoszlás Az építőipar és az ipar, valamint a mező-erdő és 

vadgazdálkodás aránya kedvezőbbé vált. 2011 2019 

szolgáltatás 84,3 80,2 

építőipar 7,5 10,6 

ipar 6,9 7,2 

mező-erdő és 

vadgazdálkodás 

1,4 2,0 

Munkanélküliség változása 2000-2020 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2020 

Szolnok város 5,2 3,6 4,2 3,6 3,9 4,4 11,1 5,35 

JNSz megye 9,4 7,3 7,8 5,6 6,2 8,3 11,4 7,9 

Ország  6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 11,0 3,5 

A munkanélküliségi ráta Szolnokon a legkedvezőbb 2001-ben és 2003-ban volt, azóta emelkedett, különösen a 

2008-as gazdasági válság hatására ugrott meg a korábbi több mint kétszeresére. A 2011-es népszámláláskor a 

városban a 30 643 foglalkoztatott mellett 3 840 fő munkanélküli volt, ez 11,1%.os munkanélküliséget jelent.  

Szolnokon 2014 óta a nyilvántartott álláskeresők teljes lakossághoz viszonyított aránya, ugyan csak minimális 

mértékben, de meghaladja az országos értéket. 2019-ben 1967 főt, 2020-ban pedig 2394 főt tartottak álláskeresőként 

nyilván. 

 

1.1.6. Szolnok funkció-komplexitása 

Szolnok funkciógazdag város.  

A város saját lakosságának ellátásán túl alap- és emelt szintű ellátást biztosít közvetlen (kis)térsége és a megye 

távolabbi települései számára is. Igazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi, sport és foglalkoztatási szerepköre 

egyaránt fontos. 

Szolnok igazgatási központ 

Szolnok igazgatási és megyei intézményhálózata az elmúlt néhány évben a kormányzati döntések következtében 

jelentős változásokon ment keresztül. A város 1876 óta megyeközpont. 

A járási rendszer erősítette Szolnok város pozícióját, hiszen körzetközpontként ellát közszolgáltatási, 

területfejlesztési és államigazgatási funkciót is. 
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A régiósítás nyomán a régióközpontok közül Szolnokon működik az Állami Népegészségügyi Szolgálat észak-

alföldi szervezete, ugyanakkor a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság régióközpontja Debrecenbe, az Adó- és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal régióközpontja Nyíregyházára került. 

A járási szintű szerveződés mellett megmaradt Szolnok vonzási potenciálja a megye térségeire. A megyei 

intézmények jelentős része Szolnokon található: pl.: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Megyei Pedagógiai 

Intézet, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság. 

Szolnok oktatási központ. 

A városban két országos vonzáskörzetű, keresett felsőoktatási intézmény található. A Szolnoki Főiskola jelentős 

szervezeti átalakulásokon ment keresztül az elmúlt években, melynek eredményeként először 2016-ban a Kecskeméti 

Főiskolával integrálódva Pallasz Athéné Egyetem néven működött tovább, majd 2019. augusztus 1-től a Debreceni 

Egyetem szolnoki campusaként működik, Debreceni Egyetem Szolnok Campus néven. Az intézmény eredetileg 

kereskedelmi, vendéglátóipari és turisztikai főiskola volt, ennek megfelelően ezeken a területeken rendelkezik 

nagyobb hagyományokkal. A gazdasági szakirányok tekintetében gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás és vidékfejlesztési agrármérnöki 

képzést biztosít alapfokon, vállalkozásfejlesztési képzést mesterfokon. Ezen kívül felsőoktatási szakképzési 

formában további képzések folynak, gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, 

illetve kereskedelem és marketing szakirányokon.  

A Debreceni Egyetembe történő beolvadást követően, a helyi igényeket figyelembe véve lehetőség nyílott az 

egészségügyi és népegészségügyi karok beindítására is.  

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara Repülő és Légvédelmi Intézete a 

felsőoktatási átalakítások következtében ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Karának részévé vált, de Kilián utcai kampuszát megtartotta.  

A szolnoki középiskolákban a nappali tagozatos tanulók száma 2011-ben 5 800 fő körül, 2021/2022 tanévben 6414 

fő körül alakult. 40,6% gimnáziumba, 40,4 % technikumba, 19,0% szakképző iskolába jár. A város középfokú 

oktatási intézményeinek vonzáskörzete túlmutat a járás és a megye határain. A bejáró tanulók aránya magasabb (60-

70%), mint az összes középfokú oktatásban résztvevő diákok aránya. Az intézmények országos viszonylatban 

kiemelkedő minőségű oktatást nyújtanak, a szakképzés mellett az érettségire és felsőfokú oktatásban való részvételre 

való felkészítés is színvonalas.  

Szolnok kulturális, színházi, zenei, képző- és táncművészeti központ. 

A városban működik a jó nevű, klasszikus repertoárral rendelkező színház, a Szigligeti Színház. Előadásait nem csak 

a város lakói, hanem a megye lakossága is látogatja. Számos amatőr társulat is tevékenykedik a városban. 

A zenei élet meghatározó létesítménye a modern városközpontban található az Aba-Novák Kulturális Központ, mely 

a szórakoztató és kulturális rendezvények, zenei események, városi ünnepségek mellett gyakran szakmai 

konferenciák színhelye is. Az Aba-Novák Kulturális Központhoz tartozik két neves zenekar, a Szolnoki Szimfonikus 

Zenekar és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, valamint az ország egyetlen professzionális női kamarakórusának, a 

Bartók Béla Kamarakórusnak is otthont ad. Előadásaik, és a bérletes hangversenysorozatok, a Szolnok Jazz Klub és 

az Akusztikus Gitárfesztivál könnyűzenei programjai, valamint az évente tartott tavaszi és őszi Szolnoki Zenei 

Fesztivál alkotják a zenei kínálat gerincét. Számos jó színvonalú amatőr együttes is színesíti a palettát. 

A táncművészetet elsősorban a művészeti iskolák képviselik, több jelentős sikereket elérő táncegyüttes működik 

Szolnokon: a nemzetközi rangú Tisza Táncegyüttes, a Vadvirág Gyermek Néptáncegyüttes, a Corvinka 

Néptáncegyüttes és a Tallinka Néptáncegyüttes. 

A képzőművészeti központ szerepkört a Művésztelep tölti be kiállító termekkel, műteremlakásokkal és rendszeres 

kiállításokkal. 

A múzeumok közül a legjelentősebb a Damjanich János Múzeum, de rendeznek kiállításokat a felújított Szolnoki 

Galériában, a Városi Könyvtár Hild Galériájában, a Hozam Klubban, és a Marcipán Cukrászdában is. 

Mozi kettő található Szolnokon: egy multiplex üzemel a Szolnok Plázában; a Tiszapart mozi art moziként értelmiségi 

nézőközönséget vonz. 

A Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek hat fiókkönyvtára is működik a városban, de 

tagintézményei (Napsugár Gyermekház, Kertvárosi Közösségi Ház) a Kertváros és a Széchenyi városrész általános 

közművelődési feladatait is ellátják. A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény a városközponttól távol eső lakóterület művelődési központja. Ezen túl a városban több 

közművelődési létesítmény (pl. a VOKE Csomóponti Művelődési Központ, az általa üzemeltetett TEMI Borostyán 

Művelődési Háza és a Szent Imre Művelődési Ház) egymással szövetkezve üzemel. 
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Szolnok egészségügyi központ 

A Hetényi Géza Kórház megyei fenntartású, de a megyén túlról is fogad betegeket. A kórházi profil mellett a 

szakorvosi járóbeteg rendelést is ellát. A szolnoki MÁV Kórház ugyancsak végez járóbeteg szakellátást, profilja 

elsődlegesen a mozgásszervi rehabilitáció.  

Az összes működő kórházi ágyak száma Szolnokon 1 448 darab (a megyei érték 61,38%-a). A megyeszékhelyen az 

ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma a 2010-2020-as időszakban átlagosan 20 darab körül alakult (jelenleg 21), 

amely jelentősen meghaladja a megyei (6,5) és az országos (7) átlagos értékeket. 

Szakorvosi rendelés terén az ellátandó terület kiterjed Szolnokon kívüli településekre is. 

A város gyógyvizes termálfürdővel is rendelkezik, melynek gyógy-szolgáltatásait bővíteni, profilját szélesíteni, 

kapacitását növelni javasolt. A termálfürdő bővítése megtörtént. 

Szolnok kereskedelmi központ 

A város saját lakosságán túlmutató kereskedelmi ellátási létesítményei két területen tömörülnek: a város működése, 

a városkép és a belvárosi rehabilitáció szempontjából is fontos városközponti területeken a nívós szaküzletek, a 

Szandai réteken az utóbbi évtizedben épült bevásárlóközponti területen. Itt a hipermarketek és az egy-egy láncot 

képviselő nagyobb létesítmények jellemzők. Az utóbbi években jelentős kereskedelmi kapacitásbővülés valósult 

meg, szélesebbé vált a kínálat, javult az ellátás. 

Szolnok közlekedési csomópont 

A város már kialakulását és fejlődését is közlekedési szerepének, a tiszai átkelőhelynek, az Erdélyből jövő só-útnak, 

később a vasút megépülésével vasúti csomópontfunkciójának, a vasút és közutak találkozási pontjának köszönhette. 

Közlekedési szerepe mindmáig meghatározó: több vasútvonal találkozása és a városban jelentős vasúti területek 

jelzik továbbra is vasúti csomópontfunkcióját. A vasutak európai szerepének növekedésével Szolnok vasúti 

logisztikai jelentőségének fokozása, a lehetőségek jobb kiaknázása jelentős fejlesztési potenciált képvisel. Az M4-es 

autóút, a 4. sz. fkl. út a K-Ny-i, a 32. sz. és 442. utak az É-D-i kapcsolatokat biztosítják. Még ma is fontos az 

átkelőhely szerepe: a Tiszán Kisköre (vízlépcső) és Lakitelek (44. sz. út hídja) között a két szolnoki híd biztosítja az 

állandó átkelési lehetőséget (csak kompok találhatók közben). Tervbe van véve egy további híd építése is, a 

közelmúltban pedig – EU pályázati támogatással - megvalósult a városközpontot a tiszaligeti szabadidős területekkel 

összekapcsoló gyalogos híd.  

 
1.1.7. Szolnok foglalkoztatási szerepköre 

Szolnok a rendszerváltásig – a megyeszékhely szerepével együtt járó adminisztrációs központ mellett – elsősorban 

ipari város volt. Az ipari fejlődés már a XIX. sz. második felében megindult, először elsősorban az Alföld 

mezőgazdasági terményeinek feldolgozására alapozott élelmiszeripar (malomipar, cukorgyártás) alakult ki, később 

a termelési profil szélesre bővült: járműjavítás, papírgyár, vegyipar, stb. 

A rendszerváltás után az ipar továbbra is jelentős, és bár a hagyományos iparágak közül sok beszűntette a működést, 

új ipari park létrehozásával a város további termelőipari befektetéseket vonz. A változások során folyamatosan zajlik, 

ill. nagyrészt lezajlott az ipari struktúraváltás is. Továbbra is jelentős – az elsősorban járműiparhoz kapcsolódó – 

gépipar, a vegyipar, de megjelent a környezetipar (napkollektor gyártás) is. A tercier szektorban dolgoznak többen, 

az iparban kevesebben, de az iparban megtermelt GDP magasabb, mint a tercier szektorban megtermelté.  

Szolnokon a turizmus nem meghatározó a foglakoztatás szempontjából, viszont az utóbbi években lendületes 

fejlődésen ment át az ágazat.  
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1.2 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

E fejezetben az országos, megyei szintű és egyéb ágazati fejlesztési dokumentumokkal történő összefüggések 

vizsgálata történik. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadása 2014-ben a 1/2014. (I. 3.) 

OGY határozattal történt 2030-ig szóló időtávra. A felülvizsgálatának előkészítése 2019-ben elindult, de a 

dokumentum aktualizálásának menetrendjét a Covid-19 járvány felülírta.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepcióját és Programját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés 2021. március 30-án fogadta el, a dokumentum a 2021-2030 közötti időszakra vonatkozik. 

Az ország egyes vidékei gazdaságfejlesztési törekvéseinek összehangolása céljából 2020-ban az ITM 

kezdeményezésére létrejött az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna. A Kormány az 1073/2020. (III. 

5.) Korm. határozattal támogatta a „Creative Region – Határtalan fejlődés” Északkelet-Magyarország – gazdasági 

együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – nemzeti, 

gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének koncepcióját. A koncepció fejlesztési területe magába foglalja 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád 

megyéket, amelyhez a külhoni magyarok lakta területek közül a Felvidék, Kárpátalja és a Partium csatlakozott. Ezt 

követően a Kormány az 1566/2020. (IX.4.) Korm. határozatában az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési 

Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezésével egyidejűleg megyével kiterjesztette a fejlesztési 

területet és nevesítette az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónát. Az Északkelet-magyarországi 

Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiai terve 2030-ig tartalmazza az európai viszonylatban is jelentős gazdasági erőt 

képviselő zóna átfogó és specifikus céljait. 

A fejezet a város fejlődése szempontjából kiemelt ágazati témakörökben megalkotott, egyéb nemzeti stratégiai 

programok áttekintésével végződik.  

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

Az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció az ország társadalmi, 

gazdasági, ágazati és területi fejlesztési szükségletei alapján fogalmazta meg jövőképét, valamint hosszú távú 

fejlesztéspolitikai céljait és elveit. 

A dokumentum Szolnok városát Kecskeméttel, Székesfehérvárral, Tatabányával, Dunaújvárossal, Salgótarjánnal, 

Váccal, Gyöngyössel, Esztergommal, Jászberénnyel, Veszprémmel és Egerrel együtt a Budapestet körülölelő belső 

városgyűrű elemeként azonosítja, amely a Közép-Tisza-vidék központjaként az élhető és fenntarthatóan fejlődő 

régiós alközpontváros státuszának megerősítésére törekszik. Megtartandó és fejlesztendő húzóágazatként azonosítja 

a feldolgozóipart, a kereskedelmet, a logisztikát, a távközlést, az élelmiszer-, papír-, vegy- és gyógyszeripart, az 

elektronikát és az autóipart, emellett a logisztika, az ipar, a turizmus és az infokommunikációs szolgáltatások, mint 

megújult tartalmú kitörési pont szerepelnek Szolnok vonatkozásában. 

 

Szolnok fővároshoz történő kapcsolódásának térképi ábrázolása az OFTK-ban  
forrás: OFTK 
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A dokumentum átdolgozásához 2019-ben benyújtott városi javaslatban az alábbi leírás szerepel Szolnok önálló 

arculatának meghatározásaként: „Szolnok, mint a „Tisza fővárosa” megújuló funkciójú dinamikusan fejlődő 

megyeszékhely, amely Budapest tágabb vonzáskörzetében határozott alközponti szerepet tölt be. A város igazgatási-

szolgáltatási funkciókat tömörít, hagyományos ipari húzó ágazatai (járműgyártás, vegyipar, autóipar, gépgyártás, 

papíripar) zömmel megújultak. A kedvező földrajzi és környezeti adottságokra építő logisztikai és turisztikai 

fejlesztések kibontakozóban vannak, ezek multiplikátor hatása a gyorsforgalmi úti kapcsolatok folyamatban lévő 

kiépülése után válik majd teljessé. A város és vonzáskörzetében a nagyobb volumenű gazdaságfejlesztés – amely a 

kötött pályás járműgyártás, az autóipar, az élelmiszeripar téren valósul meg – biztos alapja a Szolnok-

Törökszentmiklós-Martfű ipari háromszög növekvő súlya és a nagytérségi kapcsolatok erősítése Kecskemét és a 

Jászság felé.”  

Az M4-es gyorsforgalmi út megépítése tovább erősíti a város Budapesti gazdasági régióhoz történő kapcsolódását. 

A közlekedési kapcsolatok megerősödése miatt további módosítások szükségesek.   

A dokumentum 4 átfogó célt határoz meg az alábbiak szerint: 

1. Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 

2. Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 

3. Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme 

4. Térségi potenciálokra alapozó, fenntartható térszerkezet 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében az OFTK tizenhárom specifikus célt tűz ki, köztük hét szakpolitikai jellegű 

célt és hat területi célt. 

a) szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

aa) versenyképes, innovatív gazdaság, 

ab) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

ac) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése, 

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, 

ae) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 

af) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

ag) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

b) területi specifikus célok: 

ba) az ország makro-regionális szerepének erősítése, 

bb) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 

bc) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 

bd) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, 

be) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 

bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

Szolnok azáltal, hogy a TOP Plusz tekintetében mintegy felvállalta a kistelepülésekkel együtt tervezést, térségi 

központként, növekvő felelősséggel, de hatékonyabban lesz képes hozzájárulni ezen szakpolitikai és területi 

célokhoz.   

1.2.2. Kapcsolódás a JNSZ megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 11/2021. (III.30.) számú határozatával, 2021. március 30-án fogadta el 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepcióját és Programját a 2021-2030 közötti időszakra 

vonatkozóan. A kapcsolódó helyzetfeltárása egyedi térszerkezeti elemként azonosítja Szolnok nagyvárosi 

településegyüttesét. A jelenlegi trendek szerinti növekedési tengely és közlekedési folyosó a Belgrád-Bécs tengely 

Szolnokot elkerüli, a dokumentum a Tisza-ökorégió létrehozásában azonosítja egy valós nemzetközileg jelentős 

regionális együttműködés lehetőségét. A lehetőségek között említi egy Nemzetközi Tisza Ökorégió létrehozását, és 

az M4 Szolnokig történő megépülésével a Budapesti nagyvárosi térséggel való kapcsolat erősítését.   

A Koncepció 2030-ra megfogalmazott jövőképe a következő: „Növekvő társadalmi-gazdasági súlyú három táj 

egysége – A megye társadalmi gazdasági súlyának és belső kohéziójának erősítése”. A jövőkép elérését 3 átfogó, 3 

területi, 4 specifikus és 4 horizontális cél biztosítja, melyek közül Szolnok és térsége szempontjából kiemelendő a 

„T1 – Új növekedési övezet” területi cél, mely a Jászság és a szolnoki településegyüttes fejlesztési irányát jelöli ki. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program a fent meghatározott célok mentén 5 prioritást, azokon 

belül összesen 14 intézkedést határozott meg, melyek a közül kék színnel jelöltük, melyekhez a város jelentősebb 

mértékben tud kapcsolódni.  
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Prioritás Fejlesztési intézkedés 

P1 Növekvő versenyképesség 

P1.1. Az elérhetőség javítása, kiemelten az M4 tovább építése 

P1.2. Magasabb hozzáadott érték előállítása 

P1.3 Növekedési zóna szervezése 

P1.4 A megyeszékhely és a tiszántúli térségek gazdasági súlyának emelése 

P2 Népességmegtartás – 

Társadalmi felzárkóztatás 

P2.1 Foglalkoztatás differenciált bővítése 

P2.2 A népesség egészségi állapotának és képzettségének javítása 

P2.3 Felsőfokú oktatás fejlesztése 

P3 Kedvező állapotú környezet 

P3.1. Táj konform mezőgazdaság és turizmusfejlesztés 

P3.2 Megújuló energiák alkalmazása 

P3.3 Klímavédelmi intézkedések 

P4 Vonzó – élhető települések P4.1 Átfogó településfejlesztés a helyi közösségek bevonásával 

P5 Kiegyenlítettebb térszerkezet 

P5.1 Településközi munkamegosztás elmélyítése 

P5.2 Tisza-tavi turisztikai térség kiemelt kezelése 

P5.3 Térségi felzárkóztatás – kiemelten komplex programmal fejlesztendő járások problémáinak 

kezelése 
forrás: JNSZM 2030 

  

Eltérő fejlődési utak térképi ábrázolása a megyei fejlesztési stratégiában 

A megyei koncepcióból és fejlesztési programból levezetve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Előzetes Integrált 

Területi Program 4. fejezete a 2021-2027 fejlesztési célterületei között Szolnok városát és további 13 települést TK1 

Szolnok Megyei Jogú Város és településegyüttese néven nevesíti, melynek forrás felhasználási módja a fenntartható 

városfejlesztés kategóriába tartozik a TOP Plusz tekintetében.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 és az Előzetes Integrált Területi Program (ITP) 

2021-2027 tartalmazza a várostérség (Szolnok Megyei Jogú Város + 13 település) –fejlesztési irányait, melyek a 

következők:  

• Szolnok Megyei Jogú Város ipari hagyományaira és kedvező közlekedés-földrajzi fekvésére alapozó 

gazdaságfejlesztés – Szolnok legyen a hazai vasút járműgyártás központja  

• Iparfejlesztési elképzelések összehangolása (Szolnok, Tószeg, Besenyszög)  

• A szolnoki településegyüttes és a megyeszékhely kapcsolatainak átfogó erősítése (közlekedésfejlesztés, 

közlekedésszervezés)  

• Elővárosi tömegközlekedés kialakítása és lakófunkciók erősítése  

• Szolnok, Csáklya úti Tisza-híd és a kapcsolódó települési elkerülő szakaszok megépítése  

• A Szolnoki járás északi felén elhelyezkedő Besenyszög mikrotérség összehangolt fejlesztése, beleértve a 

Besenyszög – Hunyadfalva új összekötőút megépítését 
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1.2.3 Kapcsolódás egyéb nemzeti fejlesztési tervdokumentumokhoz  

A következő táblázat néhány a város szempontjából releváns nemzeti szintű ágazati és fejlesztéspolitikai 

dokumentumokat mutatja be.  

Témakör  Fejlesztési dokumentum 

elnevezése  

Időtáv Összefoglaló/kapcsolódási pont 

Gazdaság Program a Versenyképesebb 

Magyarországért 

2019-2030 4 beavatkozási irány: az állami kiadások csökkentése, a beruházások 

ösztönzése, a kiszámítható beruházási környezet erősítése és a 

munkaerő-tartalékok kiaknázása 

 Nemzeti Reformprogram 2021-2025 A világjárvány hatásaival erőteljesen számoló középtávú fejlesztési 

stratégia. 

 KKV Stratégia Magyar 

Mikro-, Kis- és Közép-

vállalkozások 

Megerősítésének Stratégiája 

2019-2030 

 

A stratégia átfogó céljai: A komoly növekedésre képes vállalati kör 

értékteremtő képességének megerősítése és a teljes KKV-szektor 

számára a működéshez szükséges kiszámítható keretek biztosítása. 

(kihívások: termelékenység-növelési kényszer, generációváltás a 

tulajdonosi körben, digitalizáció) 

 Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Stratégia 

2030 

 

Szolnok nem tartozik egyetlen kiemelt turisztikai fejlesztési 

térséghez sem. A városnak a Hortobágy-Tisza-tó térséghez van 

kapcsolódási lehetősége a kerékpáros turizmus témakörében. 

Infrastruktúra Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia 

2014-2030 Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet: A hiányzó 

elemek kialakítanak egy külső gyűrűt az M15-M86-M9-M47-M35-

M30 vonalán, továbbá egy közbenső nyugat-kelet irányú tengelyt az 

M8 (8. sz. kiemelt főút)-M4- vonalon. 

Környezet Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Keretstratégia 

2021-2024 Mára világossá vált, hogy a töltések fokozatos emelése nem jelent 

hosszú távon fenntartható megoldást, a védekezésről a megelőzésre 

kell váltani. Új stratégiára elsősorban a Tisza völgyében, az árvíz 

által leginkább sújtott térségben van szükség. Az ország síkvidékén 

fennáll a belvíz, de az aszály veszélye is, mely utóbbi legfőképpen 

az Alföldet és a Tisza vidékét sújtja. 

 II. Nemzeti Éghajlat 

változási Stratégia 

2018-2030 A NÉS-2 lehetővé teszi az EU és hazai pénzügyi források 

éghajlatvédelmi célokra fókuszáló felhasználását és nyomon 

követését. Két cél érdekében tervez beavatkozásokat: üvegházhatású 

gázok kibocsátásának mérséklése, szén-dioxid elnyelő kapacitások 

növelése. 

 Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 A stratégia célrendszere: I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás 

megalapozása; II. Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás; 

III. A tájidentitás növelése. 

 Nemzeti Vízstratégia 

(Kvassay Jenő Terv) 

2017-2030 A változásokra való reagálás hazai szükségességét, a klímaváltozás 

és a vízválság fenyegetését jelzik: szélsőséges vízhiányok, eddiginél 

gyakoribb árhullámok, térségi vízszétosztás szükségessége (pl. 

Tisza-tó üzemeltetése a Tisza élő jellegének a fenntartása és Szolnok 

vízellátása érdekében). A monitoring-fejlesztési, modelladaptálási 

és szolgáltatás jellegű feladatokra célszerű a lehet két regionális 

központ felállítása és működtetése, a felhalmozódott tapasztalatok 

alapján pl. győri és szolnoki vízügyi igazgatósági keretben, 

lényegileg tehát Duna- és Tisza-völgyi megosztásban. (A Kormány 

1428/2015. (VI.25.) Korm. határozata Magyarország Kormánya és 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő 

feladatokról munkacsoport megalakítását is előirányozta azzal a 

céllal, hogy megvizsgálja egy komplex vízügyi igazgatási és 

stratégiai feladatokat ellátó szerv Szolnokra költöztetésének 

lehetőségét.) 

 Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. 

2030 „Legyen jobb a gyermekeknek!” és „Új roma stratégia” hazai 

részstratégiákat egybefoglalása; A fő célkitűzés a szegénység 

csökkentése, a roma és nem roma népesség közötti különbségek 

csökkentése a legfontosabb szegénységi és társadalmi mobilitást 

meghatározó mutatókat tekintve. 

 Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009-2034 A stratégia alapelvei: a születéskor várható élettartam közelítése az 

európai uniós átlaghoz,   egészségben eltöltött évek számának 

növelése, aktív élet fenntartása, időskori jövedelembiztonság, 

társadalmi integráció erősítés, szolgáltatások összehangolása, idősek 

élethosszig való tanulásának támogatása, „aktív idősödés”, 

idősödési folyamat fiatalkori „menedzsmentje”, társadalmi 

szemléletváltás ösztönzése. 
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1.3 A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) elhatározásai 

Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv), valamint annak végrehajtására kiadott 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 

tartalmazza. 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) elhatározásait a JNSZ megye területrendezési terve közvetíti. Ezért e helyen 

az OTrT elhatározásait csak a teljesség kedvéért mutatjuk be. 

A Jász- Kun-Szolnok megyei területtrendezési terv szerkezeti tervlapjáról leolvasható elhatározások egyrészt 

területfelhasználás, másrészt hálózati vonatkozásúak. Ezek az elhatározások aktualizáltan jelennek meg a megyei 

tervben. 

 

Az országos területrendezési terv szerkezeti tervlapjának részlete 

                                            

 
1.3.2 A Jász- Nagykun Szolnok Megyei terv Szolnokot érintő elhatározásai 

A Jász - Nagykun - Szolnok megye területrendezési tervét (MTrT) a megyei közgyűlés 3/2020.(V.13.) rendeletével 

hagyta jóvá. Az alábbiakban bemutatjuk a megyei területrendezési terv legfontosabb elhatározásit, melyekkel teljes 

mértékben összhangban vannak a joghatályos településrendezési tervekkel. Ennek megfelelően a joghatályos 

Szolnoki településszerkezeti terv ezeket az elhatározásokat tartalmazza. A megyei tervi elhatározásokat  
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-- a térségi szerkezeti és területfelhasználás,  
-- a térségi övezetek, valamint  

-- az ajánlások 

jelenítik meg. 
 

a) A térségi szerkezeti és területfelhasználási elhatározások  
 
 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési tervének szerkezeti tervlap részlete 

 

Az alábbi táblázatban a megyei térségi területfelhasználási követelményeteket mutatjuk be a jtelepülésszerkezeti 

terv területfelhasználási elhatározásaihoz. 
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1 452,3127 11 451,1547 431,7591 4 572,0268 821,3689 min. 1 379,687 min. 8 588,4 431,7591 max. 4 572,0268 max. 821,3689 

 

b) Szolnokot érintő megyei térségi övezetek elhatározásai  
 

-- A várost érintő megyei tervben megjelenő és érvényben maradó térségi övezetek elhatározásai  
 
 

  

Az ökológiai hálózat övezetei  A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület és a jó termőhelyi 

adottságú szántóterület övezetei  

  

Az erdők és erdőtelepítésre javasolt övezetek A tájképvédelmi terület övezete 
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A világörökség és világörökség várományos terület övezete A vízminőség-védelmi terület övezete 

  

A nagyvízi meder övezete A honvédelmi és katonai céllal érintett település övezete 

  

Az ásványi nyersanyagvagyon által érintett települések övezete A rendszeresen belvízjárta területek övezete 
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A tanyás területek övezete  A térszervező városok övezete 

  

A térségi együttműködés övezete Az ártéri tájgazdálkodás övezete 

 

 

A pusztai tájgazdálkodás övezete  

Megjegyzés: A vastagon jelölt övezetek érintik Szolnokot. 
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A megyei közgyűlés 3/2020.(V.13.) rendeletéből kiemelünk néhány egyedi rendelkezést, melyet a Szolnok esetében 

különösen figyelembe kell venni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Az újonnan fejlesztésre kijelölt 

területeknél a jelölt előírások 

teljesítését vizsgálatokkal külön is 

bizonyítani kell 
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI. 

 

Szolnok szomszédos települései: Abony város, Zagyvarékas község, Besenyszög város, Szajol község, Kengyel község Rákóczifalva város, 

Tószeg község.  

Településszerkezeti, területfelhasználási összefüggések az alábbiak: 

-- Abony város esetében elsősorban közlekedéshálózati, a meglévő M4 autóút, a 4. sz. főközlekedési út , valamint a 

tervezett M8 gyorsforgalmi út, 

-- Zagyvarékas községnél a Zagyva folyóval és a természetvédelmi területek 

-- Besenyszög város esetében gazdasági együttműködéssel napelem-park, ipari park kialakítása, valamint 

természetvédelmi területek  

-- Besenyszög község esetében a Tisza folyó menti természetvédelmi területek, illetve árvízvédelmi feladatok  

-- Szajol községnél közlekedéshálózati, a meglévő M4 autóút, a 4. sz. főközlekedési út , valamint a vasút, és a 

gazdasági együttműködés  

-- Kengyel községnél elsősorban természeti értékek megőrzése (Holt –Tisza)  
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-- Rákóczifalva városnál közlekedéshálózati (442. sz. út) és a Tisza folyó menti természetvédelmi területek, illetve 

árvízvédelmi feladatok  

-- Tószeg községnél közlekedéshálózati (402. sz. út) és a Tisza folyó menti természetvédelmi területek, illetve 

árvízvédelmi feladatok 

vonatkozásában. 
 

 

 

Abony város településszekezeti terve 2007 Zagyvarékas község településszerkezeti terve 2007 

  

Besenyszög város településszerkezeti terve 2007 Szajol község településszekezeti terve 2007 
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Kengyel község településszerkezeti terve 2007 Rákóczifalva város településszekezeti terve 2009 

 

 

Tószeg község szabályozási  terve 2007 
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1.5 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció megállapításai 
 

Szolnok hosszú távú településfejlesztési koncepcióját a Közgyűlés 215/2014. (IX.25.) sz. határozattal fogadta el, és 

legutoljára 51/2022. (II.24.) határozatával módosította. Ebben Szolnok jövőképénél az alábbi célok szerepelnek: 

• A civil-szféra és a várospolitika jövőképe: élhető jövő 

o Környezeti-természeti élhetőség 

▪ Környezet-, természet és tájvédelem 

o Társadalmi, gazdasági élhetőség 

▪ Munkahelyteremtés, a munkanélküliség visszaszorítása 

o Települési/térségi élhetőség 

▪ Teljes közművesítettség és a közlekedési infrastruktúra kiépítése 

• A versenyszféra és a várospolitika jövőképe: a versenyképes jövő 

o Környezeti-természeti versenyképesség 

▪ Rekreációs és turisztikai vonzerő fenntartása és fejlesztése 

o Társadalmi-gazdasági versenyképesség 

▪ Kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet és prosperáló gazdaság versenyképes és magas 

jövedelemtermelő képességű ágazatokkal 

▪ Minőségorientált gazdaság és a fenntarthatóság biztosítása 

▪ Az erős oktatási háttér és a gazdaság integrációja, eredményes K+F tevékenység és 

innovatívvitás, technológia transzfer 

▪ KKV-k fejlesztési lehetőségei és rentabilitása 

▪ Tőkevonzó befektetői környezet és tőke beáramlás 

▪ Szolnok a munka- és tudás intenzív tevékenységek központja 

▪ Kiemelkedő logisztikai központ 

▪ A mezőgazdaság létbiztonságot és perspektívát biztosító ágazattá válik 

▪ Szolnok minőségi vendégforgalmat vonzó turisztikai hellyé válik 

▪ A humán erőforrás képzett, innovatív és versenyképes 

o Települési/térségi versenyképesség 

▪ A szükséges közlekedési fejlesztések megtörténnek 

• A várospolitika jövőképe: a fenntartható jövő 

o Környezeti-természeti fenntarthatóság 

o Társadalmi-gazdasági fenntarthatóság 

▪ Az ipar, mezőgazdaság, turizmus és szolgáltatások terén térségi funkció és munkamegosztás 

▪ Élhető, versenyképes és fenntartható város és térségfejlesztés a 

környezet/természetvédelem, tájfenntartás szerepkör felvállalásával 

▪ Települési imázs magas fokú 

▪ Szolgáltató önkormányzat 

o Települési/térségi fenntarthatóság 

▪ A regionális és megyei „peremvidék” helyzet felvállalása és előnyeinek kihasználása 

▪ A környezeti, társadalmi, gazdasági, természeti/táji és térségi javakkal való gazdálkodás 

▪ Átlátható, ellenőrizhető tervrendszer 

▪ Hatékony társadalmi párbeszéd és munkamegosztás 

▪ Társadalmi integráció és pezsgő közösségi élet 

▪ Szolnok szerepe regionális, országos és kistérségi szinten is jelentős, sőt nemzetközi 

kapcsolatokkal is rendelkezik  

A következő táblázat a hosszú távú településfejlesztési koncepcióból került átemelésre. Színessel azok a témákat 

emeltük ki, melyekkel a joghatályos városfejlesztési stratégia is részletesen foglalkozik, és amelyeknek valamilyen 

területi vonatkozásuk is van. A településfejlesztési koncepcióban említett, de a táblázatban fehéren maradt tennivalók 

többnyire szervezési kérdések, szervezeti hátteret, szervezetfejlesztést igényelnek és nem köthetők területhez, egy-

egy városrészhez. 
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1.5.2. A hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai. A megvalósult és megvalósítandó elemek. 
 

Szolnok integrált városfejlesztési stratégiáját a Közgyűlés 246/2017. (IX.28.) sz. határozattal fogadta el, és 

legutoljára 52/2022. (II.24.) határozatával módosította. A stratégia a település egészének, illetve városrészenkénti 

helyzetértékelése alapján kijelölte a 2007-2013 közötti időszakban fejleszteni kívánt akcióterületeket. Az 

alábbiakban röviden bemutatjuk az akcióterületekben kijelölt fejlesztési feladatcsoportokat és azok megvalósulási 

állapotát. 

 

A kijelölt akcióterületek és projektelemek áttekintő vázlata 
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B1 jelű – Városközpont és környéke akcióterület 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése kapacitás megvalósulás 

mértéke 

B1/1 Szapáry út menti fejlesztések 1 A Szapáry utcai védett épületek 

felújítása és a földszintek 

közösségi funkciók szerinti 

átalakítása 

3 000 m2 részben megvalósult 

2 Fásítás, zöldfelületek telepítése 3 600 m2 megvalósult 

B1/2 Boldog Sándor István krt 

forgalomcsillapítása 

1 Forgalomcsillapítás 5 800 m2 nem valósult meg 

2 Zöldfelületek bővítése  800 m2 nem valósult meg 

B1/3 Baross utca átépítése 1 Forgalom csillapítás  14 400 m2 megvalósult 

2 Zöldfelületek bővítése  1 500 m részben megvalósult 

B1/4 Városközpont közterületeinek 

felújítása 

1 A gyalogos utcahálózat felújítása 7 000 m2 megvalósult 

2 Belvárosi zöldfelületek 

fejlesztése 

3 000 m2 részben megvalósult 

B1/5 Tiszaparti városrész egy részének 

komplex rehabilitációja 

1 Közterületek rehabilitációja 9 000 m2 nem valósult meg 

2 Utcafásítások 600 fm nem valósult meg 

B1/6 Zagyvaparti lakótelep 

rehabilitáció 

1 Lakóépületek rehabilitációja 

(gépészeti, energetikai 

korszerűsítés, hőszigetelés) 

1735 lakás megvalósult 

2 Közkertek felújítása 12 150 m2 megvalósult 

B1/7 Gárdonyi Géza utca és Boldog 

Sándor - István krt. közötti 

lakóterület komplex felújítása 

1 Lakóépületek rehabilitációja 

(gépészeti, energetikai 

korszerűsítés, hőszigetelés) 

480 lakás megvalósult 

2 Közkertek felújítása 3 400 m2 részben megvalósult 

B1/8 Csokonai utca és a Szántó körút 

menti lakóterület komplex 

felújítása 

1 Lakóépületek rehabilitációja 

(gépészeti, energetikai 

korszerűsítés, hőszigetelés) 

680 lakás nem valósult meg 

2 Közkertek felújítása 4760 m2 nem valósult meg 

B1/9 Katona város lakótelepi részének 

komplex felújítása 

1 Lakóépületek rehabilitációja 

(gépészeti, energetikai 

korszerűsítés, hőszigetelés) 

140 lakás részben megvalósult 

2 Közkertek felújítása 980 m részben megvalósult 

B1/10 Közintézmény felújítás, 

fejlesztés 

1 Hold utcai óvoda újjáépítése 4 csoportos megvalósult 

2 Fiumei óvoda fejlesztése 4 csoportos megvalósult 

3 Móra F. úti bölcsőde fejlesztése 4 csoportos megvalósult 

4 Gézengúz óvoda bővítése 1 csoportos megvalósult 

5 

 

A Szapáry utcai óvoda és 

intézményközpont 

újjáépítése 

6 csoportos megvalósult 

6 Szolnoki bölcsődefejlesztési 

program (Móra F. úti és a Aranyi 

S. úti bölcsődék fejlesztése) 

 megvalósult 

7 Móra F. úti orvosi rendelő 

felújítása 

 megvalósult 

8 Szegő Gábor Általános iskola 

felújítása és energetikai 

korszerűsítése 

 megvalósult 

9 Kassai úti Általános Iskola 

energetikai fejlesztése 

 megvalósult 

10 

 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

fűtéskorszerűsítése és tornaterem 

építése és akadálymentesítés 

 folyamatban van 

11 Petőfi S u. 1. Műszaki SZKI 

Építészeti tag-intézménye 

tornatermének építése és 

akadálymentesítés 

 megvalósult 

12 Mária utcai Pedagógiai Intézet 

felújítása 

 megvalósult 

13 Varga Katalin Gimnázium 

tornatermének felújítása, 

bővítése 

 folyamatban van 

14 Kolozsvár úti bölcsőde 

fejlesztése 

 nem valósult meg 
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  15 A Szolnoki Galéria (volt 

zsinagóga) felújítása 

 részben megvalósult 

16 Vásárcsarnok fejlesztése  részben megvalósult 

17 Polgármesteri Hivatal 

energiahatékonysági fejlesztése 

 részben megvalósult 

B1/11 Gyűjtőút és csomópont átépítése 1 Konstantin utca-Petőfi utca 

gyűjtőúti átépítése 

4 300 m2 nem valósult meg 

2 Gábor Áron téri közlekedési 

csomópont átépítése 

1 db nem valósult meg 

3 Szántó krt. további szakaszának, 

átépítése és a Pozsonyi úti és 

Csokonai úti csomópontok 

kiépítése, valamint az érintett 

közműhálózatok átépítése 

 megvalósult a 

Pozsonyi úti 

körforgalom 

B1/12 Repülőmúzeum környékének 

rehabilitációja 

 

1 Bontások - a volt MÁV 

tulajdonú ingatlanok és a 

Mártírok útja menti 39-41 sz. 

bérlakások bontása, a területek 

hasznosítása  

 részben valósult 

meg 

2 

 

Tiszaparti tematikus sétány 

területének kibővítése 

létesítményekkel (pl. víz-közeli 

szabadtéri színpad) 

 nem valósult meg 

3 Az Indóház utca és a Mártírok 

útja felújítása, kerékpárforgalmi 

létesítmények kialakítása, és 

körforgalmú csomópont építése   

1db csomópont 

3 200 m2 

nem valósult meg, 

kerékpárút 

megvalósult 

B1/13 Repülőmúzeum 

 

 A Múzeum további fejlesztése  nem valósult meg 

B1/14 Zöldváros Program 

Belvárosi zöldterületek 

fejlesztése 

1 Pelikán szálló melletti terület 

zöldfelület fejlesztése 

 részben megvalósult 

2 Hősök tere zöldfelületi 

rehabilitációja 

 részben megvalósult 

3 Megyeháza – Technikaháza 

melletti zöldfelület fejlesztése 

 nem valósult meg 

4 Utcafásítások 4 500 fm megvalósult 

5 „Tisza park belvárosi területének 

komplex rehabilitációja 

funkcióbővítéssel 

8008 m2 zöldfelület 

73 m2 kereskedelmi 

létesítmény 

megvalósult 

B1/15 Tiszai kikötő és kapcsolódó 

infrastruktúrák kiépítése 

1 Kikötő építése 1 db nem valósult meg 

2 A kikötőhöz kapcsolódó 

létesítmények  

300 m2 nem valósult meg 
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A B1 jelű Városközpont és környéke akcióterület lehatárolása és a projektek helyszínei.  
 

 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 21 42% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

16 32% 

nem valósult meg 13 26% 

∑ 50 100 % 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
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B2 jelű – Jubileumi tér és környéke akcióterület 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői  
feladatcsoportok projektek kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

B2/1 Vasútállomás és környékének 

rehabilitációja 

1 állomás épületének rehabilitációja 

funkcióbővítése 

 nem valósult meg 

2 P+R gépkocsi parkoló építése  folyamatban van 

3 B+R kerékpár parkoló építése  folyamatban van 

4 Liget utcai útnyomvonal korrekciója  folyamatban van 

5 kerékpárutak bővítése 800 fm megvalósult 

B2/2 Közterületi beavatkozások 1 Jubileumi téri park rehabilitációja 6 200 m2 nem valósult meg 

2 új közpark létesítése 3 000 m nem valósult meg 

3 utcafásítások 2 000 fm nem valósult meg 

4 kerékpárutak építése 2 500 m2 nem valósult meg 

B2/3 Lakótelep rehabilitáció 1 lakóépületek rehabilitációja 

(gépészeti, energetikai korszerűsítés, 

hőszigetelés) 

850 lakás részben megvalósult 

2 közkertek felújítása 6 000 m2 részben megvalósult 

B2/4 Közintézmény-felújítás, 

fejlesztés 

 

1 Baross úti civilház és gyermekház 

energetikai felújítása  

 megvalósult 

2 Liget utcai általános iskola felújítása, 

akadálymentesítése, 

fűtéskorszerűsítése 

 megvalósult 

3. 

 

Eötvös téri alapszolgáltatási Központ 

fejlesztése 

 megvalósult 

4.  Katasztrófa-védelmi központ 

kialakítása  

 megvalósult 

 

 

 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 5 33,3% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

5 33,3% 

nem valósult meg 5 33,3% 

∑ 15 100 % 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kiseb 

jelentőségűek is) 

 

B2 jelű – Jubileumi tér és környéke akcióterület 

projektjei 
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B3 jelű –MÁV sportterület és környéke akcióterület (Véső utca és környéke) 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői  
feladatcsoportok projektek kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

B3/1 Véső úti sportközpont és 

strandfürdő fejlesztések 

1 R.A.J.T program megvalósítása  megvalósult 

2 A Véső úti térség bel- és 

csapadékvíz védelmének fejlesztése 

 részben 

megvalósult 

3 Véső úti Strandfürdő és Sporttelep 

fejlesztése 

 megvalósult 

4 Szolnoki Atlétikai Centrum 

fejlesztése 

 részben 

megvalósult 
 

  

B3 jelű –MÁV sportterület és környéke akcióterületek 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 4 100,0% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

0 0% 

nem valósult meg 0 0% 

∑ 4 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 

A T jelű Tiszaliget, Szandai rét akcióterület 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői  
feladatcsoportok projektek kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

T/1 Közterületi beavatkozások 1 Közterület rendezése a Tiszavirág 

hídfő környékén 

5000 m2 megvalósult 

2.  Kerékpáros hálózat kiépítése a 

Tiszavirág híd és a Szandai kerékpáros 

és gyalogos hídon át a Bevásárló 

központig 

1420 m2 részben valósult 

meg 

3 Kerékpáros és gyalogos cölöphíd 

építése 

720 m nem valósult 

meg 
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4 A Tiszaligeti Strand és Élményfürdő, 

valamint a Tiszavirág hídfő térségében 

nagykapacitású kerékpártároló építése 

200 fh 

(700 m2) 

folyamatban van 

5 Tiszaliget kapujának rendezése 10 800 m2 megvalósult 

6 A Szandai-réti Bevásárló Központ 

megközelítésére a 4. sz. főút felől teljes 

értékű csomóponton keresztül közút 

kiépítése 

2000 m2 

1 db körforgalmú 

csomópont 

nem valósult 

meg 

T/2 Vízi-közlekedés fejlesztése 1 Kikötő létesítése 1 db nem valósult 

meg 

T/3 Közösségi létesítmények építése 

 

1 Tiszavirág hídfője környékén 

rendezvényterület kialakítása  

 nem valósult 

meg 

2 Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt   folyamatban van 

3 Természeti értékek bemutatását 

szolgáló turizmusfejlesztés, Tiszaligeti 

Témapark 

 nem valósult 

meg 

4 Integrált vízi sportterület létesítése  nem valósult 

meg 

5 Tisza Táncegyüttes folklór centrum 

átépítése 

384 m2 nem valósult 

meg 

T/4 Szállásférőhely fejlesztés 1 magas kategóriájú szálloda építése 200 fh nem valósult 

meg 

2 Kemping létesítése 100 fh nem valósult 

meg 

3 Ifjúsági szállásférőhelyek fejlesztése 50 fh részben valósult 

meg 

T/5 Természetvédelem 

 

1 Helyi természetvédelmi terültek 

kijelölése (tanulmány készítése) 

(Tiszaligeti csónakázótó, árvízlevezető 

csatorna és környéke) 

 nem valósult 

meg 

2 Tanösvények létesítése 1500 m nem valósult 

meg 

T/6 Megújuló energiaforrások 

felhasználása, energetikai 

fejlesztések 

1 A Tiszaligeten geotermál erőmű 

létesítése 

 részben valósult 

meg 

2. Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 

energetikai racionalizálással 

összefüggő fejlesztések 

 folyamatban van 

 

  

A Tiszaliget és a Szandai rétek akcióterület 
projekthelyszínei 
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Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 3 15,8% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

5 26,3% 

nem valósult meg 11 57,9% 

∑ 19 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak 

kisjelentőségűek is) 

 

A1 jelű – Mester úti volt laktanya és Tallinn városrész akcióterület 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

A1/1 Lakótelep komplex rehabilitáció  1 Épületek energetikai korszerűsítése 1050 db megvalósult 

2 Közkertek felújítása 7400 m2 megvalósult 

3 Épületek növényesítése 2100 m2 részben 

megvalósult 

4 forgalomcsillapított közlekedési 

megoldások bevezetése 

közterületi akadálymentesítés 

 nem valósult meg 

A1/2 Mester úti volt laktanya terület 

komplex fejlesztése 

 

1 Új kertvárosias és kisvárosias 

lakóterületek előkészítése a Mester 

úti volt laktanya területén 

4 800 m2 

útterület 

 

nem valósult meg 

2 Lakópark területelőkészítése  2100 m2 

útterület 

nem valósult meg 

3 Önkormányzati bérlakások építése 150 lakás 

9000 m2 

 nem valósult meg 

4 Lakóutcák kiépítése 2600 m2 nem valósult meg 

5 Kereskedelmi és szolgáltató övezet 

kialakítása 

1000 m2 nem valósult meg 

6 Laktanya területén belüli 

közműfejlesztés 

 nem valósult meg 

A1/3 Közösségi intézményfejlesztés, 

felújítás 

1 Tallinni humánszolgáltató központ 

fejlesztése, kapacitásbővítése 

 megvalósult, de 

más helyszínen 

2 A Szolnoki Művésztelep fejlesztése  folyamatban van 

3 A Szolnok VÁR! turisztikai célú 

fejlesztése 

 folyamatban van 

A1/4 Közlekedési hálózat fejlesztése 

 

1 Besenyszögi út felújítása, 

közlekedési kapacitásának bővítése 

35 000 m2 részben 

megvalósult 

2 Dr. Sebestyén Gyula krt. átépítése 

és meghosszabbítása a Mester útig 

4000 m2 felújítás, 

6000 m2 

új útépítés 

megvalósult 

3 Körforgalmú csomópont építése az 

új gyűjtőút Városmajori úti 

csatlakozásoknál 

1 db megvalósult 

4 Körforgalmú csomópont építése az 

új gyűjtőút az új út és a 

Besenyszögi út csatlakozásánál 

1 db megvalósult 

5 Közúti Zagyvahíd felújítása  megvalósult 

6  Gyalogos Zagyvahíd felújítása  megvalósult  

7.  Kerékpárút hálózat kiépítése  3 400 m2 részben 

megvalósult 

A1/5 Zöldfelületek felújítása 1  A volt Tüdőkórház parkjának 

rehabilitációja (ZöldRE 

GENERÁCIÓ) 

22 000 m2 megvalósult 

2 Utcafásítások 3 200 fm. részben 

megvalósult 
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Alcsi városrész – Mester úti volt laktanya és Tallinn városrész akcióterület projektjeinek helyszínei 
 

 

 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 9 40,9% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

6 27,3% 

nem valósult meg 7 31,8% 

∑ 22 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak 

kisjelentőségűek is) 

 

A2 jelű – Mester úttól keletre eső akcióterület 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

A2/1 Az Üteg utcai szegregáció 

fokozatos felszámolása 

1 A terület kisajátítása gyűjtőút céljára 10 200 m2 nem valósult meg 

2 A szegregáció lakóinak áttelepítése 

felújított lakatlan lakásokba 

34 lakás nem valósult meg 

3 A terület bontása és parkosítása  nem valósult meg 

A2/2 Közterületi beavatkozások 1 A Mester út – Tüzér utca és Üteg utca 

– nyomvonalon új gyűjtőút kiépítése  

10 000 m2 nem valósult meg 

2 Új közpark létesítése a volt vasút 

területén  

22 500 m nem valósult meg 

3 Utcafásítások 1700 fm nem valósult meg 

4 Kerékpárút építése a volt vasút 

területén a szabad strandig 

1400 nem valósult meg 

A2/3 Közösségi intézmény-felújítás 1 Vártemplom komplex felújítása és 

vallási turisztikai célú fejlesztése 

 megvalósult 

2 Plébánia épületének teljes felújítása  megvalósult 
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Mester úttól keletre eső akcióterület projektjeinek helyszínei 
 
 

 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 2 22,2% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

0 0% 

nem valósult meg 7 77,8% 

∑ 9 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
 
 

A3 jelű – Milléri tó és környékének akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
feladatcsoportok Projektek megnevezése kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

A3/1 A Milléri turisztikai célterület 

megközelíthetőségét szolgáló út 

fejlesztése 

1 Gyűjtőút felújítása 18 000 m2 megvalósult 

2 Feltáró út felújítása 3 000 m2 nem valósult meg 

3 Kerékpárút kiépítése 7 000 m2 megvalósult 

A3/2 Rekreációs létesítmények 

kiépítése 

1 Fogadó és szolgáltató központ 

kiépítése 

200 m2 nem valósult meg 

2 Szabadidőpark és sportterület 

létesítése 

10 000 m2 nem megvalósult 

3 Horgászbázis létesítése 200 m nem valósult meg 

4 Vízre épített horgászszállások 200 m2 nem valósult meg 

5 Üdülőpark létesítése  nem valósult meg 

A3/3 Közösségi intézmény-felújítás 1 Vízügyi Múzeum felújítása, 

fogadótér kialakítás 

 részben 

megvalósult 
 

Alcsi városrész – Mester úttól 

keletre eső akcióterület 

projektjeinek helyszínei 
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Milléri tó és környékének beépítési javaslata 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 2 22,2% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

1 11,1% 

nem valósult meg 6 66,7% 

∑ 9 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
 

S jelű Széchenyi városrész akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

S1 

  

Lakótelep komplex rehabilitáció 1 11 emeltes lakóépületek rehabilitációja 

(hőszigetelés, nyílászárók cseréje, 

szerkezeti csomópontok felülvizsgálata, 

szükségszerinti megerősítése, gépészeti 

korszerűsítés) 

900 lakás részben 

megvalósult 

2 3-5 emeletes lakóépületek 

rehabilitációja (hőszigetelés, nyílászárók 

cseréje, szerkezeti csomópontok 

felülvizsgálata, szükségszerinti 

megerősítése, gépészeti korszerűsítés) 

300 lakás részben 

megvalósult 
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3 

 

Hurok utak, járdák felújítása bővítése 21 890 m2 

gépjárműút 

 6 700 m2 

megvalósult 

Új parkolók építése 153 db megvalósult 

4.  Közkertek felújítása 35 000 2 nem valósult 

meg 

5 Épületek növényesítése (bütüfalak menti 

futónövények telepítése, lapostetők 

növényesítése) 

10 100 m2 nem valósult 

meg 

6. Arany Sándor utca útfelújítása és a Hild 

Viktor utcai autóbusz-forduló felújítása 

 megvalósult 

S2 Új közösségi terek fórumok 

kialakítása 

1 Fórumok kialakítása folyamatban 2 db megvalósult  

2 Fórumok kialakítása 4 db megvalósult  

 megS3 Közösségi és szolgáltató 

létesítmények építése, illetve 

felújítása, bővítése 

1 Zöld ház felújítása (utólagos 

hőszigetelés, ablakok cseréje tornaterem 

multifunkcionális átalakítása, 

akadálymentesítés hangszigetelt 

próbaterem) 

 megvalósult 

2 Széchenyi gimnázium külső felújítása, 

energia racionalizálása (utólagos 

hőszigetelés, homlokzati nyílászárók 

cseréje, akadálymentesítés) 

 megvalósult 

3 szolgáltatási központ létesítése  nem valósult 

meg 

4 Privát Trans Bt telephelyének fejlesztése 

(utólagos hőszigetelés, 

fűtéskorszerűsítés, akadálymentesítés, 

telephelybővítés) 

 megvalósult 

5 Széchenyi Körúti Általános iskola 

fűtéskorszerűsítése 

 megvalósult 

6 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

felújítása és fűtéskorszerűsítése 

 nem valósult 

7 Arany Sándor utcai új bölcsőde 

energetikai fejlesztése  

 megvalósult 

8 Görög-katolikus közösségi ház bővítése  megvalósult 

9 orvosi rendelő fejlesztése  megvalósult 

10 Termelői piac fejlesztése  megvalósult 

S4 Széchenyi Szabadidő és Sport 

Központ létesítése 

1 Sportközpont főépület építése 800 m2 nem valósult 

meg 

2 Ifjúsági szállásépületek építése 150 m2 nem valósult 

meg 

3 Övárok rehabilitációja 250 fm megvalósult 

4 Gépkocsi út és parkoló építése 72 db 

3 550 m2 

nem valósult 

meg 

5 Füves labdarugó pálya 2 db 

13 000 m2 

nem valósult 

meg 

6 Teniszpályák 6 db 

5 000 m2 

nem valósult 

meg 

7 Röplabdapálya 1 db 

370 m2 

nem valósult 

meg 

8 Mini golfpálya 1 db 

240 m2 

nem valósult 

meg 

9 Rendezvényterület 2 000 m2 nem valósult 

meg 

10 Görkorcsolyapálya 1 800 m2 nem valósult 

meg 

11 Gyalogutak, burkolatok, gyalogos hidak 3 db híd 

1 050 m2 

nem valósult 

meg 

12 Parképítés 26 300 m2 nem valósult 

meg 

13 Kerítésépítés 1 020 fm nem valósult 

meg 

14 Közművek kiépítése  nem valósult 

meg 

S5 Fűtőmű energia racionalizálása 1 Széchenyi Fűtőmű szoláris 

hőtermelésének kialakítása 

 nem valósult 

meg 

S6 1 Tanösvények bővítése 2000 fm megvalósult 
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Ökopark bővítése, turisztikai 

információs központ 

2 Kalandpark létesítése  nem valósult 

meg 

3 Zagyvaparton turista informatikai 

központ létesítése 

200 m2 nem valósult 

meg 

4 Kerékpárút összeköttetés építése a 

gimnázium és a zagyvapart között 

4200 m2 nem valósult 

meg 

S7 Új gazdasági terület kialakítása 1 Terület-előkészítés (területmegszerzés, 

Úthálózatok kialakítása, közművesítés) 

52 ha nem valósult 

meg 

S8 Varjú utca és környékének 

közterü-leti rehabilitációja és 

vízrendezése 

1 Felszíni vízrendezés  megvalósult 

2 Gépjármű utak kiépítése 12120 m2  részben 

megvalósult 

3 Közművek kiépítése  megvalósult 

S9  Közbiztonság javítása 1 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 db fix kamera, 

4 db forgat. 

kamera 

megvalósult 

S10 Soft programok 1 Miénk a város program 8 db szabadidős 

program 

szervezése 

megvalósult 

2 Zöld regeneráció program 

(szemétszedés, parlagfű irtás, fásítás, 

virágosítás, szemléletformáló akciók) 

 megvalósult 

 

 

Széchenyi városrész akcióterületének projekt helyszínei 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 20 43,6% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

3 6,4% 

nem valósult meg 23 50,0% 

∑ 46 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
  



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  48 

 
 

 

NY1 jelű volt laktanya és környékének akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a 

megvalósulás 

mértéke 

NY1/1 Thököly út felújítása 1 A Thököly út kapacitását növelő 

felújítása 

23 800 m2 nem 

megvalósult 

meg 

2  Körforgalmi csomópontok kialakítása 2 db nem valósult 

meg 

NY1/2 A laktanya és környékét feltáró 

gyűjtőút hálózat kialakítása 

1 A Kisgyepi főcsatornával párhuzamos új 

gyűjtőút építése 

10 200 m2 nem valósult 

meg 

2 Az Újszászi út felújítása az 

akcióterületen 

4200 m nem valósult 

meg 

3 Észak–déli irányú összekötő gyűjtőutak 

kiépítése, a logisztikai központtal való 

kapcsolat javítása 

8 400 m2 nem valósult 

meg 

4 Körforgalmi csomópont kiépítése a 

gyűjtőutak találkozásánál 

1 db nem valósult 

meg 

NY1/3 Újszászi út és környékén új 

gazdasági terültek kialakítása 

1 Közterületek kisajátítása  nem valósult 

meg 

2 Belső közutak kiépítése 10 800 m nem valósult 

meg 

3 Közművek kiépítése  részben 

megvalósult 

4 Gazdasági területhez tartozó közpark 

kialakítása 

15 000 m2 nem valósult 

meg 

NY1/4 Thököly úti volt laktanya 

hasznosítása1 terület-előkészítési 

feladatok 

1 Rendezési tervek módosítása   nem valósult 

meg 2 Megvalósíthatósági tanulmány készítése  

3 Kármentesítés  

4 Közterületek kialakítása a laktanya 

telkéből 

 

NY1/5 Thököly úti volt laktanya 

hasznosítása 2  

1 Közutak kiépítése 5200 m nem valósult 

meg 2 Közművek kiépítése  

3 Gazdasági területhez tartozó közpark 

kialakítása 

11 000 m2 

4 A volt laktanyaterület gazdasági 

hasznosítása, Inkubátorház és 

Szolgáltató Központ létesítése 

 

NY1/6 Fásítások 1 A volt laktanya körüli fásítások  1100 m2 nem valósult 

meg 2 Az Újszászi út környéki új gazdasági 

terültek utcafásítása 

3000 fm 

NY1/7 Tücsök Hangya utcák szegregációs 

területének rehabilitációja 

1 Lakóépületek felújítása, korszerűsítése 4 épület (48 

lakás) 

3000 m2 

megvalósult 

2 Lakóutcák felújítása 1940 fm megvalósult 

3 Közpark létesítése 1500 m2 megvalósult 

4 Hiányzó közművek kiépítése  megvalósult 

5 Közösségi ház építése 800 m2 megvalósult 

NY1/8 Logisztikai Központ fejlesztése 1 Porta és szociális blokk, valamint 

diszpécserszolgálat épülete 

 megvalósult 

2 Sajáttulajdonú átrakóvágány kiépítése  megvalósult 

3 Magasraktár létesítése 12 000 m2 nem valósult 

meg 
 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  49 

 

NY1 jelű volt laktanya és környékének akcióterülete projekt helyszínei 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 7 33,3% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

2 9,6% 

nem valósult meg 12 57,1% 

∑ 21 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 

 

NY2 jelű Pletykafalu akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

NY2/1 A városkapu és környékének 

rendezése 

1 Fogadóterület kialakítása 

(tereprendezés, szobor elhelyezés 

parkosítás) 

1 szobor 

1000 m2 

nem valósult 

meg 

2  Fogadóterület körüli fásítás 3000 m2 nem valósult 

meg 

NY2/2 Fásítások 1 A vasút és a lakóterület között fásított 

terület kialakítása 

2000 fm nem valósult 

meg 

2 Utcafásítások 6000 fm nem valósult 

meg 

NY2/3 A használtcikk és autópiac 

rehabilitációja 

1 Piacon belüli rendezés  nem valósult 

meg 

2 Piacon kívüli rendezés  nem valósult 

meg 

NY2/4 Energetikai hatékonyság fejlesztése 1 Kacsa utcai óvoda felújítása és 

korszerűsítése 

 nem valósult 

meg 

2 Orvosi rendelő korszerűsítése  részben 

megvalósult 

NY2/5 Kerékpárutak 1 Kerékpárút létesítése az Abonyi úton 3400 m2 nem valósult 

meg 
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NY2 jelű Pletykafalu akcióterülete projektjeinek helyszínei 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 0 0% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

1 11,1% 

nem valósult meg 8 88,9% 

∑ 9 100 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 

 

D1 jelű Körösi út és környékének akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a megvalósulás 

mértéke 

D1/1 

 

Szegregáció fokozatos 

felszámolása, és lakhatási 

körülmények javítása 

1 Törteli utca környéki szegregátum 

társadalmi felzárkóztatást célzó 

fejlesztés 

- közösség- 

fejlesztő 

programok, 

- szociális 

munka. 

-megélhetési 

támogatások- 

köz-biztonság 

javítása 

megvalósult  

2.  Törteli utca környéki szegregátum 

infrastrukturális fejlesztése 

8 db lakás teljes- 

körű felújítása, 

épületek bontása, 

környezetrendez

és 

megvalósult 

3 A Gyökér utca – Bányász utca Törteli 

utca, Motor utca, Törteli utca – 

Sashalmi út, Temető – Hoksári János 

utca, Törteli lakások és környezetük 

komplex felújítása  

54 lakás teljes- 

körű felújítása, 

épületek bontása, 

környezetrendez

és 

nem valósult 

meg 

4 Sashalmi út északi oldala – Mázsa utca 

mindkét oldala – Kazán utca mindkét 

oldala – Sashalmi út északi oldala a 

Törteli utcáig III. ütem 

50 lakás 

teljeskörű 

felújítása, 

épületek bontása, 

környezetrendez

és 

nem valósult 

meg 
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5 Füge utca északi oldala – Vihar utca – 

Béke utca - Bogár utca – Csallóköz 

utca keleti oldala  

10 lakás 

teljeskörű 

felújítása, 

épületek bontása, 

környezetrendez

és 

nem valósult 

meg 

D1/2 Környezetjavító beavatkozások 1 A lakóterültekkel határos gazdasági 

területek körül védőfásítások létesítése 

2000 fm nem valósult 

meg 

2 Utcafásítások 5800 fm részben valósult 

meg 

3 Új közpark létesítése a Törteli út és a 

Körösi út közötti mélyfekvésű 

területen 

245 000 m2 nem valósult 

meg 

D1/3 Lakóterületi rehabilitációk 1 Hullám utca környéki lakóterülteken  6 900 m2 

közterület 

nem valósult 

meg 

2 Zápor utca környéki lakóterülteken 3 800 m2 

közterület 

nem valósult 

meg 

D1/4 Intézményi fejlesztések 1 Az Újvárosi Szentlélek templom 

közösségi termének felújítása 

 megvalósult 

2. Temető úti, Hetényi kórházban 

járóbeteg infrastruktúra fejlesztése 

 megvalósult 

3. Temető úti bölcsőde fejlesztése  folyamatban van 

D1/5 Közlekedés fejlesztése 1 A Körösi út mentén kerékpárút építése 2000 m2 nem valósult 

meg 

2 A Tószegi út mentén kerékpárút 

építése (I. ütem a Hetényi kórházig). 

5300 m2 folyamatban van  

3  A Csáklya utcai közúti híd tervezése 

és megvalósítása 

 folyamatban van 

  
 

 

D1 jelű Körösi út és környékének akcióterületén a projekt helyszínek 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  
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megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 4 25,0% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

3 18,8% 

nem valósult meg 9 56,2% 

∑ 16 100% 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 

 

D2 jelű Déli iparterületek akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a 

megvalósulás 

mértéke 

D2/1 Barnamezős területek gazdasági 

célú rehabilitációja 

1 A volt Cukorgyár területének 

barnamezős rehabilitációja 

48 ha nem valósult 

meg 

2 A Panel utca és környéke barnamezős 

rehabilitációja 

117 ha nem valósult 

meg 

D2/2 Gazdasági terültek külső 

közlekedési kapcsolatinak 

fejlesztése 

1 A Körösi út meghosszabbítása a 

Piroskai útig 

16 000 m2 nem valósult 

meg 

2 A Piroskai út meghosszabbítása a 4. sz. 

főúti és körforgalmú csomópont 

kiépítése a 4- sz. főúttal 

21 700 m2 

1 db csomó-

pont 

nem valósult 

meg 

3 Ipari Parkot megközelítő kerékpárút 

fejlesztése 

 nem valósult 

meg  

D2/3 Szolnoki Ipari Park 

infrastrukturális fejlesztése 

1 Az ipari vízellátás és ipari 

szennyvízelvezetés saját tulajdonú 

megoldása 

 megvalósult 

2 Vízkivételi mű fejlesztése, a 

vezetékhálózat kiépítése 

 megvalósult 

3  Vasúti-közúti átrakó létesítése  nem valósult 

meg 

4 Inkubátor ház létesítése  nem valósult 

meg 

5 Kerékpárút létesítése a Szolnoki Ipari 

Parkban 

 megvalósult 

D2/4 A Szolnoki Ipari Park területi 

bővítésének területelőkészítése 

1 A déli csatlakozó terültek megszerzése, 

infrastruktúra kiépítés 

330 ha nem valósult 

meg 

D2/5 A „Zöld Ipari Park” megvalósítása 1 Gazdasági területeken belül közparkok 

létesítése 

30 000 m2 megvalósult 

2 Védőfásítások létesítése 5000 fm. részben 

megvalósult 

3 Ipari épületek növényesítése  nem valósult 

meg 

D2/6 Állapotjavító lakóterületi 

beavatkozások 

1 Cukorgyári lakótelep állagjavítása 250 lakás nem valósult 
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D2 jelű Déli iparterületek akcióterületén a projekt helyszínek 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 4 26,7% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

1 6,7% 

nem valósult meg 10 66,6% 

∑ 15 100% 
(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
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K1 jelű Szandaszőlős akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a 

megvalósulás 

mértéke 

K1/1 Közlekedési beavatkozások 1 A 442. sz. út elkerülő szakaszának 

kiépítése 

 folyamatban 

van 

2 Kerékpárutak építése a Simon Ferenc 

utcában 

1 900 m2 nem valósult 

meg 

3. Körforgalom kiépítése P+R parkoló 

kialakítása 

1 db nem valósult 

meg 

K1/2 Intézményfejlesztés 1 Munkácsy Mihály utcai orvosi rendelő 

energetikai fejlesztése 

 megvalósult 

2 Szandaszőlős központjában idős nappali 

foglalkoztató létesítése 

 nem valósult 

meg 

3.  Simon Ferenc úti bölcsőde 

kapacitásbővítés  

2 csoport 

foglalkoztató 

folyamatban 

van 

4 Szent Orbán Templom energetikai 

fejlesztése 

 megvalósult 

5 Eszterlánc óvoda fejlesztése 

(Krúdy Gyula utca) 

1 csoport 

foglalkoztató 

folyamatban 

van 

K1/3 Környezetjavító beavatkozások 1 Meglévő és tervezett utcák fásítása 19 000 m2 részben 

megvalósult 

K1/4 Tömbbelsők lakóterületi 

hasznosítása 

1 Telekrendezés, új utcák kialakítása 

(tömbbelsők feltárása) 

21 000 m2  részben 

megvalósult 

2 Hiányzó közművek kiépítése  részben 

megvalósult 

KI/5 Szegregáció fokozatos 

felszámolása, és lakhatási 

körülmények javítása 

1 Szabó Lőrinc utca – Katona József úti 

szegregátum Törteli utca környéki 

szegregátum társadalmi felzárkóztatást 

célzó fejlesztés  

12 lakás megvalósult 

2 Szabó Lőrinc utca – Katona József úti 

szegregátum infrastrukturális fejlesztése 

 megvalósult 

K1/6 Helyi termelői színt kialakítása 1 Színt adunk a helyi termékhez. Helyi 

termelői színt kialakítása 

Kiss János utca 116 

 megvalósult 
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K1 jelű Szandaszőlős akcióterületén a projekt helyszínek 
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 8 57,1% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

2 14,2% 

nem valósult meg 4 28,7% 

∑ 14 100% 
(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
 

K2 jelű Alcsi-sziget akcióterülete 

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a 

megvalósulás 

mértéke 

K2/1 Közlekedési beavatkozások 1 A Vízparti krt. és a 4. sz. főút teljes 

értékű csomóponti kapcsolatának 

kiépítése 

1 db nem valósult 

meg 

2 Kerékpárutak építése a Vízparti krt. és a 

Holt Tisza part mentén 

7 800 m2 nem valósult 

meg 

K2/2 1 Fogadóépületének építése  nem valósult 
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 Alcsi-Holt-Tisza rekreációs 

program és zöldfelület fejlesztés 

2 Szállásférőhely bővítés  folyamatban 

van 

3 Hajótároló  megvalósult 

4 Közművek bővítése  megvalósult 

5 40 fh. parkoló építése  folyamatban 

van 

6 Kültéri futó és atlétikai pálya valamint 

rekreációs terület fejlesztése 

 nem valósult 

meg 

K2/3 Intézmény fejlesztése 1 Bentlakásos idősek otthonának bővítése  megvalósult 

K2/4 Lakóterületi átsorolás és lakópark 

előkészítés 

1 Lakóterületi átsorolás után a hiányzó 

közművek kiépítése 

 megvalósult 

2 Lakópark terület-előkészítése 22 ha nem valósult 

meg 

K2/5 Védőfásítások 1 Védőfásítása a lakóterület határán 2 300 fm nem valósult 

meg 
 

  
 

Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 5 41,7% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

2 16,6% 

nem valósult meg 5 41,7% 

∑ 12 100 

(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
 

K2 jelű Alcsi-sziget 
akcióterületén a projekt 
helyszínek 
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Külterületeken végrehajtandó nem akcióterületekhez kapcsolódó projektek  

A fejlesztési akcióterületen belüli fejlesztési feladatcsoportok és projektek és azok jellemzői 
Feladatcsoportok projektek kapacitás a 

megvalósulás 

mértéke 

KÜ1 Zöldfelületi fejlesztések 1 Mezőgazdasági dűlőutak fásítása 73800 fm nem valósult 

meg 

2 Erdősítések 579 ha részben 

megvalósult 

3 Patkó úti zöldfelület fejlesztés 100 fm nem valósult 

meg 

KÜ2 Természetvédelmi területek 

bővítése 

1 A helyi természetvédelmi területek 

bővítéséhez szükséges kutatások 

vizsgálatok elvégzése 

 részben 

megvalósult 

KÜ3 Turisztikai célú fejlesztések 1 Zagyva menti kerékpárút építése 28 000 m megvalósult 

2 Tisza menti és Tiszasüly felé vezető 

kerékpárutak építése 

15 800 m2 részben 

megvalósult 

3 Tiszakécske felé vezető Kerékpárút 

építése 

6 000 m2 megvalósult 

4 Tanösvények létesítése 4 800 fm. nem valósult 

meg 

KÜ4 Tájgazdálkodás támogatása 1 A Tisza árterületén  nem valósult 

meg 2 A Zagyva árterületén  

KÜ5 Biotermesztés támogatása 1 A biotermesztés ösztönzése, a 

biotermékek és a tájgazdálkodási 

termékek értékesítésének támogatása 

 nem valósult 

meg 

KÜ6 Az öntözéses terültek bővítése 1 Az öntözéses infrastruktúrák bővítése 

(Ennek keretében számolni lehet az Alcsi 

- Holt Tisza iszaptalanítása során 

keletkező iszap elhelyezésének 

talajjavító hatásával is). 

1500 ha nem valósult 

meg 

KÜ7 Útfelújítás 1 Patkó utca felújítása  nem valósult 

meg 

KU8 Szennyvíztisztító telep 

rekonstrukciójának vizsgálata 

1 Vizsgálat, a fejlesztésekből várható 

terhelések felmérésére és ennek 

összevetése a jelenlegi kapacitással. 

 megvalósult 

5 

 

 

Külterületen végrehajtandó akcióterületekhez nem kapcsolódó projektek helyszínei 
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Kiértékelés projektszám alapján:  

megvalósulás projekt szám % 

megvalósult 2 15,3% 

részben megvalósult, illetve 

folyamatban van 

3 23,1% 

nem valósult meg 8 61,6% 

∑ 13 100% 
(Megjegyzés: a projektek száma megtévesztő lehet, mert a projektek között vannak igen jelentős költségigényű feladatok és vannak kisebb 

jelentőségűek is) 
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1.5.3 A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések  
 

A jelen vizsgálati aktualizálás időpontjában két hatályos településrendezési szerződés él: 

1.  Szolnok MJ. Város településrendezési eszközök 2021 évi részmódosítására vonatkozó, tárgyalásos eljárás 

keretében készítendő tervezési feladatokra vonatkozó, valamint  

2.  Szolnok MJ. Város településrendezési eszközök 2021 évi részmódosítására vonatkozó, teljes körű eljárás 

keretében készítendő tervezési feladatokra vonatkozó 

tervezési szerződések. 

Az 1. pont alatti szerződésben három dokumentáció készül 

-- a közigazgatási területre kiterjedő településrendezési eszközöket megalapozó vizsgálat aktualizálása, 

-- a kiemelt fejlesztési területekre vonatkozó 2021 évi részmódosítások, 

-- a településképi rendelet módosítása. 

 

Hatályos településfejlesztési szerződés nincsen.  
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1.6 SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

Szolnok város érvényes településrendezési tervei: 

-- 60/2019.(II.28.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott Szolnok város településszerkezeti terve, 

-- 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv. 

A jelenlegi településszerkezeti terv napjainkban teljes összhangban van mind a hosszútávú településfejlesztési 

tervvel, mind az IVS-el. 
 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A rendezés legfontosabb alapelvei, átfogó feladatai 

1. Hosszú távon el kell érni, hogy Szolnok Térségi kapcsolatai mind az országos hálózaton belül, mind a vonzáskörzeten belül 

tovább erősödjenek. 

Megépült az M4 autóút. 
2. A térségi kapcsolatok bővítése mellett erősíteni kell Szolnok regionális és országos szerepkörét elsősorban azokon a 

területeken, ahol a város adottságai kedvezőek, így az ellátó-szolgáltató, kereskedelmi, szállítmányozási, pénz- és 

áruforgalmi, raktározási funkciókat, valamint a közép- és felsőfokú menedzserképzés, oktatás és az idegenforgalom 

intézményeit tekintve. A rendezés során e bővítendő, ill. erősítendő szerepkörök befogadására területeket kell biztosítani.  

3. A rendezés során kiemelten kell kezelni az ökológiai szemlélet érvényesítését. Mindent el kell követni, hogy Szolnok természetes 

környezete (a Tisza, a Zagyva környezete) és a város harmonikus együttélése zavartalanná váljon.  

Ennek fontos eleme, hogy a gyalogos és kerékpáros híd megvalósításával a Tisza természetes környezete 

funkcionálisan a Belvároshoz közelebb került. 
4. Szolnok kulturális, városépítészeti örökségét hordozó környezetét a rendezés során a lehető legnagyobb mértékben védeni kell 

5. A piaci környezethez igazodó, vállalkozást támogató, segítő településrendezést kell előirányozni. A rendezés eszközeivel 

ösztönözni, segíteni kell a környezethez illeszkedő vállalkozásokat.  

Az utóbbi néhány évben a gazdasági területek beépülése felgyorsult. A Déli Ipari Park bővítése és az É-NY-i 

iparterületek terület-előkészítése aktuálissá válik. A 32. sz. főút mentén , valamint Besenyszög határában új 

gazdasági területek kerültek kijelölésre. 
6. Szolnokot távlatban 80 ezres lakónépesség fogadására kell alkalmassá tenni. Ennek megfelelően a lakóterületeknek kijelölt, 

de még nem előkészített területeket ütemezni kell. Meg kell határozni azokat a lakóterületeket, amelyek igénybevétele, terület-

előkészítése csak az előre jelzett népességváltozáshoz képest pozitív irányú elmozdulás esetén engedhető meg.  

Szolnok jelenlegi lakónépessége a 2019-es adatok alapján 70 447 fő. Ez csökkenő tendenciát mutat, ami felvetheti 

a tartalék lakóterületek elhagyásának lehetőségét. 
7. Törekedni kell arra, hogy az egyes városrészek közötti eltérő környezeti színvonal, ill. komfortosság, ellátottsági színvonal 

csökkenjen.  

A joghatályos IVS részbeni végrehajtása, megvalósulása kedvező hatással volt az egyes városrészek környezeti 

színvonalasnak javítására. 

Rendezési feladatok 

1. BELTERÜLETEK BŐVÍTÉSE, ILLETVE KÜLTERÜLETI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK. 

Elsősorban a tervezett lakóterületek belterületbe-vonását kell szorgalmazni. A belterület-közeli gazdasági területek esetén a 

külterületi beépítésre szánt területi kijelölés elégséges. 

Belterületbe vonásra előirányzott területek: 

-- távlatban, a népesség tendenciák megváltozása esetén az Alcsi városrészben a volt szovjet laktanyától keletre eső, ma 

mezőgazdasági területek lakóterületi célokra. A bevonás feltétele az Alcsi városrészben meglévő jelentős belterületi 

tartalékok kihasználása, továbbá az északi forgalmi út I. ütemének valamint az Üteg utca menti gyűjtőútnak a kiépítése; 

-- még nem történt meg a belterületbe vonás, mert a lakóterületek terület-előkészítése nem indult meg. 
-- az Alcsi - szigeti 4. sz. főút elkerülő úti csomópontjától nyugatra eső, ma mezőgazdasági területek – lakóterületi és 

intézményi célokra. A bevonásnak nincs különösebb feltétele;  

-- nem került bevonásra a terület. 
-- a Szandaszőlősi városrészben a Szabó Lőrinc u., Nagymező u. és a volt Tisza-gát közötti, jelenleg mezőgazdasági terület – 

lakóterületi célokra. A belterületbe vonás feltétele a tömbbelsős feltárások lehetőségének kihasználása. A terület 

hasznosítása a 442. sz. főút tervezett kiváltását követően lesz aktuális. Ez esetben az elkerülő út, részben helyi célokra is 

igénybe vehető lesz; 

-- a 442 sz. főút elkerülő szakasza nem épült meg, ennek következtében a belterületbe vonásra nem került sor. 
-- a Szandai - rétek déli belterületi határa és a külterületen áthaladó gázvezeték északi védőterülete közötti terület központi 

vegyes területfelhasználás céljára.  

– a belterületbe vonás nem történt meg. 
Belterületből történő kicsatolásra szánt területek:  
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-- A jelen 2021 évi részmódosítások keretében a Prizma utca mentén több telek kicsatolásának kezdeményezése 

történik meg, mert e területek napelem-park részévé fognak válni. 

2. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS SZERKEZETE 

a) A város tervezett területfelhasználásának alapszerkezetét a természeti és a történelem során kialakult városszerkezeti 

adottságokból kell levezetni. 

Szolnokot a Tisza és a Zagyva, valamint a vasútvonalak öt, városrészre tagolják a várost: 

• a belső (belvárosi és tiszaligeti) 

• az észak-nyugati és a dél-nyugati 

• az északi 

• a keleti és 

• a dél-keleti 

városrészre.  

b) A Belváros a Szolnok történelmi területe.  

Belvárosban két fontos zónát területszervező tengelyként kell kezelni. 

-- Ady E. u. – Thököly út, valamint a 4. sz. főút közötti – a Zagyvától a vasútállomásig terjedő és a vasútállomás térségében 

tölcséresen szétnyíló főutak közötti tömböket Szolnok városközponti magjának kell tekinteni. 

-- A másik szervező zóna a Mártírok útja – Templom u. – Sóház u. és a Tisza közötti, zömében intézményterület. 

El kell érni, hogy mindkét területszervező sávnak kiépüljön, a már meglévő elemek továbbfejlesztésével a belső 

hosszirányú gyalogos és kerékpáros tengely. A városközpontban a Zagyva és a vasútállomás, a Tisza-parton a Zagyva-

torkolat és a Rep-Tár (Óállomás) között. 

-- A gyalogos tengely néhány eleme megépült. (Kossuth tér gyalogos zóna lett, gyalogos övezetként épült ki a 

Kossuth út és a városközpont közötti szakasz. Kiépül a Tiszaparti sétány.  
A két gyalogos tengely összekapcsolását a Tisza-parti városrész utcahálózata biztosítaná – az a Tisza-parti városrész, 

amely történelmi hagyományainál fogva egyébként is a város legértékesebb területe. A legfontosabb összekötő elem a 

Szapáry út, mely a megépült Tiszaligetre vezető gyalogos és kerékpáros Tisza hídon keresztül összeköti a Belváros 

városközpontját Tiszaligettel.  

– Az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztése volt a Tiszavirág gyalogos és kerékpárút kiépítése, mely a 

Belváros és a Tiszaliget közvetlen kapcsolatát teremtette meg. Ez ösztönzőleg fog hatni a Szapáry út 

gyalogosítására, mellyel a városközpont és a Kossuth téri gyalogosos övezetek összekapcsolása megtörténhet. 
Ezért is fontos, meghatározó feladat a Tisza-parti városrész teljes körű rehabilitációja. El kell érni, hogy a rehabilitáció 

kiterjedjen az épületek felújításán, esetleg funkcióváltásán túl a közterületek igényesebb kialakítására, a Tisza-partra 

kivezető utcák gyalogos üzletutcává alakítására és a zöldfelületek további gazdagítására, a díszvilágítás megvalósítására. 

Külön gondot kell fordítani a történelmi hagyományokat hordozó épületek, épületegyüttesek eredeti építészeti 

megformálásának megőrzésére, megújítására.  

-- Még a Tisza-parti városrész komplex, rehabilitációja nem kezdődött meg.  
A Tiszaliget közlekedési kapcsolatait javítani kell. A város legfontosabb rekreációs területei itt helyezkednek 

el. A főiskola fejlesztésével ez az igény, elsősorban a Belváros irányában fokozottan jelentkezik. Ennek érdekében 

távlatban egyéb városi igényekkel összhangban lehetővé kell tenni a kétirányú gépkocsi megközelítést, anélkül, hogy az 

átmenő forgalmat generálna a rekreációs területeken. 

c) Az észak-nyugat, dél- nyugati városrész felhasználása erősen heterogén, a sokrétűséget enyhíteni kell.  

Ennek érdekében: 

-- Az egymást zavaró ipari és lakófunkciókat egymástól lehetőleg el kell választani. Az elválasztást, ha véderdősávval 

nem, az üzemi telephelyeken belül létesítendő védőfásítással kell megoldani. 

-- A déli iparterületen a 4. sz. főút elkerülő szakaszától délre új lakóterületet kijelölni nem szabad. 

Ugyancsak nem jelölhető ki új lakóterület az északi iparterület térségében (a Rékasi út és a Budapest-Debrecen 

vasútvonal közötti háromszögben). 

Az észak-nyugati városrészben nagyon sok a kihasználatlan, alulhasznosított terület. Szolnok gazdasági területeinek 

jelentős bővítését ebben a városrészben lehet végrehajtani. Míg a dél-nyugati városrész déli területei a környezetet is 

szennyező ipari technológiák befogadására is alkalmasak, itt csak a környezetet nem terhelő gazdasági tevékenységek 

telepíthetők le, mert a városrész a leggyakoribb széljárás irányába esik. 

-- Az észak-nyugati városrészben a fejlesztések elkezdődtek, de még hiányzik a gazdasági területet előnyösen 

feltáró úthálózatok kiépítése.  
d) Az északi városrész kiépítését a lakótelepi fejlesztéseknek köszönheti. Itt a legfontosabb rendezési feladat a befejezetlenség 

felszámolása.  

Ennek érdekében: 

-- Szorgalmazni kell a közösségi területek, a városrészközpont és az intézményi alközpontok színvonalas környezeti 

kialakítását, az intézményi ellátás javítását. 

-- Komplex lakóterületi rehabilitációt kell előirányozni, melynek szerves részének kell tekinteni a lakókörnyezet 

rehabilitációját, és funkcióbővítését. 

-- A városrész elszigeteltségét oldani kell a városrészek közötti közlekedési hálózatok fejlesztésével. 
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-- A városrész az M4-es autópálya megépültét követően a város kapujává fog válni. Ennek megfelelően fogadóterületek 

tartalékolásáról és kiépítéséről gondoskodni kell. 

-- A Széchényi városrész rehabilitációja, a lakóépületek homlokzat-felújítása, hőszigetelése és gépészeti 

korszerűsítése megtörtént. Az itt kijelölt tartalék lakóterületek felhasználására nem volt szükség. 
e) A keleti városrész (Alcsi) a Belvárossal szoros kapcsolatban él, sok tartalék területtel rendelkezik.  

A tartalékterületek kihasználása érdekében: 

-- A lakóterületi fejlesztések egy részét ide kell koncentrálni. A volt laktanya és honvédségi gyakorlóterületek 

kihasználásával, városi, elsősorban telkes családiházas lakóterületi funkciók betelepítésével a funkcióidegen 

zárványokat fel kell számolni.  

-- A városrész kedvező földrajzi, természeti adottságait kihasználva rekreációs területek fejlesztését is elő kell irányozni. 

-- A városrész az M4-es autópálya megépültével a második legfontosabb megközelítési irányba fog esni. Ennek 

következtében területet kell tartalékolni a városi fogadóterületek számára. 

-- A lakóterületei tartalékok kihasználása nem történt meg. Kérdés, hogy a csökkenő népesség mellett ezeket 

a meg kell-e tartani, vagy részben csökkenteni lehet. 
f) A Belvárostól legtávolabb esik a Dél - Keleti városrész. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb rendezési feladat a 

városrészek közötti közlekedési hálózatok javítása.  

-- Az Alcsi szigeten a rekreációs és üdülési funkciók erősítését kell előirányozni. A terület további beépítettségét korlátozni 

kell. Lakóterületi bővítést a kedvező környezeti adottságok kihasználásával, de csak mérsékelt területi igénybevétellel 

szabad végrehajtani.  

-- Megtörtént az üdülőterületek lakóterületi átminősítése. 
-- Szandaszőlős Szolnok legnagyobb lakóterületi tartalékával rendelkezik. Két fontos rendezési 

feladatot kell előirányozni a közlekedési kapcsolatok fejlesztése mellett. 

• A tömbfeltárások folytatása. A meglévő lakóterületi tartalékok kihasználása érdekében a falusias telekszerkezet 

átalakítását kell előirányozni. 

- Tömbfeltárások folyamatos történnek. 
• A lakóterület déli határa mentén véderdő fásítást kell végrehajtani, és ezzel a várost körülölelő zöldgyűrű 

jótékony hatását mellett a déli belterületi fejlesztési lehetőségeket meg kell akadályozni. 

- A véderdőfásítás még nem történt meg. 

3. LAKÓTERÜLETEK RENDEZÉSE 

a) Új lakóterületek számára kell fenntartani 

-- az Alcsi városrészben a Bimbó utcától keletre eső belterületi – ma mezőgazdasági hasznosítású földrészleteket 

(kertvárosias beépítés számára),  

-- Még nem kezdődött el a terület-előkészítése. 
-- az Alcsi-szigeti a Tüzér, utcától keletre eső, távlati felhasználásra, tartalékterületeként kijelölt földterületeket 

(kertvárosias beépítés céljára),  

-- Kérdés, hogy fenn-e kell tartani a csökkenő népesség mellett? 
-- a Széchenyi-városrészben a lakóteleptől északra, a belterületig húzódó területeket (kertvárosias beépítés számára), 

távlati felhasználásra, tartalékterületeként (kertvárosias beépítés céljára), 

-- Kérdés, hogy fenn-e kell tartani a csökkenő népesség mellett? 
-- Szandaszőlősön a Szabó Lőrinc és Nagymező u. és a régi Tisza-gát között belterületbe vonásra kijelölt 

földrészleteket, kertvárosias beépítés céljára, (A Szandaszőlősi lakóterület jelentős bővítésének feltétele 

a második Tisza-híd megépítése),  

-- A tartalékterületek esetleges elhagyása felvetheti a távlatban tervezett Tisza-híd nyomvonal módosítását. 
b) A meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítását kell előirányozni két módon 

• tömbbelsők feltárásával 

-- Új lakóterületek bevonása helyett a tömbfeltárások szorgalmazása gazdaságosabb településüzemeltetést 

tesz lehetővé. Az elmúlt években a tömbfeltárások folyamatosan történtek. 
• átépítéssel. 

-- Tömbbelsők feltárásával intenzívebben hasznosítható lakóterületként kell kijelölni 

• a déli iparterületi városrészben a Sashalmi út környékét,  

- Az itteni lakóterületek bővítése még tömbfeltárással sem elsődleges feladat. Az elmúlt években 

nem volt változás. 
• Szandaszőlősön a Gátőr u. – Vörösmező u. – Nagymező u. – belterületi határ közötti tömbbelsőket, • 

Szandaszőlősön a Nagymező utca, Veres Péter utca közé eső tömbbelsőt, 

• Szandaszőlősön a Kiss János utca és Krúdy Gy. u. közé eső tömbbelsőket. 

- Szandaszőlősön a tömbfeltárások folyamatosan történnek. 
-- A jelenleg kialakult épületmagasság és beépítési % növelésével intenzívebben hasznosítható 

lakóterületként kell kijelölni  

-- Folyamatosan történik, elsősorban a közlekedési hálózatok fejlesztésével összefüggően. 
• a Szántó krt. áttörésével érintett lakótömböt és környékét, 
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• a Csokonai u. és a Pozsonyi út két oldalát, 

• a Városközpont II. területét (Ady E. u. – Baross G. út – Dr. Elek I. u. és a Kápolna u. közötti tömbökben), 

• a Jókai u., az Arany J. u., a Dózsa György. út, és a Somogyi B. u. menti tömböket, 

• a Rákóczi út környékét, 

• a Széchenyi-városrészben a lakótelep korábban tervezett 4. negyedében. 

-- A Belváros átépülő, városiasodó területein (Rákóczi út és környéke, Pozsonyi út, Csokonai u. környéke a Jókai u., 

Arany J. u., Dózsa György út menti ingatlanok) az átépülés drasztikus (törésszerű) változásait el kell kerülni, a korábbi 

szabályozás által megengedett épületmagasságot mérsékelni kell. 

-- Szandaszőlős központjában már korábban kialakított területek az előzőekben említett kategóriák egyikébe sem 

tartoznak, hiszen nem újonnan kijelölt lakóterületről, de intenzitásnövelésről sincs szó. Ezért e területet külön említjük 

meg. (Aba Novák Vilmos utca és Ferenczy K. u. közé eső területek – amelyek kisvárosias beépítés számára kerültek 

kijelölésre már korábban.) 

c) Fokozatos rehabilitációt kell előirányozni 

• a Tisza-parti városrészben 

• a déli városrészben a Zápor u. és a Vágóhíd u. környékén. 

-- Fokozatos lakóterületi rehabilitációt kell előirányozni, a jelenlegi intenzitás megtartása mellett 

• a Tisza-parti városrészben komplex, értékmegtartó és növelő rehabilitáció végrehajtása az elkövetkezendő 

évtized kiemelt feladata. A területre részletes vizsgálatokkal megalapozott rehabilitációs terv készítése 

szükséges,  

- Pontszerű változások történtek, még várat magára a komplex rehabilitáció. 
• a déli városrészben a Hullám utca környékén, ahol a múlt századi utca és telekszerkezet szinte változatlan 

formában fennmaradt. A fokozatos rehabilitáció különösen a Tisza közelsége miatt a területet felértékelheti,  

Nem történt változás, esetleg új akcióterület lehet. 

• a déli városrészben a Zápor utca környékén. A lakóterület utca- és telekszerkezete szintén a múlt században 

alakult ki. A fokozatos rehabilitáció ugyancsak a terület felértékelődésével járhat –bár kétségtelen, hogy a 

terület környezeti adottságai a Hullám utcai lakótömbökénél kedvezőtlenebb. 

- Nem történt változás, esetleg új akcióterület lehet. 
d) Átépítés szükséges a Törteli utca és a Motor utca szlömös területén. 

- Nem történt változás. 
e) A lakótelepek fokozatos rehabilitációjával kell számolni.  

-- A rehabilitációnak ki kell terjednie a lakóépületek műszaki felújításán túl elsősorban a lakókörnyezet köz- és nem 

közterületeinek felülvizsgálatára, a mai úszótelkek és közparkok arányainak módosítására és az így kialakított építési 

telkek felhasználásának, beépítésének részletes szabályozására. Ez utóbbi keretében jogi lehetőséget kell teremteni a 

lakóépületek földszinti szintterületeinek bővítésére, a tető beépíthetőségére, a loggiák, erkélyek, lakások 

bővíthetőségére, összevonására stb. 

-- A rehabilitáció során meg kell oldani az igényelt (előírt) garázsok látvány- és környezetvédelmi követelményeket is 

kielégítő telepítését. 

-- A lakótelepeken belül csökkentendő közparkok mainál igényesebb kialakításáról és fenntartásáról gondoskodni kell. 

-- A lakótelepek elhelyezkedésüktől függően különböző mértékű rehabilitációt igényelnek: 

• a Széchenyi-városrészben elsődleges feladat a lakáskínálat bővítése, a lakótelepi jelleg kertvárosi, kisvárosi 

karakterű kiegészítése, azaz új területek előkészítése,  

- A Varju utca környékének kisvárosias átépülése folyamatos.  
• a Tallinn-városrészben az épületek felújítása és helyenként a szintterület bővítése a legsürgetőbb feladat, 

• az építési telkek kialakításának és a magánerő rehabilitációs célú mozgósításának leginkább a Zagyva-parti 

lakótelepen van realitása,  

- A változás folyamatos. 
• a vasútállomás előtti József Attila lakótelep műszaki állapota a leginkább elfogadható. Itt a földszinti 

szintterületek közösségi célú intézményi átalakítása, bővítése, funkcióváltása az elsődleges feladat.  

- A vasútállomás előtti tér részben kialakult. A vasútállomás és környékének rehabilitációja 

megtörtént. Jelenleg folyamatban van egy nagy kapacitású gépjármű parkoló kiépítése. 
f) Az újonnan kijelölt lakóterületeken az intézményi ellátás egy része a lakótelken magánvállalkozás keretében valósul meg. Az 

alapfokú intézményellátás tartalékterületeit biztosítani kell, kivéve a Széchenyi-lakóteleptől északra kijelölt kertvárosias 

területet, ahol a lakótelep alapfokú ellátottsága az átlagosnál magasabb szintű és a terület igényeit is kielégíti.  

-- E területek felülvizsgálata szükségessé válhat. 

4. ÜDÜLŐTERÜLETEK, PIHENÉSI CÉLÚ KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYTERÜLETEK RENDEZÉSE 

-- A rendezési terv készítése során biztosítani kell, hogy az üdülőterületek elsődlegesen a pihenés zónái lehessenek. El kell 

különíteni a csendes pihenési zónákat a zajosabb idegenforgalmi hasznosítású területektől. 

-- Meg kell akadályozni, hogy az üdülőterületek, kiskertek további terjeszkedésével a Holt –Tisza és a Holt - Zagyva partja 

teljes hosszában beépüljön. 

-- Pihenési célú intézmények számára kell tartalékolni a Tiszaliget jelentős részét – a jelenlegi közparkok megtartása mellett.  

-- Tiszaliget rekreációs hasznosítását az új gyalogod és kerékpáros Tisza-híd javítani fogja. 
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-- A Tisza árterületére eső volt zártkertek kiskert célú hasznosítását fokozatosan fel kell számolni, ill. annak erdőhasznosítását 

kell ösztönözni (támogatni), a nagyvízi levonulási sávval kapcsolatos előírások figyelembevételével. 

-- A Budapest-Debrecen vasútvonal és a Kecskemét-Szolnok vasútvonal között kialakult üdülőterület továbbfejlesztését nem 

szabad előirányozni. A vasútvonalak mentén védőfásítási kötelezettséget kell előírni. Javítani kell az üdülőterület közúti 

megközelíthetőségét. 

-- A Paprika u. menti üdülőterület környezete szennyezett és egy része a bűzös, fertőzésveszélyes védőterületbe esik. A 

földrészletek beépíthetőségét szabályozási eszközökkel mérsékelni kell. 

-- Új rekreációs területet lehet kijelölni a Milléri csatorna környékén, a üdülőházas üdülőterületek, rekreációs intézmények, 

közparkok számára. A rekreációs terület bővítési területére a részletes fejlesztési programok ismeretében szabályozási 

tervet kell készíteni.  

-- A város új tartalék rekreációs területe a Milléri tó és környéke. A terület ilyen jellegű felhasználása 

elkezdődött. (szabadidőközpont, lovas-központ). Újabb területek bevonása és terület-előkészítése folyamatban 

van. 

5. KÖZPONTI VEGYES ÉS NEM PIHENÉSI CÉLÚ KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYTERÜLETEK RENDEZÉSE ( 

-- A városba érkezés fontos pontjain a város szerepköréhez, kultúrájához, hagyományaihoz méltó építészeti és funkcionális 

környezetet kell kialakítani. Ennek érdekében a városkapuk kiépítésének lehetőségét biztosítani kell 

• a 32. sz. útról érkezve a Nagysándor József és Abonyi út csomópontjának térségében,  

- Kiépítése még nem történt meg 
• a 32. sz. útról érkezve a Nagysándor József út csomópontjában, illetve a Széchenyi-városrész Széchenyi I. 

krt.-i bejáratánál,  

Kiépítése a volt HM laktanya hasznosítása esetén gyorsulhat fel. 

• Besenyszög felől érkezve a vasúton átérve, a tervezett északi körút kiskereskedésében (a Besenyszögi 

városkapu az M4 kiépítése után válik fontos ponttá),  

- Gazdasági hasznosítása indult el a területnek. 
• a 4. sz. főúton érkezve az Alcsi-szigeti bejáratnál, 

- Nem történt változás. 
• a 4 sz. főúton érkezve a 32. sz. főútleágazásánál.  

- Nem történt változás. 
• a 442. sz. főút felől közelítve a Belváros felé a Szandai-réten tervezett szabadidő-központ térségében,  

Nem történt változás. 
• a Tószegi út felől, illetve a 4. sz. főúton érkezve a déli iparterületen a Gyökér u. – Csaba u. környékén.  

- Nem történt változás. 
-- A Belvárosba ékelődő iparterületek funkcióváltását fokozatosan elő kell segíteni, elsősorban 

• a Százados utca menti telephelyeken, Üvegtechnika, stb.), 

- Nem történt változás. 
• a Mártírok útja menti (Malomipari Vállalat),  

- A hasznosítás előkészítése folyamatban van. 
• a Meder utcai (Tejipari Vállalat, KÉV Metró stb.), 

- A hasznosítás előkészítése folyamatban van. 
• egyéb üzemi telephelyeken, ahol kereskedelmi, szolgáltató, idegenforgalmi hasznosítás megjelenése a 

kívánatos.  

-- A volt laktanya-, illetve korábban katonai célokat szolgáló területeket, épületeket elsősorban intézményi vagy intézményi-

lakó, esetleg szolgáltatóipari célokra kell hasznosítani. Ilyen terület 

• a Thököly út menti volt laktanya.  

-- Nem történt változás. A terület kihasználatlan több mint 10 éve. 
-- A Körösi úti temető ravatalozójának megépítésével és a bejárati területek rendezésével, ill. a több kisebb temető 

megtartásával (a változó temetkezési szokásokat is figyelembe véve) nem indokolt, hogy új temető létesüljön. A korábban 

kijelölt temetőt az Alcsi-városrész intézményterületeként (elsősorban városi rekreációs célokra) kell tartalékolni. 

6. GAZDASÁGI (IPARI, KERESKEDELMI) TERÜLETEK RENDEZÉSE 

-- A környezetet erősen terhelő üzemek számára a 4. sz. főúttól délre eső ipari területeket, a környezetet nem terhelő, 

védőtávolságot nem igénylő üzemek számára a 4. sz. főúttól északra 

eső ipari területeket kell kijelölni. 

-- A kialakítandó ipari gazdasági területeket a rendezés módja és ütemezése szerint három területegységre kell tagolni: 

• a dél –nyugati városrészben a Piroskai úttól északra fekvő, ipari telephelyek rehabilitációt igényelnek, 

• a Piroskai úttól délre fekvő külterületi földrészletek valamint az észak-nyugati városrész ma még beépítetlen 

területein „zöldmezős” iparterületek alakítható ki,  

Az Ipari Park jelentős része már beépült. Bővítésének szükségessége napirenden van. 
• ugyancsak zöldmezős ipari területek alakíthatók ki az Abonyi út bevezető szakasza mellett, kb. 60 ha 

kiterjedéssel. 

- A gazdasági terület kiépítése nem indult el. 
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-- A Nagysándor József út környéke, és a hulladéklerakótól nyugatra eső Újszászi út és a vasutak közé eső területek gazdasági 

területét elsősorban innovációs, illetve nagykereskedelmi, raktározási célú területként kell felhasználni, illetve 

tartalékolni.  

-- Fokozatosan beépültek e területek. 
-- Az innovációs központokat magas (fejlett) technológiákat és magas szellemi hátteret igénylő, a helyi gazdaság megújulását 

segítő tevékenységek és az azt kiszolgáló intézmények telepítésére, pihenőparkok létesítésére kell alkalmassá tenni. A 

terület kiépítését fejlesztő társaság közreműködésével, magas környezeti értékű terület-előkészítéssel kell vonzóvá tenni. 

-- Az Ipari Park központjában a rendezési terv előirányozta egy vonzó környezet kiépítését. Ennek megvalósult 

egyik eleme a központi parkon belül kialakított tófelület. 
-- A MÁV teherpályaudvar felszabaduló területeit elsősorban logisztikai központi célokra kell hasznosítani. A vasúti 

területfelhasználás alól kivont területeket a városi területekbe be kell illeszteni. Ki kell építeni a szükséges 

közlekedéshálózatokat, úgy hogy a korábbi zárvány jelleg oldódjon. Külön gondot kell fordítani, hogy a területen keletkező 

többlet gépjármű forgalom ne a lakó és közösségi célú területeket terhelje. 

Tervi szinten előrelépés történt a használaton kívüli MÁV területek funkcióváltásában (Fék utca és környéke, 

a motorvonat karban tartó bázis kijelölésével). 
-- A Thököly út menti volt laktanya területének egy részét gazdasági területként lehet hasznosítani. 

-- A laktanya hasznosítása még nem történt meg. 
-- Az M4 autóút megépítésével a Thököly út menti gazdasági telephelyek számára kedvező külső közúti kapcsolat jött létre. 

Ezért a bevezető út mentén további gazdasági területek kiépítésére igény fog jelentkezni. Az igény befogadására új 

gazdasági területek kijelölésére lesz szükség, a kevésbé jó termőképességű mezőgazdasági területek felhasználásával. 

-- A településrendezési tervek kijelöltek új gazdasági ipari területeket a Thököly út mellett. 
-- A Besenyszög közigazgatási területtel határos földterülteken, Besenyszög Város Önkormányzatával együttműködve, ipari 

gazdasági területet kell kijelölni, az M4 autóút csomópont fejlesztő hatásának kiaknázása érdekében. 

-- A joghatályos településrendezési tervek már tartalmazzák a gazdasági területet. A terület-előkészítés még 

nem kezdődött el. 

7. ZÖLDFELÜLETEK, ERDŐK RENDEZÉSE 

-- Szolnok elsődlegesen pihenési célokat szolgáló zöld- és erdőterületei Tiszaliget, Alcsi-városrész és a Tisza közötti 

zöldfelületek, valamint a Széchenyi-városrész északi határához kapcsolódó közjóléti erdők. A rendezés során e területeket 

növelni kell. A fejlesztés iránya a Tisza és a Zagyva vonala.  

-- A szanált Damjanich uszoda és strand helyén, a Zagyva és a Tisza találkozásánál nagyméretű parkot 

alakítottak ki a Verseghy park bővítéseként. 
-- A várost határoló és a belső, városi zöldfelületeket új zöldfolyosók létesítésével összefüggő, biológiailag aktív rendszerré 

kell fejleszteni. Zöldfolyosót kell kijelölni  

-- Változások nem történtek az alábbi területeken. 
• a város nyugati határán a Széchenyi-városrész északi erdőfelületei és a 40. sz. főúttól délre eső erdőfoltok 

között, 

• az utóbb említett erdők, a temető és a Tisza között, 

• a cukorgyári területektől délre a 4. sz. főút mentén a Tiszáig, 

• a város keleti határán az Alcsi-városrésztől északra és keletre a Tiszáig, 

• az élő Tisza és a Holt-Tisza között,  

• az Alcsi szigeten a beépített területek és az élő Tisza között, 

• a Holt Tisza partjai mentén. 

• a Zagyva hullámterében 

A Holt Tisza mentén legalább 7 m széles közpark sávot kell kialakítani. 

-- A zöldfelületi rendszer része a kertvárosi telkek zöldfelülete. Felvilágosító munkával elő kell segíteni, hogy legalább a 

zöldfolyosóba eső kertvárosi telkeken egyre inkább a biokertészkedés váljon uralkodóvá. A zöldfolyosó szempontjából 

fontos kertvárosi területek: 

• a Sefcsik-telep 

• a Kertváros 

• Szandaszőlős 

• Pletykafalu és 

• a Pletykafalutól délre fekvő üdülőtelkek, 

-- Szorgalmazni kell, hogy az utcák fásításával a biológiailag aktív felületek növekedjenek. Ennek érdekében nemcsak a 

telepítendő fák számát kell növelni, hanem egyre nagyobb területre kiterjedően el kell érni, hogy a villamos légvezetékek 

felváltása földkábelre mielőbb megtörténjen (I. ütemben a teljes Belvárosra kiterjedően, ezen belül is a Rákóczi út 

környékén). 

-- A gyalogos zónák területén történt meg az átalakítás. 
-- A belterületi határ mentén összefüggő védő zöldgyűrűt kell kialakítani. A zöldgyűrű egy része teleken belül kötelezően 

előírt fásított telekrész is lehet.  

-- A zöldgyűrűnek csak egyes elemi alakultak ki.  
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-- A vízi sport rendezvények igénylik, hogy a rendezvények idején jelentős kapacitású parkolók ideiglenes kiépítését, valamint 

kemping férőhelyek létesítését. Ezek kialakítása érdekében a vízi sport központ közelében, a telkeket különleges beépítésre 

szánt területbe kell átsorolni. A meglévő fásított területek védelméről gondoskodni kell. 

-- A joghatályos településrendezési tervek tartalmazzák az igényelt fejlesztésekhez szükséges átsorolásokat. A 

megvalósítás még nem kezdődött el. 
-- A Besenyszögi közigazgatási területtel határos földterületeken Besenyszög Önkormányzatával együttműködve kialakítandó 

ipari gazdasági terület körül véderdőt kell kijelölni a biológiai aktivitási érték megőrzése érdekében. 

-- A joghatályos településrendezési tervek kijelölték  a véderdő területeket, létesítés még nem történt meg. 

8. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK RENDEZÉSE 

-- Hagyományos, kertes tanya-gazdálkodásra alkalmas kistanyás (Mezőgazdasági általános 1.) területként kell kijelölni: 

• a Besenyszögi út menti 

• a 32. sz. főút - Újszászi vasút közötti Tenyőszigeti 

földterületeket, ahol viszonylag kis teleknagyságú területeken (3-6000 m2) folytatható a 

tanyás gazdálkodás. 

• a Besenyszögi út nyugati oldala mentén elhelyezkedő mezőgazdasági általános területeken a lakóépítési célú 

10%-os beépíthetőség megengedhető, melynek építési szabályozásának feltételeit helyi építési szabályzatban 

kell meghatározni. 

- A joghatályos SZÉSZ tartalmazza a szabályozást. 
-- Nagytanyás gazdálkodásra alkalmas (Mezőgazdasági általános 2.) területként kell kijelölni 

• a Zagyva és a 40. sz. főút közötti 

• az Eresztő-halmi 

• a Szelei-dűlő menti 

• a Hegyes-halmi 

• a Kistófenéki 

• a Fekete-halmi 

• a Katona-kúti 

földterületeket, ahol nagyobb kiterjedésű földrészleteken (min. 20 000 m2) nagytanyás gazdálkodás folytatható. 

-- Szórványtanyás gazdálkodásra alkalmas (Mezőgazdasági általános 3.) területként kell kijelölni 

• a Zagyván túli 

• az Újszász - Kecskemét vasútvonaltól nyugatra eső és 

• a tenyőszigeti 

földterületeket, ahol a kedvezőtlen mezőgazdasági adottság miatt csak nagykiterjedésű földterületen (min. 100 000 m2) 

folytatható gazdálkodás. 

--Mezőgazdasági kertes területként kell lehatárolni 

• a malomszegi, 

• az Alcsi-szigeti 

• volt zártkerteket, valamint 

• az Alcsi-szigeti, a 4. sz. főúttól északra eső területeket. 

A Vasút alja melletti kiskertekben a 10%os beépíthetőség megengedett, melynek építési szabályozási feltételeit 

a helyi építési szabályzatban kell meghatározni. 

- A joghatályos SZÉSZ tartalmazza a szabályozást. 
-- Ökológiai szempontból a kiemelkedő táji-természeti értékek és az élővizek védelme miatt különleges mezőgazdasági 

területként kell szabályozni 

• a Zagyva-ártér és a Holt - Zagyva által közrezárt területeket 

• a Tisza árterületének külterületi szakaszát 

• az Alcsi-sziget kijelölt kiskerteken kívüli területeit. 

-- A Milléri-főcsatorna melletti halastórendszer természetet kímélő használatát – az élővilág védelme érdekében – biztosítani 

kell. 

A mezőgazdasági területeken a korábbi hasznosítás jellege megmaradt, a mezőgazdasági területek csökkentek, a 

napelem-parkok kijelölésével 

9. TÁJ, TERMÉSZETVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

-- Helyi jelentőségű természetvédelmi területté kell nyilvánítani 

• a Tisza hullámterét, 

• a Zagyva hullámterét, 

• a Holt - Zagyvát és az általa bezárt malomszegi területet, 

• az Alcsi – Holt-Tiszát, 

• a Milléri-főcsatorna menti halastavakat. 

-- Védőtávolságokat, illetve védőterületeket kell meghatározni  

A védőtávolságok kijelölésre kerültek a szabályozási tervben. 
• a már nem működő szemétlerakó hely és szippantott szennyvíz-ürítőhely körül mindaddig, amíg a terület 

rekultivációja nem történik meg, 
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• a cukorgyári ülepítőtavak,  

• a szennyvíztisztító, 

• a gázfogadók, 

körül 

• a repülőterek felszálló sávjában, 

• a vasútvonalak kül-, és belterületi szakasza, 

• az országos főúthálózat külterületi szakasza, 

• a védőtávolságot igénylő közművezetékek, 

• az árvízvédelmi töltések  

• a folyó- és állóvizek külterületi szakaszai mentén 

mentén. 

-- A már nem működő szemétlerakó területén tájrehabilitációt kell végrehajtani, rekreációs célokat is szolgáló véderdő 

telepítésével.  

A rekultiváció megtörtént.  

10. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK VÉDELME 

-- Meg kell őrizni az egyes városrészek eltérő kedvező, ill. történelmi értéket hordozó városépítészeti arculatát. Ilyen 

jellegzetes városrészek: 

• a Tisza-parti városrész, 

• a Rákóczi út és környéke, 

• az Ady E. u. – Baross G. út – Kápolna utca – dr. Elek I. u. közötti városközpont-terület, 

• a Thököly út és a Báthory I. utca – Csokonai utca és a Szántó körút közötti tömbök, 

• a Gutenberg tér, Szent István tér és a Művésztelep környéke, 

• a Vágóhíd u. és környéke, valamint 

• a Zápor u. és környéke, 

• a Sefcsik-telep, 

• a Kertváros, 

• a Tiszaliget. 

-- Az Országos Területrendezési Tervet jóváhagyó törvény értelmében ki kell jelölni a településkép 

védelmi területet, melynek az országos és helyi védelem alá vont területek összefüggő környezetére kell kiterjednie. 

A településkép-védelmi területet, és objektumokat a szabályozási terv tartalmazza. A szabályozási 

követelményeket a településkép-védelmi rendelet tartalmazza. 

11. KÖZLEKEDÉS, KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 

-- A város gyűrűs hálózati rendszerét ütemezve kell továbbfejleszteni. Az ütemezést úgy kell végrehajtani, hogy a távlati 

fejlesztés lehetősége megmaradjon. 

-- Új főutat kell kijelölni. 

• városi főforgalmi út nyomvonalaként a Csáklya utcai új Tisza-híd – Csáklya utca – Temető utca – József 

Attila utca – Nagy Imre körút – Mátyás király út –a Budapest-Debrecen vasútvonal déli oldalán, a Rékasi 

felüljárótól kezdődően – új Zagyva híd – Budapest-Debrecen vasútvonal déli oldalán – a Mester utcai volt 

laktanya északi határa mentén, a Tüzér utca és az új keleti Tisza-híd közötti nyomvonalon;  

Még nem valósult meg. 
• a város nyugati részén a 32. sz. főút és a déli iparterület között, teherforgalmi útként, a Barázda utca és a 

Tiszakécskei vasútvonal keleti oldalán; 

Még nem valósult meg. 
• Szandaszőlős térségében a 442. sz. főút elkerülő szakaszaként; 

Még nem valósult meg. 
• a Dr. Sebestyén György körút meghosszabbításában az Alcsi-városrész megközelítésének javítására, illetve  

Megvalósult. 
• nagyobb távlatban egy keleti Tisza-híd megépítése esetén a 4. számú főút gyors elérhetősége érdekében.  

Továbbra is távlati elképzelés. A Tisza-híd helyének felülvizsgálatára szükség lehet. 
-- Új gyűjtő utat kell kijelölni 

• a Széchenyi-városrészben az újonnan tervezett kertvárosi területek feltárására, 

A tartalék lakóterületek megtartásának felülvizsgálatával függ össze szükségessége. 

• az északi iparterületen az innovációs központ megközelítéséhez, -- még nem történt meg. 

• a déli iparterületen a Kőrösi út és a Piroskai út összekötésével a Tószegi út tehermentesítésére, 

Még nem történt meg. 

• a rekultivált szemétlerakó térségében kiépítendő ipari park távlati teherforgalmának levezetésére a 

Nagysándor József út és a 32. sz.-ú (volt 4.sz-u ) főutak összekötésével ( az Újszászi út és volt TSZ major 

magánútjának felhasználásával).  

Még nem történt meg. 
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-- A főút- és gyűjtőút-hálózat szabályozási területének kijelölésekor a meglévő telekhatárokat, beépítési vonalakat lehetőleg 

tiszteletben kell tartani. A szükséges közterületi telekszabályozásokat fokozatosan, az építési igényekkel összekapcsoltan 

kell végrehajtani. 

-- A joghatályos szabályozási terv e szerint az elv szerint jelölte ki a tervezett szabályozási vonalakat. 
-- A főutak mentén kijelölt gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek feltárására a gazdasági területen belül szerviz-utakat 

kell kiépíteni.  

Ilyen szerviz útra van szükség, különösen a 30 sz. főúttal párhuzamosan a Széchenyi lakóterülettől északra. 

Még szerviz-utak nem épültek  
-- Az újonnan beépítendő területeken a fő- és gyűjtő-utaknál az OTÉK szerinti, a kiszolgáló utaknál a 14,0 m-es szabályozási 

szélességet biztosítani kell. 

-- Jelentős gyalogúthálózat-fejlesztést kell előirányozni. A Tisza-parti sétány és a városközpont főgyalogútjának kelet-nyugati 

irányú meghosszabbítása mellett területileg kiterjedt gyalogos zónákat kell létrehozni 

• a Tisza-parti városrészben és 

• a Városközpont II. ütemben (Kápolna utca – Dr. Elek I. u. közötti tömbökben). 

A jövő tervidőszak egyik kiemelt fejlesztése lehet a meglévő gyalogos zónák összefüggő rendszerré 

történő bővítése. 
A Tiszavirág híd folytatásaiként gyalogos és kerékpár utat kell kijelölni az árapasztó csatornán átvezető híd építésével a 

bevásárlóközpont megközelítése érdekében.  

A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd megépült. Folytatása a bevásárlóközpont felé még nem valósult meg. 
-- Kerékpárutat kell kijelölni 

• a Tisza-part és a Zagyva-part mentén 

• a vasútállomás és a városközpont 

• az ipari területek és a városközpont 

• Szandaszőlős és a városközpont 

• a Széchenyi-városrész és a városközpont 

között. 

- A kerékpárutak kiépültek. 
-- A városon belül közlekedési alközpontokat kell kialakítania, ahol a tőmegközlekedési létesítmények mellett a szolgáltató, 

kereskedelmi létesítmények is kapjanak helyet. Vizsgálni kell a vasútterületek távlatban sem kihasznált területeinek 

felszabadíthatóságát, vállalkozási célú hasznosíthatóságát.  

A MÁV kihasználatlan területeinek egy része hasznosításra került, más részének hasznosítása folyamatban van.  

Ilyen területek: 

• a teherpályaudvar jelentős része, 

Hasznosítása folyamatban van 
• a Pletykafalu alatti keskeny sáv, 

• a Partoskápolna feletti, iparterületbe ékelődő területek,  

Hasznosítása folyamatban van 
• a MÁV Járműjavító Temető u. és Körösi úti sarka. 

Részben hasznosult kereskedelmi célokra. 
-- A teherhajózás fejlesztése a tiszai vízlépcsők sorsától függ. A vízlépcsők sorsa még nem dőlt el. A medencés teherkikötő 

helybiztosítására a döntésig területet kell biztosítani a déli iparterületen, a közigazgatási határ, Tószegi út környezetében. 

Változás nem történt. 
-- Jelenleg a sportrepülőtér kismértékű fejlesztésével számolni kell. Alkalmassá kell tenni 1100 m-es 

felszálló paramétereknek megfelelő forgalomra (kereskedelmi célú szállításokra, idegenforgalmi-üzleti kisgép-

forgalomra). A bővített funkciónak megfelelően kell a védőterületeket meghatározni. A szolnoki katonai repülőtér polgári 

hasznosítását kezdeményezni kell és vizsgálni kell az ezzel összefüggő környezeti hatásokat és beépítési korlátozásokat.  

A katonai repülőtér polgári hasznosítása lekerült a napirendről. 

12. KÖZMŰVEK 

-- Szolnok és 7 szomszédos település (Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Tószeg, Szajol Rákóczifalva, Rákócziújfalu) 

vízszükségletét a Felszíni Vízkivételi Mű látja el. A tervezett lakóterületek és iparterületek fejlesztéséhez elegendő tisztított 

víz áll rendelkezésre a tervezett technológiafejlesztés eredményeképpen.  

Szolnok város vízellátó hálózata az elmúlt időszakban, a kisebb hálózati rekonstrukciók folytán korszerűsödött. 

A legfrissebb adatok szerint (2019) a vezetékes vízzel ellátott lakások száma 32 683 db.  
-- A vízellátás fő gerinchálózata ma sugaras szerkezetű. A területfejlesztésekhez kiépítendő gerinchálózatok nyomvonalát úgy 

kell kijelölni, hogy azok a sugaras szerkezet körvezetékes rendszerű hálózattá történő átalakítását szolgálni tudják. 

-- A Tisza vízminőség-javítása érdekében kiépített szennyvíztisztító szárazidei névleges kapacitása 32 000 m3/nap és 

hidraulikai kapacitása (csapadék esetén) 40 000 m3/nap. A telep nemcsak Szolnok, de további 13 település szennyvizeit 

is fogadja. Kapacitásának kihasználása érdekében szorgalmazni kell további ingatlanok rákötését. A területfejlesztések 

során a keletkezett szennyvizeket elválasztott rendszerű csatornahálózaton keresztül kell elvezetni. 
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A tisztítótelep kapacitása 32.000 m3/d, a terhelés öt évvel ezelőtt átlag 23.160 m3/d, csúcsidőben 32.888 m3/d 

volt, ami jelenleg 16 913m3/d illetve 36 484 m3/d mennyiségre módosult. 2008. II. félév óta települési 

folyékony hulladék fogadó is üzemel a telepen. 
-- A meglévő egyesített rendszerű csatornahálózat fokozatos szétválasztását és helyenként a hidraulikailag indokolt 

kiváltásokat kell végrehajtani. 

A szennyvízcsatorna hálózatra kötött lakások száma gyakorlatilag eléri a 100%-os mértélet. 
-- A város távlati villamosenergia-igényét a szolnoki OVIT alállomás biztosítani tudja. Különösen biztonságossá válik az 

ellátás, ha a tervezett 400 kV-os országos hálózat szolnoki fejlesztése megvalósul. 

A Szolnoki MAVIR alállomás 400 kV-os rendszerbe való csatlakozása az Albertirsa – Békéscsaba 400 kV-os 

távvezeték felhasításával megtörtént. Szolnok új 400 kV-os alállomása 400/132 kV-os, 2x250 MVA-es 

transzformátorral is elkészült. 

Ez a fejlesztés megnövelte a város és környezete háttér kapacitását, valamint a villamos energia ellátás 

biztonságát is. 
-- A város délnyugati részében korábban megtervezett és már részben beépített Szolnoki Ipari Park területének, illetve a 

környezetében meglévő ipari létesítmények energiaigényének kielégítésére egy új 120/20 kV-os városi alállomás épült a 

Tószegi út és Kombájn utca sarkán. 

-- Az új alállomás, mely alap kiépítésben 25MVA kapacitással rendelkezik, a tartalék helyre beépített 25MVA 

transzformátorral 50MVA-re bővíthető. A gépek 40MVA-esre cserélésével a teljes kapacitás 80MVA lehet. 

Az új alállomás, mely alap kiépítésben (2x25MVA transzformátor egységgel) 25 MVA kapacitással 

rendelkezik, a tartalék helyre beépített 25 MVA transzformátorral 50 MVA-re bővíthető. A gépek 40 MVA-

esre cserélésével a teljes kapacitás 80 MVA lehet. 
-- Az északi meglévő városi alállomás 2x20 MVA-es transzformátorát 2x40 MVA-re kell cserélni. A déli meglévő városi 

alállomás kapacitása megfelelő. 

-- A felsorolt energiahálózat-fejlesztéseket csak a konkrét igények jelentkezésekor szabad végrehajtani. 

-- A külterületek megvilágításának színvonala városrészenként egyenetlen. Ki kell jelölni azokat a területeket, ahol a 

színvonal emelése szükséges, ill. ahol a városkép részeként díszkivilágítás létesítése indokolt lenne. 

-- A város gázfogadója a távlati gázigények kielégítésére alkalmas. 

-- A jelenlegi távhő-ellátási körzetek mellett újak létesítése nem indokolt. 

-- A távközlési ellátás vállalkozási alapon fog fejlődni. A rádiótornyok biztonsági övezeteit az ingatlanok felhasználásánál 

figyelembe kell venni. 

A mobil távközlési ellátás szempontjából a város lefedettnek tekinthető.  

Szolnokon a szélessávú kommunikációs és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat többek között a Magyar 

Telekom Nyrt., a UPC Zrt. és a DIGI Kft. biztosítja. Szolnok Kábel TV ellátását az UPC Zrt. Biztosítja. A 

kábel TV a telefonhálózattal közel azonos nyomvonalon, annak hálózati jellemzőivel megegyezően épült ki.  
-- A rádiótornyok biztonsági övezeteit nem jelöltük, ugyanis az építési övezeti tervlapon ábrázolt övezetekben a magassági 

előírásoknál figyelembe vettük a szükséges követelményeket. 

13. ÁRVÍZVÉDELEM 

-- Az Üdülősor és Verseny utca közötti, távlatban rekreációs célokra kijelölt intézményterületek egészének, illetve a 

közpark−területek egy részének árvízmentesítésére a későbbiekben külön tanulmánytervet kell készíteni, amely vizsgálja 

a műszaki megoldás mellett az optimális telek-felértékelődéssel arányos költségráfordítás mértékét is. 

-- Az árvízvédelmi fejlesztési terveknek megfelelően kerülnek fejlesztésre az árvízvédelmi fő-védvonalak a Tisza és a Zagyva 

folyó mentén, többek között a Tiszaparti és Zagyvaparti sétányon. Szolnok közigazgatási területét érinti az un. Fokoró-

pusztai töltés-áthelyezés, mely 2021. évében készült el. 

A KÖTI-KÖVIZIG árvízvédelmi fejlesztési terve szerint a fővédvonalak jelenlegi nyomvonalának változása 

csak a Tisza folyó jobb parti védvonal esetében várható. 

Az árvízvédelmi töltés mentett oldali 110 m-es sávját, fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területnek 

kell tekinteni.  
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A joghatályos településszerkezeti tervlap 
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Településszerkezeti tervlap jelmagyarázata 
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1.7 SZOLNOK TÁRSADALMA 
 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség  
 

a) Népesség, népsűrűség, a lakónépesség alakulás tendenciája 

A Covid járvány miatt elhúzódott a 2020 évi népszámlálás feldolgozása. Eredmények a jelenlegi elhatározások 

alapján 2023 évben várhatók. Ezért a statisztikai összehasonlítások a korábbi adatokra hagyatkoznak. 

Szolnok lakónépességének száma a 2001-es lélekszám 2021-re 89,82 %-ára csökkent. Kisebb mértékű a csökkenés 

Debrecenben és Nyíregyházán 2021-ben . Kecskeméten viszont folyamatosan növekvő lakónépesség.  

 2001.  

lakónépesség (fő) 

2011.  

lakónépesség (fő) 

2021. 

lakónépesség (fő) 

2021 évi népesség a 

2001. évi %-ában 

2021.évi népsűrűség 

fő/km2 

Szolnok 77 631 72 953 69 725 89,82 386,31 

Debrecen 211 034 211 320 200 914 95,23 435,32 

Nyíregyháza 118 795 119 746 116 554 98,11 430,02 

Kecskemét 107 749 114 411 109 651 101,77 356,33 
 

b) Természetes népmozgalom és vándorlás 

 

A 2011-évi adatok szerint a szolnoki népesség 

fogyásnak a negatív természetes „szaporulat” és 

az ugyancsak negatív vándorlási különbözet 

együttesen az oka. Debrecenben a természetes 

fogyást az azt meghaladó mértékű vándorlási 

nyereség ellensúlyozni tudja, míg Nyíregyházán a 

természetes stagnálás mellett a bevándorlás 

pozitív, így létszámemelkedés tapasztalható. 

Kecskeméten a természetes fogyás mértéke 

viszonylag kicsi, de mindhárom másik 

megyeszékhelyhez viszonyítva igen magas a 

bevándorlás, így ott az országos 

népesség fogyás ellenére tartós népesség növekedés tapasztalható. 

Természetes népmozgalom és vándorlás 2001-2011 (KSH) 
 2001 lakó 

népesség 

(fő) 

2001-2011 

élveszületés (fő) 

2001-2011 

halálozás (fő) 

2000-2011 természetes 

fogyás/szaporodás 

2001-2011 vándor-

lási különbözet (fő) 

2011 lakó-

népesség (fő) 

Szolnok 77 631 7 297 9 002 - 1 705 - 2 973 72 953 

Debrecen 211 034 21 494 24 244 -2 750 + 3 036 211 320 

Nyíregyháza 118 795 12 887 12 891 -4 + 955 119 746 

Kecskemét 107 749 12 262 12 962 -700 + 4 362 111 411 

 

c) Korcsoportmegoszlás, vitalitási index 

Mind országosan, mind Szolnokon is jellemző az elöregedés: a gyermek korosztály (0-14 év) létszáma folyamatosan 

csökken (2011-es népszámlálás szerint 13,3 %) és lényegesen elmarad a nyugdíjasok – folyamatosan növekvő – 

arányától (23,4%). Ez különösen akkor feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy 2001-ben ez az arány még 15,0% és 

20,1% volt.  
Népesség főbb korcsoportok szerint 2004-2011 (KSH) 

 0-14 éves 60-x éves Vitalitási index 
(100 fő 60-x évesre jutó 0-14 éves) 

2004 % 2011 % 2004 % 2011 % 2004 2011 

Szolnok 15,0 13,3 21,1 23,4 0,71 0,57 

Debrecen 14,8 13,3 19,3 21,2 0,76 0,63 

Nyíregyháza 15,7 15,0 16,9 20,0 0,93 0,75 

Kecskemét  15,3  21,1  0,73 

Jász-Nagykun-Szolnok  16,3 15,0 22,0 24,4 0,74 0,61 

Hajdú-Bihar megye 17,5 15,5 19,2 21,4 0,91 0,72 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 19,1 17,4 17,7 19,9 1,08 0,89 

Bács-Kiskun megye  14,7  24,2  0,61 

Ország összesen 15,6 14,6 21,4 23,6 0,73 0,62 

A fokozatos elöregedési tendencia az Észak-alföldi régió mindhárom megyeszékhelyére jellemző, de Nyíregyházán 

a gyermekek és idősek aránya sokkal közelebb áll egymáshoz, mint Debrecenben és Szolnokon. A vitalitási index – 

100 időskorú személyre jutó gyermekkorú – a régióban Szolnokon a legkisebb, kismértékben marad el Debrecentől, 

nagyobb mértékben Nyíregyházától és Kecskeméttől. Gond, hogy Szolnok vitalitási indexe – a leszakadó területeket 

és aprófalvas elöregedő térségeket is magában foglaló országos átlagnál is - kedvezőtlenebb. Megfigyelhető, hogy az 
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elöregedés üteme Szolnokon egyre gyorsul. Az elöregedési folyamat folytatódásával gondok jelentkezhetnek a 

munkaerő - utánpótlás területén, ill. az idősellátás/szociális ellátás feladata – kapacitás- és pénzigénye – jelentősen 

növekedni fog. Ezzel a városnak számolnia kell és fel kell készülnie az egyre nagyobb mértékben jelentkező 

idősgondozási igények kielégítésére. 
 

d) Nemzetiségi és vallási összetétele 

A szolnoki lakónépesség nemzetiség szerinti megoszlására a KSH 2011. évi népszámlálás az alábbi táblázat szerinti 

adatokat tartalmazza: 

nemzetiség fő % anyanyelv fő % 

Magyar 61 315 84,0 Magyar 60 800 83,34 

Bolgár 42 0,06 Bolgár 15 0,02 

Cigány (roma, beás) 1 591 2,18 Cigány (roma, beás) 341 0,47 

Görög 24 0,03 Görög 7 0,01 

Horvát 7 0,01 Horvát 1 0,00 

Lengyel 64 0,09 Lengyel 20 0,03 

Német 390 0,5 Német 54 0,07 

Örmény 16 0,02 Örmény - - 

Román 145 0,2 Román 52 0,07 

Ruszin 13 0,02 Ruszin 6 0,01 

Szerb 29 0,04 Szerb 5 0,01 

Szlovák 49 0,07 Szlovák 12 0,02 

Szlovén 4 0,00 Szlovén - - 

Ukrán 64 0,09 Ukrán 32 0,05 

Hazai nemzetiségek összesen 2 438 3,34 Hazai nemzetiségek összesen 2 030 2,78 

Arab 43 0,06 Arab 24 0,03 

Kínai 37 0,05 Kínai 27 0,04 

Orosz 186 0,25 Orosz 90 0,12 

Vietnami 8 0,01 Vietnami 2 0,00 

Egyéb 639 0,88 Egyéb 77 0,12 

Összesen 64 666 88,64 Összesen 63 595 87,17 

Nem válaszolt 8 287 11,35 Nem válaszolt 11 828 16,21 

Lakónépesség összesen 72 953 100,00 Lakónépesség összesen 72 953 100,00 

A népszámlálási összeíráskor a lakosság 11 %-a nem adott választ a nemzetiségi hovatartozásáról. A hazai 

nemzetiségek teszik ki a lakónépesség 3,34 %-át, ebből a roma népesség aránya a legmagasabb, a statisztika szerint 

a lakosság 2,18 %-a. Önkormányzati információk szerint a tényleges arány 7-8 % körül lehet. Szolnokon a kisebbségi 

önkormányzatok közül a roma önkormányzat képviseli a legnagyobb népességet. A többi nemzetiség aránya 

ezrelékekben mérhető, közülük a legnagyobb német nemzetiség is csak fél százalékot ér el. A nem hazai 

nemzetiségeket az oroszok képviselik legnagyobb számban, de részarányuk még így is csak a lakosság negyed %-a. 

Az anyanyelvi kérdésre adott válaszok szerint a hazai kisebbségek számarányánál (3,34%) alacsonyabb arányt 

képviselnek a nem magyar anyanyelvűek, hazai nemzetiségi anyanyelve van a lakosság 2,78%-ának, a különböző 

cigány nyelvjárásokat beszélik legtöbben anyanyelvként, de a lakosságon belüli arányuk nem éri el a fél százalékot 

(0,47%). A többi nemzetiségi nyelvet is kevesebben beszélik, mint amilyen az adott nemzetiség lakosságon belüli 

aránya, tehát sok, magát nemzetiségi identitásúnak valló anyanyelve a magyar, ami inkább kulturális identitásra, mint 

nyelvi hovatartozásra utal. 

A lakónépesség vallások szerinti megoszlása a 2011-es népszámlálás adatai szerint az alábbi: 
vallás fő % 

Katolikus összesen 19 016 26,07 

Ebből………………… Római katolikus 18 532 25,40 

Görög katolikus 477 0,65 

Ortodox 57 0,08 

Református 4 648 6,37 

Evangélikus 362 0,50 

Izraelita 34 0,05 

Más vallású 924 1,27 

Nem tartozik felekezethez 23 128 31,70 

Ateista 1 758 2,41 

Nem válaszolt 23 026 31,56 

Lakónépesség összesen 72 953 100,00 

A népesség vallás szerinti megoszlása a település kulturális hagyományai, illetve mentalitási jellege miatt lehet 

érdekes. A kérdésre a népszámláláskor a lakosság közel egyharmada (31,56%) nem válaszolt, további kb. egyharmad 

nem tartozik felekezethez (31,7 %) vagy ateista (2,41%). A választ adók - a lakosság valamivel több, mint 

egyharmada – túlnyomó többsége (a lakosság 26,07%-a) katolikus, ezen belül elsősorban római katolikus (25,4%). 

A lakosság 6,37 %-át alkotó reformátusok – a tiszántúlitól eltérően – kisebb arányt képviselnek. A többi felekezetek 

részaránya csekély.  
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e)Képzettség-műveltség 
 

Mint a korábbi megyei helyzetbemutatásból kiderült, a megye népességének iskolázottsági szintje elmarad az 

országos átlagtól. Szolnok város a megyeinél jobb mutatókkal rendelkezik, sőt, az érettségizettek és felsőfokon 

képzettek arányával meghaladja az országos átlagot is. Alacsony viszont az idegen nyelvet beszélők száma, 

mindössze 15 546 fő, a népesség 21,3%-a, azaz csupán minden ötödik ember tud megszólalni más nyelven. Az 

idegenforgalom és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez ennél magasabb arányra lesz szükség, így a nyelvtanulást 

fokozottan ösztönözni kell. 

Iskolai végzettség a megfelelő korú népesség arányában 2004-ben és 20011-ben (KSH) 
 Ált. iskolát elvégezte % Érettségizett % Felsőfokú végzettségű % 

2004 2011 2004 2011 2004 2011 

Szolnok  85,4 97,0 43,3 61,5 19,2 25,7 

Debrecen 94,9 97,1 55,8 62,5 22,8 27,6 

Nyíregyháza 92,8 97,0 52,1 59,1 21,1 26,6 

Kecskemét  96,6  54,9  23,7 

Jász-Nagykun-Szolnok m. 88,3 92,8 34,0 40,0 10,5 13,3 

Hajdú-Bihar megye 89,5 93,4 37,7 44,9 12,8 16,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 87,9 91,4 33,7 38,3 10,4 13,3 

Bács-Kiskun megye  93,5  38,9  13,6 

Megyeszékhelyek összesen 94,6 97,2 54,3 60,0 20,3 25,2 

Országos átlag 91,6 95,1 42,6 49,0 14,7 19,0 

A javulási tendencia eredményeképpen Szolnokon az általános iskola 8 osztályát el nem végzettek száma kedvezően 

csökkent, a 15 éven felüli népesség mindössze 3,0 %-a. A közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

meghaladja az országos átlagot és kis mértékben a megyeszékhelyek összesített mutatóit is.  
 

f). Foglalkoztatottság 

Az Észak-alföldi régió Észak-Magyarország után és Dél-Dunántúl mellett a legproblematikusabb foglalkoztatási 

térség. Ezen belül a megye relatív jó helyzetben van (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez képest), de a megyei 

munkanélküliségi ráta jelentősen kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Valamennyi régióban megfigyelhető a 

munkanélküliség jelentős csökkenése.  

A regisztrált munkanélküliség ráta változása a régiókban (megyékben) 2000-2020 % (KSH) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2012 2020 

(2022) 

2005-2020 %  

(2022) 

Közép-magyarországi régió 5,2 4,3 3,9 4,0 4,5 5,2 8,9 9,3 3,4 65,38 

Közép-dunántúli régió 4,8 4,3 5,0 4,6 5,6 6,3 9,4 9,8 2,8 44,44 

Nyugat-dunántúli régió 4,2 4,1 4,0 4,6 4,6 5,9 7,4 7,4 2,4 40,68 

Dél-dunántúli régió 7,8 7,7 7,9 7,9 7,3 8,8 12,8 12,2 5,4 61,14 

Észak-magyarországi régió 10,1 8,5 8,8 9,7 9,7 10,6 16,8 16,6 5,1 48,11 

Észak-alföldi régió 9,2 7,8 7,8 6,8 7,2 9,1 14,6 14,0 7,4 81,32 

Hajdu Bihar megye 7,1 6,4 6,6 6,0 5,7 8,4 12,2 13,6 5,4 64,29 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megye 

9,4 7,3 7,8 5,6 6,2 8,3 11,4 11,4 7,9 95,18 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

11,2 9,6 9,1 8,4 9,5 10,3 15,0 16,2 9,0 87,38 

Dél-alföldi régió 5,2 5,4 6,2 6,5 6,3 8,2 10,7 10,6 4,7 57,32 

Magyarország 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 11,0 11,0 (3,5) (48,61) 

Szolnokon 2020-ban 2394 fő volt a munkanélküliek száma, ennek 41,73%-a férfi, 58,27%-a nő, azaz a nemek aránya 

nem tér el jelentősen a munkanélküliek között. 2011-ben a népszámlálási adatok szerint a munkanélküliek száma 

3840 fő volt, és ennek 41,27%-a férfi, 58,23%-a nő volt. 

2011-es KSH adatok szerint a munkanélkülieken belül kiugró, 37,0% az érettségizettek és 13,9% a diplomások 

aránya, ez azt tükrözte, hogy a városban a 2000-es évek elején a magasabban kvalifikáltak nehezen találtak munkát. 

Azóta ez feltehetőleg változott, melyet a 2021-es népszámlálási adatok fognak igazolni.  

Szolnok munkanélküliségi adatai a 2011-es népszámlálás alapján (KSH) 

 Összes 

munka-

nélküli 

(fő) 

Tartós (180 

napon túli) 

munkanélküli 

Pályakezdő 

(15-29 éves) 

munkanélküli 

50-x éves 

munkanélküli 
Munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettsége 

Kevesebb 

8 osztály.-

nál 

Ált. isk. 8 

osztály 

Érettségi 

nélküli 

szakképzés 

Középiskola 

érettségivel 

Felsőfokú 

oklevél 

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Férfi 1 983 51,6 864 43,6 616 31,1 359 18,1 37 1,9 411 20,7 700 35,3 607 30,6 228 11,5 

Nő 1 857 48,4 811 43,7 568 30,6 341 18,4 33 1,8 290 15,6 417 22,5 812 43,7 305 16,4 

Összesen 3 840 100,0 1 675 43,6 1 184 30,8 700 18,2 70 1,8 701 18,3 1 117 29,1 1 419 37,0 533 13,9 
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Már ma is problémát jelenthet, de tíz éven belül növekvő gonddá válik, hogy a foglalkoztatottakon belül a fiatalabb 

korosztályok létszáma radikálisan csökkent a rendszerváltás óta. Míg az 50 év fölötti foglalkoztatottaké keveset 

változott, a fiatal, és a középkorú munkavállalók száma jelentős mértékben alatta marad az 1980-90-es szintnek. 

Mivel az ötven év fölöttiek nagy része a következő tíz évben várhatóan nyugdíjba megy, ez jelentősen csökkenteni 

fogja a munkaerő-kínálatot és tovább torzítja az aktív-inaktív népesség arányát is, ami szociális ellátási gondokat 

okozhat a városban. 

A szolnoki kistérség, illetve a vizsgált kiterjesztett vonzáskörzet 2011. évi foglalkoztatási KSH adatait az alábbi 

táblázat mutatja be. A 2021 évi adatok alapján lehet értékelni a változást, mely egyes településeknél jelentős mértékű 

lehet. 

2011 KSH 
népszámlálás 

foglalkoztatott munkanélküli2 inaktív kereső eltartott Összes lakónépesség 

fő % fő % fő % fő % fő % 

Szolnok 30 643 42,0 3 840 12,5 20 850 28,6 17 620 24,1 72 953 100,0 

Besenyszög 1 322 39,6 184 13,9 1 085 32,5 748 22,4 3 339 100,0 

Csataszög 99 33,6 17 17,2 94 31,9 85 28,8 295 100,0 

Hunyadfalva 43 22,1 29 67,4 62 31,8 61 31,3 195 100,0 

Kőtelek 461 28,3 126 27,3 659 40,5 381 23,4 1 627 100,0 

Martfű 2 901 44,4 306 10,5 2 036 31,2 1 292 19,8 6 535 100,0 

Nagykörű 534 33,5 103 19,3 592 37,2 363 22,8 1 592 100,0 

Rákóczifalva 2 154 39,6 389 18,1 1 687 31,0 1 204 22,2 5 434 100,0 

Rákócziújfalu 760 38,0 138 18,1 534 26,7 569 28,4 2001 100,0 

Szajol 1 571 41,4 190 12,1 1 157 30,5 877 23,1 3 795 100,0 

Szászberek 458 45,8 31 6,6 278 27,8 232 23,2 999 100,0 

Tiszajenő 542 33,5 116 21,4 591 36,5 369 22,8 1 618 100,0 

Tiszasüly 496 34,6 67 13,5 580 40,5 290 20,3 1 432 100,0 

Tiszavárkony 589 38,5 111 18,8 470 30,7 359 23,5 1 529 100,0 

Tószeg 1 862 42,0 308 16,5 1 284 28,9 983 22,2 4 437 100,0 

Újszász 2 151 34,0 386 17,9 2 314 36,6 1 470 23,3 6 321 100,0 

Vezseny 203 31,2 40 19,7 238 36,6 170 26,1 651 100,0 

Zagyvarékas 1 252 35,9 194 15,5 1 063 30,4 979 28,1 3 488 100,0 

Szolnoki járás össz. 48 040 40,6 6 575 13,7 35 574 30,1 28 052 23,7 118 241 100,0 

J-N-Sz megye 142 095 36,8 24 597 6,4 124 338 32,2 95 564 24,7 386 594 100,0 
Jászboldogháza 675 33,7 98 14,5 561 32,9 371 21,8 1 705 100,0 
Tiszaföldvár 3 924 34,9 738 18,8 3 571 31,8 2 896 25,8 11 129 100,0 

Tiszapüspöki 665 39,6 163 24,5 661 38,8 654 38,3 2 143 100,0 
Kengyel 1 364 37,3 378 27,7 1 130 30,9 887 24,2 3 659 100,0 
Törökszentmiklós 7 587 36,0 1 385 18,3 6 780 32,2 5 319 25,2 21 071 100,0 
Fegyvernek 2 166 33,3 453 20,9 2 099 32,3 1 789 27,5 6 507 100,0 
Tiszatenyő 607 36,6 146 24,1 477 28,8 428 25,8 1 658 100,0 
Abony 5 127 34,4 874 17,0 4 644 31,1 4 271 28,6 14 916 100,0 
Országos átlag 3 942 723 39,7 568 497 14,4 2 949 727 29,7 2 476 681 24,9 9 937 628 100,0 

 

A szolnoki népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 2011 (KSH) 
 fő % 

lakónépesség  belső arány 

Foglalkoztatottak összesen 34 438 47,3 100,0 

ebből aktív foglalkoztatott 30 643 42,0 89,0 

munkanélküli 3 840 5,3 11,0 

Inaktív népesség összesen 38 470 52,7 100,0 

ebből eltartott 17 620 24.2 45,8 

inaktív kereső 20 850 28,6 54,2 

100,0 

ebből nyugdíjas 15 292 21,0 73,3 

gyed/gyes 1 392 1,9 6,7 

rokkant 3 015 4,1 14,5 

hozzátart. járulékos 417 0,6 2,0 

egyéb 734 1,0 3,5 

 

g) Egészségi állapot 

A város egészségi és szociális állapotának kedvezőtlen helyzetét tükrözi, hogy míg 2011-ben a 60-x éves lakosság 

aránya az össznépességből 23,4 %, az inaktív keresőké 28,6%, azaz jelentős a járulékosok: rokkant nyugdíjasok (3 

015 fő) és korkedvezménnyel nyugdíjban levők aránya. Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik 3 087 fő.  

A városban működő háziorvosok száma a 2005-ös 35-ről 2011-ig 28 praxisban 34-re, a gyermekorvosoké 19-ről 17-

re csökkent, de helyettesítéssel 18 körzetet látnak el. A gyógyszertárak száma viszont 15-ről 25-re növekedett. A 

felnőtt ellátásban 397 967 orvos-betegtalálkozás volt, ami kevesebb, mint 2005-ben (416 447). A gyermekorvosi 

 
2 A foglalkoztatottak %-ában 
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betegtalálkozások 2011. évi száma 117 069 volt, az egy orvosra jutó fajlagos érték 6 887 betegtalálkozás/év, egy 

orvosi munkanapra több mint 31 betegtalálkozás jut. 

 

h) Jövedelmi helyzet 
 

A lakosság jövedelmi helyzetére részben az adófizetési adatokból, részben a nyugdíjak összegéből és a szociális 

segélyek iránti igényből lehet következtetni.  

Szolnokon ezer lakosból személyi jövedelemadót fizetett – a 2000-2004 évi adatok alapján – 484 ill. 493 fő, ez a 

szám 2011-ben 472 fő, azaz az évezred elején tapasztalható növekedés után az utóbbi években csökkent, de még így 

is „vezet” a régió többi megyeszékhelyével és Kecskeméttel szemben. Az egy adózóra jutó, adóalapot képező 

jövedelem éves összege folyamatosan növekszik: míg 2000-ben 1 080 eFt/év volt, 2004-ben 1 454 eFt/év, 2011-ben 

már 1 923 eFt/év. Ez az összeg megelőzi az összehasonlításba bevont másik három megyeközpont adatait, de a 

szolnoki növekedési ütem elmarad mind Debrecentől, mind Nyíregyházától. 

Személyi jövedelemadót fizetők ezer lakosra jutó száma és 1 adófizetőre jutó adóköteles jövedelem 2004-ben  
 adózó/ezer lakos (fő) 1 adózóra jutó adóköteles jövedelem (eFt/év/fő) 

Szolnok 484 1 454 

Debrecen 442 1 366 

Nyíregyháza 445 1 306 

Személyi jövedelemadót fizetők ezer lakosra jutó száma, 1 adófizetőre jutó adóköteles jövedelem 2011-ben(KSH) 
 adózó/ezer lakos (fő) 1 adózóra jutó adóköteles jövedelem  

(eFt/év/fő) változás 2004-2011 

Szolnok 472 1 923 132,6 % 

Debrecen 454 1 850 135,4 % 

Nyíregyháza 468 1 725 142,6 % 

Kecskemét 461 1 862  

Mivel a nyugdíjasok ill. nyugdíjszerű ellátásban (járulékban) részesülők a város népességének közel egyharmadát 

teszik ki, a lakosság jövedelmi viszonyai a nyugdíjak nagyságától is erősen függ. A KSH 2012. januári adata szerint 

a szolnoki kistérségben az főre jutó öregségi nyugdíj összege 106 473 Ft volt, ami a megyei átlagnál (96 682 Ft) 10 

%-kal magasabb.  

A 2021 évi KSH adatok jelentős változást fognak mutatni, a fenti megállapításokat ezek ismeretében kell kiértékelni. 

 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Ebben a munkarészben a társadalmi jellemzők térbeli különbségei kerülnek vizsgálatra és térképi ábrázolásra annak 

érdekében, hogy a területi különbségek, a problémák térbeli megoszlása ill. koncentrációja kiderüljön. Ez szolgáltat 

majd hátteret a problématérkép megalkotásához és ahhoz, hogy meghatározásra kerülhessen, melyik városrész milyen 

beavatkozásokat igényel, milyen segítséget kell kapjon a meglevő negatív jellemzők, tendenciák megváltoztatásához. 

A vizsgálatok a KSH 2001. és 2011. évi népszámlálási adatainak felhasználásával készültek.  

A COVID járvány miatt a 2021-évi népszámlálás adatok csak 2023-ban lesznek hozzáférhetők. Ezért az értékeléseket 

a korábbi adatokra támaszkodva készítettük el. 

 

Az ábrák a városi átlagtól való eltérés mértékét mutatják. Ahol a helyzet az 

átlagoshoz képest a legkedvezőbb, azt zöld szín jelzi, a helyzet 

romlásával vált a szín sárgára, narancsra, majd a leginkább átlag alatti 

körzetekben pirosra. A két időpont kartogramjai közötti különbségek 

nem az elmúlt tíz év abszolút változásait tükrözik, hanem mindkét 

időpontban a városi átlagtól való eltérést, azaz lehet, hogy egyes 

városrészek bizonyos mutatói (pl. alacsony komfortfokozatú lakások 

aránya) a korábbihoz képest javult, a kartogram színe mégis a városi 

átlaghoz képest romlást mutat. A két időpontban eltérő városi átlag, mint 

viszonyítási alap a kartogramok alatt mindenhol feltűntetésre kerültek. 

A 2001-es és 2011-es adatok szerinti ábrák jelkulcsa 

A népesség korcsoportok szerinti térbeli differenciálódása, elöregedő városrészek 

Szolnok népessége – csakúgy, mint az egész országé – elöregedőben van, a korosodás üteme egyre gyorsabb. Az 

idősödés mértékét a 0-14 éves gyermek korosztály és a 60-x éves idősek hányadosa, a vitalitási index méri. A város 

vitalitási indexe (0,56) sajnos az – ugyancsak kedvezőtlen – országos (0,62) alatt marad és a szolnoki elöregedés 

üteme is gyorsabb a hazai átlagnál.  
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Vitalitási index szerinti területi különbségek 2001-ben 

Viszonyítási alap a városi átlag: 0,87 

Vitalitási index szerinti területi különbségek 2011-ben 

Viszonyítási alap a városi átlag: 0,56 

A városon belül is jelentős térbeli különbségek mutatkoznak egyes városrészek korösszetételében. Elöregedőben van 

a Belváros jelentős része, valamint a korábban épült családiházas területek (Kertváros, Pletykafalu, Partoskápolna és 

a Zagyván túl a Mester utca É-i oldali kertvárosias terület. Magas vitalitási index tapasztalható a Széchenyi 

városrészben, mind az új családi/társasházas (3.2.), mind a lakótelepi (3.1.) körzetekben, de kiugróan magas a 

gyerekkorúak aránya a romák lakta (3.3., 4.3.1., 4.3.2., 5.1 és 5.3.) körzetekben. Itt azonban a vitalitási index nem 

csak a sok gyerek miatt magasabb, hanem az idősek igen alacsony részaránya (pl. 3.3. körzet 4,3 %, 5.3 körzet 4,2 

%) miatt is, ami a városi átlagnál sokkal korábbi halálozásra utal e körzetekben. Az idősellátás iránti fokozott igény 

és a korai halálozás is a szociális ellátás és az egészségügy számára növekedő feladatmennyiséget, szervezési munkát 

és anyagi terhelést jelent.  

Mivel még a kedvezőbb vitalitási indexxel rendelkező városrészekben is kevesebb a gyerek, mint a korábbi 

évtizedekben, a gyermekintézmények számára nem jelent kapacitás gondot befogadásuk, itt inkább a minőségi 

fejlesztések, a kor igényeivel való haladás érdemel figyelmet. 
 

A népesség iskolázottsági színvonala 

A lakosság képzettségi szintje az alacsonyan kvalifikált (legfeljebb általános iskolát végzett) és a magasan iskolázott 

(diplomás) lakosság arányával mérhető. Azok a városrészek rendelkeznek a legmagasabban képzett lakossággal, ahol 

mindkét térkép zöldet jelöl, a legkevésbé iskolázott körzetek viszont mindkét térképen pirosak. 

Városi átlagban a lakosság mindössze 10,3 %-a az, aki csak általános iskolát végzett, azaz semmilyen szakmával 

vagy felsőbb iskolával nem rendelkezik. Az ettől való százalékos eltérés alapján készült a kartogram. Az alacsonyan 

képzett lakosság jellemzően a Nyugati- és déli városrészekben lakik. Kiugró az alacsonyan iskolázottak aránya a 

többnyire romák lakta 4.3.1., 4.3.2., 5.1., 5.2., 5.3. számú körzetekben, ahol a városi átlag többszöröse a képzetlen 

lakosság. A legalacsonyabb az alacsonyan kvalifikáltak aránya a belváros egyes körzeteiben és jellemzően a nívósabb 

családiházas területeken (pl. Kertváros). 

  

2001-ben viszonyítási alap a városi átlag: 19,2 % 2011-ben viszonyítási alap a városi átlag: 10,3 % 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező népesség arányának területei különbségei az aktív korosztályon belül 
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A diplomások aránya 2011-ben egész Szolnokon lakosságának 25,7 %-a. A diplomások aránya a belváros 

Tiszaparthoz közeli körzeteiben és a nívós családiházas körzetekben – a Széchényi városrész újonnan beépített 

részén, valamint az Alcsi városrész családiházas területén - a legmagasabb.  

  

2001-ben viszonyítási alap a városi átlag19,2 % 2011-ben viszonyítási alap a városi átlag 25,7 % 

A diplomával rendelkező népesség arányának területei különbségei a 25 évnél idősebb lakosság körében 

Több körzet (4.3.1. és 5.1.) is van a városban, ahol egyetlen magasan képzett ember sem lakik. A szolnoki átlag 

felénél kevesebb a diplomás a déli iparterület 5.1., 5.2., 5.3. körzeteiben valamint a Tücsök és Hangya utca környékén. 

Mindkét körzetben magas a roma lakosság aránya. 
A foglalkoztatottsági szint térbeli eloszlása  
 

2011-ben a munkaképes korú népesség 59,5 %-a foglalkoztatott Szolnokon, az előző népszámlálás óta sajnálatosan 

növekedett (2001-ben 56,7 % volt). E téren is nagyok az egyes városrészek közötti különbségek. A szélsőértékek: 

65,7 % a 2.1. körzetben és 21,4 % a 5.3. Törteli úti telepen, de az összvárosi szint 70 %-át sem éri el a foglalkoztatási 

arány a 4.3.1., 4.3.2. és az 5.1. valamint az 5.3. zömmel roma népesség által lakott körzetekben, ahol az alacsony 

iskolázottság is jellemző. 

Nincs egyetlen foglalkoztatott sem a szolnoki háztartások 36,8 %-ában. Ennek egyik oka a 2008-as válság előttinél 

magasabb munkanélküliség (városi szinten 12,5 % a népszámláláskor), másik oka viszont a népesség elöregedése, 

sok a csak nyugdíjas korúakból álló háztartás.  

  

2001-ben viszonyítási alap a városi átlag 56,7 % 2011-ben viszonyítási alap a városi átlag 59,5 % 

A 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak arányának területei különbségei 
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2001-ben viszonyítási alap a városi átlag 39,5 % 2011-ben viszonyítási alap a városi átlag 36,2 % 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

Alacsony komfortfokozatú lakások térbeli eloszlása 

Az egész városban a teljes lakásállomány mindössze 4,9%-a alacsony komfortfokozatú, ez jelentős minőségi javulás 

a korábbiakhoz képest (2001-ben még 10,2% volt). 

A legkisebb az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a teljes egészében új építésű családi/társasházas területeken 

(Széchényi városrész) és a Belváros egyes körzeteiben. A lakótelepek lakásai – bár kisméretűek, de – 

összkomfortosak. Minőségi ellátottság szempontjából megfelelő a lakásállomány a Belvárosban, a Kertvárosban és 

az Alcsi városrész Mester utcától É-ra fekvő részén. Szandaszőlősön az új építésű házak elérik a kívánt színvonalat, 

a kedvezőtlenebb mutató a régi épületek miatt van. Sok a félkomfortos és komfort nélküli lakás viszont a Nyugati és 

a Déli városrészekben, valamint az Alcsi városrész Mester utcától délre fekvő területein. A legrosszabb a helyzet az 

5.3. körzetben, ahol csaknem a lakások 70 %-a tartozik az alacsony komfortfokozatúak közé. 
 

  

2001-ben viszonyítási alap a városi átlag36,7 % 2011-ben viszonyítási alap a városi átlag 36,8 % 

A foglalkoztatott nélküli háztartások arányának területi különbségei 
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2001-ben viszonyítási alap a városi átlag 10,2 % 2011-ben viszonyítási alap a városi átlag 4,9 % 

Alacsony komfortfokozatú lakások arányának területi különbségei   

A változások dinamikája 

A trendeket leginkább a népességi és a lakásadatok változási tendenciái tükrözik, ezért ezek kerülnek bemutatásra. 

Az értékelés megkísérelte a városi átlaghoz viszonyítást és az abszolút értékben mérhető folyamatokat egyaránt 

bemutatni. (Emiatt látható pl. a népességváltozási jelkulcsban olyan szokatlan értékhatár (94%) ami a városi átlaghoz 

való összehasonlítást teszi lehetővé.) 

A lakónépesség változásának városrészi különbségei 

A város lakónépessége a két népszámlálás közötti tíz évben a 2001. évi létszám 94,0 %-ára csökkent. Egyes 

városrészekben azonban - az általános fogyatkozás ellenére - nemcsak relatív, de abszolút értékben is növekedett a 

népességszám. Ezt a kartogramon zöld szín jelzi. Azokat a körzeteket, ahol a csökkenés mértéke kisebb volt, mint a 

városi átlag, azaz a szolnokinál jobbak a mutatók, de ennek ellenére népességfogyás volt, sárga szín jelöli. Ha fogyás 

mértéke meghaladta az átlagost, de még nem kirívóan nagymértékű, a körzetek narancsszínt kaptak, a 90 % alá 

csökkenő népességű, rohamosan elnéptelenedő városrészeket piros szín emeli ki. 

A lakásállomány változásának városrészi különbségei 

A lakások száma Szolnok egészében 2001-2011-ig 31 744-ről 34 491 re, azaz – a népesség fogyás ellenére - 108,65 

%-ra nőtt. Egyes városrészekben ennél sokkal nagyobb ütemű (pl. 1.1/B-ben 122,2%, 1.1/C-ben 157,1%, 3.2-ben 

121,3%) növekedés tapasztalható, de vannak olyan városrészek is, ahol a növekedés nemcsak a városi átlagtól marad 

el, hanem abszolút értékben is negatív, azaz ott lakásszám csökkenésről beszélhetünk. A kartogram piros és narancs 

színekkel jelöli azokat a körzeteket, ahol csökkent a lakásszám az ezredforduló óta, zöld színnel pedig azokat emeli 

ki, ahol igen magas volt a növekedés aránya.  

Azon körzetek, ahol a népesség is és a lakásszám is csökkent, egyértelműen hanyatló városrészeknek tekinthetők. 

Ezek a Nyugati és a Déli városrészek egyes körzetei. A csökkenő népesség és lakásszám azonban nem mindenhol és 

nem feltétlenül jelez negatív folyamatot, hiszen pl. a déli városrész iparterületek közé ékelődött, nagyon rossz – és 

nem, vagy igen nehezen javítható - környezeti és ellátási mutatókkal rendelkező, társadalmi problémákkal is küzdő, 

szegregált lakóterületeinek fokozatos felszámolása és a lakosság más városrészekben jobb körülmények közé 

elhelyezése egész Szolnok számára előnyös lenne.  
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A lakónépesség változása városrészenként 2001-2011 (városi átlag: 2011-ben a lakónépesség a 2001. évinek 94,0 %-a, 2019-ben 90,83%-

a) 

 

A lakásszám változása városrészenként 2001-2011 (városi átlag: 2011-ben a lakásállomány a 2001. évinek 108,65 %-a) 
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1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

Identitást erősítő tényezők az alábbiak: 

-- a színvonalas, egészséges települési környezet, közösségi élet befogadására alkalmas városi közterek, utcák,  

-- a gazdag történelmi múlt, kulturális hagyományok, 

-- kulturális és oktatási intézmények, 

-- a kedvező természeti környezeti, természeti erőforrások, 

-- a versenyképes gazdasági környezet, 

-- a színvonalas infrastrukturális (humán és műszaki) ellátottság. 

-- a hatékony információs áramlás, a városfejlesztési menedzsment és lakosság közötti jó partneri kapcsolat, 

-- a kedvező belső emberi értékek, emberi kapcsolatok, megújulási képesség, aktív civil élet. 

 

Szolnokon a települési kötödés a második világháború után, az erőteljes iparfejlesztés időszakában, a jelentős számú 

betelepülés, és a naponta városba ingázok magas száma miatt viszonylag alacsony volt. Ezt erősítette a nagyarányú 

városrehabilitáció, városrészek szanálása, átépítése. Gomba módra szaporodtak az új lakótelepek. Az új környezethez 

a lakosság nehezen tudott alkalmazkodni. Ehhez nagyban hozzájárult a korábbi közösségek megbontása, és az új 

vegyes közösségi töredékek összecsiszolatlansága is. 

A nagyarányú, és sematikus környezeti beavatkozások elhalványították a települési múlt értékeit. A hagyományokat 

hordozó városrészek állaga leromlott, infrastruktúrája elhanyagolttá vált, illetve nem fejlődött. Nem alakultak ki új, 

színvonalas gépjárműforgalomtól mentes a társadalmi kapcsolatok megőrzésére, fejlesztésére alkalmas közösségi 

terek. 

Az egyre bővülő ipar erőteles környezetszennyezéssel is járt. Összességében ezzel is magyarázható, hogy a 60-as 70-

es években Szolnok nem tartozott a vonzó települések közé. Ebben az időszakban, míg a népesség meredeken 

növekedett, az értelmiség migrációja nagymértékű volt. 

 

A 80-as évektől kezdve a környezeti állapotban kedvező változás volt megfigyelhető. Ez sajnos együtt járt az ipari 

munkahelyek drasztikus csökkenésével. A naponta beingázók száma erőteljesen lecsökkent, a népesség növekedés 

megállt. Pozitív folyamatként jelentkezett, hogy a gazdasági válság ellenére a polgárosodási folyamat felgyorsult, 

döntően a közlekedési csomóponti jellegből származó élénk kereskedelmi forgalom hatására, mely a városban élők 

egyre nagyobb hányadának jelentett megélhetési forrást. A polgárosodási folyamat erősödésének eredménye volt a 

város történeti értékeinek, hagyományainak felfedezése, a környezettel szemben növekvő igényesség megjelenése. 

Ekkor történik meg a Tabán magas színvonalú lakóterületi átépítése. Egyre több lesz a helyi építészek tervezete 

igényes épület.  

 

A rendszerváltás után a munkahelyek száma tovább csökkent. A város környezetszennyezettsége szinte megszűnt. 

Gazdasági fellendülés és új munkahelyek létesítése csak fokozatosan történt meg. Új ipari parkok, gazdasági területek 

kerültek kijelölésre. A hagyományos ipari tevékenységet felváltotta az igényesebb környezetet és infrastruktúra 

ellátottságot és magasabb iskolázottságú munkaerőt igénylő gazdasági tevékenység. 

A környezetvédelmi követelmények az élet minden területén megerősödtek, és érvényesültek. A természetközelség 

értékké vált. Új gyalogos forgalmú közösségi terek létesültek, melyek egyben a városi rendezvények színtereivé is 

váltak. Előtérbe kerületek a városrész megújító programok. Az utóbbi években a gazdasági nehézségek ellenére ez a 

kedvező folyamat felgyorsult. Ennek hatására Szolnok korábbi nem vonzó arculata megváltozott. Ma már tudatos és 

célirányos beavatkozások sorával további fejlődés érthető el és megcélozható lesz „a Fenntartható Zöld Város” imázs 

elérése, mely az itt élők patrióta érzését, települési kötődését fenntarthatóvá fogja tenni. 

 

Ehhez az adottságok már ténylegesen, vagy potenciálisan megvannak. Ilyen adottságok, települési identitást erősítő 

tényezők az alábbiak: 

-- a települési környezet értékei, különösen: 

▪ a Tiszaparti városrész, mint Szolnok legrégebbi városrésze, utcahálózatával, tereivel, beépítési módjával, 

szecessziós közösségi épületeivel, 

▪ újonnan kialakított gyalogoszónák, közösségi terek, (Kossuth tér, Szandaszőlős központi tere, Tiszavirág híd 

előtti tér) 

▪ Tiszavirág híd, 

▪ Tiszaparti sétány 

▪ Versheghy park és a rózsák parkja, 

▪ a volt Tüdő-korház parkja, 

▪ Tiszaliget rekreációs területei, és intézményei, 

▪ Tabán igényes lakóterülete, 

▪ templomok, műemléki együttesek, műemlékek, szobrok, emlékművek; 
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-- a kulturális, oktatási, egészségügyi, rekreációs intézményei, különösen 

▪ színház, főiskola, múzeumok, könyvtárak (Szigligeti színház, Damjanich múzeum, Szolnoki Főiskola, Szolnoki 

Galéria, középiskolái, Hetényi Géza Korház, Repülő Múzeum) 

▪ Szolnoki Művésztelep, 

▪ egészségügyi, rekreációs intézmények (Hetényi Géza Korház, Tisza Szálló Gyógyfürdő, Tiszaligeti Strand és 

Gyógyfürdő, Szolnoki Sportcentrum), 

▪ Aba Novák Kulturális Központ; 

-- a jó kereskedelmi ellátottság, (városközpont, Bevásárló Központ, vendéglátóhelyek) 

-- a kedvező természeti, táji környezet, természeti erőforrások különösen: 

▪ az élő Tisza és árterülete  

▪ az Alcsi – Holt – Tisza és környéke, 

▪ az élő Zagyva és a Holt Zagyva környéke, 

▪ a Szandai rétek 

▪ Szolnoki Parkerdő és ökoturisztikai terület, (Bagolyvár-Vadaspark), 

▪ Milléri tó és környéke, 

▪ jellegzetes Alföldi táj, tanyákkal 

▪ termálforrások, 

▪ molnárfecske telep; 

-- versenyképes gazdasági környezet, különösen 

▪ a rendelkezésre álló és infrastruktúrával jól ellátott gazdasági területek (Szolnoki Ipari Park, a Déli Városrész 

iparterületei), 

▪ a potenciális gazdasági területek (A Thököly úti volt laktanya, az É-Ny-i iparterületek részétre fenntartott 

területek, a teherpályaudvar használaton kívüli területei); 

-- a jól kiépített humán és műszaki infrastruktúra (a városközpont intézményei, a korszerűsítés alatt álló Szolnoki 

pályaudvar); 

-- a közösségi információs szolgáltatás lehetőségei, a lakosság fejlesztési döntésekbe való bevonása (partnerek 

meghatározása); 

-- az aktív civil szerveződések, amely alkalmas a partnerkapcsolatok és az emberi kapcsolatok elmélyítésére. Ma a 

városban 45 civil szervezet működik) 

 

A születési hely elhagyásának mértéke is jelzi, a települési 

kötődés erősségét. Jász Nagykun Szolnok megye lakosok több 

mint kétharmadáéban lakik születése óta a településekben. 

 

 

 

 

 

 

 

KSH 2016  

 

Települési identitást erősítő néhány elem: 

   
Tiszavirág szobor Kossuth téri szobrok A gyalogos Kossuth tér este 
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Kerékpáros és gyalogos Tisza-híd Az átépített Tabán Rózsakert a Tisza-sétány közelében 

   
Repülőmúzeum Szolnoki parkerdő részlete Élő Tiszai látkép 

      
Tiszaligeti tó Damjanich Múzeum bejárata Aba Novák Agora Kulturális Központ 

   
Szigligeti Színház Grand Hotel Holt Zagyva 

  

 

Damjanich emlékmű Guttenberg tér Egykori kaszinó épülete 

  

 

Ferences Templom Háborús emlékmű Tiszai halászok szobra 
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Korszerűsített vasútállomás épülete és 

környezete 

Jellegzetes alföldi táj 

   

Szolnok Várlak idegenforgalmi Központ, Szolnok Művésztelep, 
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
 

1.8.1 A humán közszolgáltatások  
 

a) Oktatás-nevelés 

Óvodai ellátás 

Szolnokon jelenleg 26 óvodai feladat-ellátási hely működik önkormányzati fenntartásban, a Szolnok Városi Óvodák 

köznevelési intézményben. 2011-ben és 2012-ben a megyeszékhely óvodáinak kapacitáskihasználtsága meghaladta 

a 100%-ot, ezért szükség volt a férőhelyek bővítésére. Ennek eredményeként 2020-ban a kapacitáskihasználtság 

86,5%-ra mérséklődött. A beíratott gyermekek száma 2 141. Az óvodai csoportok száma 2020-ban 100 volt a 

megyeszékhelyen, az óvodapedagógusok száma 214 fő, az egy csoportba jutó gyerek száma 21,41 fő volt. 

Az óvodába beíratott gyermekek száma 2017 és 2020 között emelkedett, majd az utóbbi két évben némi visszaesés 

tapasztalható. Az előző években tapasztalható tendenciát többek között az óvodáztatási kötelezettségre vonatkozó 

szigorúbb szabályozás is befolyásolta. Az új szabályozás szerint már nem a gyermek ötödik, hanem csak a negyedik 

életévének betöltéséig mentesíthető a gyermek az óvodába járás alól, fenntartói engedéllyel.  

 forrás: www.ksh.hu egyedi adatkérés alapján 

A 2021/2022-es nevelési évben az előzetes KSH adatok szerint az óvodások száma: 2 058 fő volt, melyből 101 

hátrányos helyzetű és 24 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

Annak ellenére, hogy több gyerek vett részt óvodai ellátásban, a hátrányos helyzetű gyermekek száma csökkent – míg 

2017-ben 127 gyermek volt Szolnokon hátrányos helyzetű, addig 2022-re ez a szám 101-re mérséklődött, és ugyanígy 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekszám is. 

A Szolnok Városi Óvodákon kívül néhány civil vagy egyházi fenntartású óvoda is működik, melyek közül a 

belvárosban található, 6 csoportszobás Mustármag Római Katolikus Óvoda rendelkezik a legszámottevőbb 

kapacitással és presztízzsel.  

Intézményi szinten nem beszélhetünk kapacitáshiányról, férőhelyekkel kapcsolatos nehézségek főként a belvárosi, 

valamint a peremterületi városrészekben: Szandaszőlősi és kertvárosi óvodákban jelentkeznek, ezen esetekben 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglalt szabályozás, miszerint az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2,0 m2/fő, nehezen teljesíthető.  

Általános iskola 

A szolnoki általános iskolák többségének fenntartója a Klebelsberg Szolnoki Tankerületi Központ. A 11 db tankerületi 

iskolán kívül, két egyházi és három alapítványi iskola működik a városban, melyek közül az egyik zeneiskolaként, 

egy másik pedig művészeti iskolaként kínálja szolgáltatását. A szolnoki általános iskolák a következők: 

- Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

- Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 

- Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

- Szegő Gábor Általános Iskola 

- Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 
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http://www.ksh.hu/
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- Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

- Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő 

Iskola 

- Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

- Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

- Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

- Laurus Alapfokú Művészeti Iskola 

- Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

- Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

A megyeszékhelyen az általános iskolai tanulók száma 2015 és 2021 között folyamatosan csökkent, mely megfelel 

az országos tendenciának.  2021-ben (21/22-es tanév adatai) 16 feladatellátási helyen 5 319 tanuló vett részt általános 

iskolai nappali oktatásban. A feladatellátási helyek száma az elmúlt tíz év viszonylatában nem csökkent. A 223 

osztály oktatását 531 főállású pedagógus látta el. Csak tizennyolccal kevesebb, mint 2011-ben.  

  

forrás: www.ksh.hu egyedi adatkérés alapján 
 

2021/22-es tanévben Szolnokon a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok száma 471 fő, arányuk az 

összes tanulón (5258 fő) belül 8,95 %. Mindkét adat esetében megfigyelhető, hogy a 2010 és 2020 között csökkent a 

számuk, a hátrányos helyzetűek száma jelentős mértékben, azonban ez elsősorban a hátrányos helyzet 2013. évi jogi 

szabályozásának szigorításának köszönhető, ezt követően a hátrányos helyzetű gyermekek száma tulajdonképpen 

követi a gyermeklétszám alakulását.  
 

 forrás: www.ksh.hu egyedi adatkérés alapján 

 

Szolnokon valamennyi alapfokú köznevelési intézmény biztosítja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) gyermekek nevelését-oktatását.  

A 2013. szeptember 1-én létrejött, szintén a Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat látja el az alábbi feladatokat:  

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

- szakértői bizottsági tevékenység, 

- nevelési tanácsadás, 

- logopédiai ellátás, 

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/


SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  88 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- konduktív pedagógiai ellátás, 

- gyógytestnevelés, 

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

Középiskola 

A megyeszékhelyen működő középfokú oktatási intézmények többségének fenntartója a Szolnoki Tankerületi 

Központ – egyes intézmények az általános iskolákhoz hasonlóan egyházi vagy egyesületi fenntartásban működnek. 

A megyeszékhelyben található középfokú oktatási és szakképző intézmények szerepe a város hatókörén túlmutat, 

jelentős a térségből érkező tanulók létszáma. A pedagógusok száma: 578 fő. A tankerületi központ három 

gimnáziumot és egy tehetséggondozó szakkollégiumot működtet, melyek közül a HVG 100 legjobb középiskolai 

rangsorában 2022-ben a Verseghy Ferenc Gimnázium 0 45., a Varga Katalin Gimnázium pedig a 63. helyen végzett. 

A tankerületi központ fenntartásában működő gimnáziumokon kívül még két egyesületi fenntartású és egy egyházi 

fenntartású (EKIF) intézmény működik.  

A megyeszékhelyen szakképzést a 11 tagintézménnyel működő Szolnoki Szakképzési Centrum biztosít. A 8 

feladatellátási hely Szolnokon található. A szakképzési centrum intézményei nappali 

(https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak) és felnőttoktatásban (https://szakkepesites.ikk.hu/) – esti 

munkarendben is – érettségi előtt és után is biztosítanak képzést. A szakképzési centrumban tanulók több, mint 60%-

a érettségi után a 13.évfolyamot is elvégzi, és technikusi végzettséget szerez. 

Tagintézmény neve Intézmény címe Szakmák megnevezése 

Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki 

Technikum és Szakképző Iskola 

Szolnok, Bán utca 9. - Gépjármű-mechatronikai technikus 

- Hegesztő 

- Karosszérialakatos 

- Légijármű-szerelő technikus 

- Vasútijármű-szerelő technikus 

- Villanyszerelő 

Szolnoki SZC Jendrassik György 

Gépipari Technikum 

Szolnok, Baross u. 37. - CNC-programozó 

- Gépésztechnikus 

- Gépgyártás-technológiai technikus 

Szolnoki SZC Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Technikum és 

Szakképző Iskola 

Szolnok, Károly Róbert 

utca 2. 

- Cukrász 

- Kereskedelmi értékesítő 

- Kereskedő és webáruházi technikus 

- Pincér – vendégtéri szakember 

- Postai üzleti ügyintéző 

- Szakács 

- Szakács szaktechnikus 

- Vendégtéri szaktechnikus 

Szolnoki SZC Kreatív Technikum és 

Szakképző Iskola 

Szolnok, Áchim A. út 

12-14. 

- Dekoratőr 

- Divat-, jelmez- és díszlettervező 

- Divatszabó 

- Fitness-wellness instruktor 

- Fodrász 

- Kéz- és lábápoló technikus 

- Kozmetikus technikus 

- Rendészeti őr 

- Színház- és rendezvénytechnikus 

-  Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum Szolnok, Tiszaparti 

sétány 2-3. 

- Automatikus technikus 

- Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

- Vegyész technikus 

- Vízügyi technikus 

Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti 

és Faipari Technikum és Szakképző 

Iskola 

Szolnok, Petőfi u. 1. - Ács 

- Asztalos 

- Burkoló 

- Dekoratőr 

- Festő, mázoló, tapétázó 

- Grafikus 

- Járműfényező 

- Kőműves 

- Szárazépítő 

- Szigetelő 

- Tetőfedő 

https://szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/szakmak
https://szakkepesites.ikk.hu/
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Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző 

Iskola és Kollégium 

Szolnok, 

Gyermekváros u. 1. 

- Cukrász 

- Szakács 

Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két 

Tanítási Nyelvű Technikum 

Szolnok, Baross u. 43. - Általános ápoló 

- Gyakorló ápoló 

- Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

- Kisgyermekgondozó, -nevelő 

- Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

- Radiográfiai szakasszisztens 

- Szociális ápoló és gondozó 

- Szövettani szakasszisztens 

- Turisztikai technikus 

- Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

forrás: www.nive.hu 

A 2021/2022-es tanévben a középiskolások száma nappali tagozaton 6414 fő (előzetes adat), az előző évihez képest 

emelkedett a létszám. A hátrányos helyzetű tanulók száma, beleértve a halmozottan hátrányos helyzetet is, 434 fő. 

Szolnokon a nappali tagozatos középiskolás diákok száma 2020-ban 5910 fő volt, ebből 40,6% gimnáziumban, 40,4% 

technikumban, 18,8% szakképző iskolában tanult. A gimnáziumokban a bejárók, illetve a kollégisták aránya évek 

óta állandó (kb. 33%, illetve 14%). A Szolnoki Szakképzési Centrum tanulóinak tekintetében a bejáró tanulók aránya 

magasabb (60-70%), mint az összes középfokú oktatásban résztvevő diák esetében. A város középfokú oktatási 

intézményeinek vonzáskörzete túlmutat a járás és a megye határain. Az intézmények országos viszonylatban 

kiemelkedő minőségű oktatást nyújtanak, a szakképzés mellett az érettségire és felsőfokú oktatásban való részvételre 

való felkészítés is színvonalas. Összességében megállapítható, hogy a köznevelésben résztvevő tanulók számának 

alakulása megfeleltethető a térség demográfiai adatainak azzal, hogy az aktuális tanévben a létszám enyhe emelkedést 

mutat. 

 forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény és a kapcsolódó Kormány rendelet a tanulók számára nem csak 

a képzés szerkezetében, tartalmában és intézményrendszerében, de a tanulói juttatások és ösztöndíj rendszer 

tekintetében is jelentős változásokat hozott. Ezek a juttatások első alkalommal a 2020/2021-es tanévtől 

tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkoztak. A tanuló - a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás 

kivételével – ösztöndíjra, az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra, 

rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult. Az ösztöndíj összege 

az aktuális minimálbér öt százalékától akár harmincöt százalékáig is terjedhet tanulmányi eredménytől és az iskola 

típusától függően. Az egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege pedig a minimálbér nyolcvan vagy akár 

száznyolcvan százaléka is lehet a szakmai vizsga eredményétől függően. A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi 

eredmény alapján pályázat útján elnyerhető támogatás havonkénti mértéke pedig a minimálbér húsz százaléka. A 

pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program két 

intézményben valósul meg több, a Varga Katalin Gimnázium és a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkolégium 

együttműködésével. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat, nappali rendszerű iskolai oktatás 

keretében, kollégiumi ellátás biztosítása mellett államilag elismert szakképesítés megszerzésében segítse.  
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Felsőoktatás 

A Szolnoki Főiskola jelentős szervezeti átalakulásokon ment keresztül az elmúlt években, melynek eredményeként 

először 2016-ban a Kecskeméti Főiskolával integrálódva Pallasz Athéné Egyetem néven működött tovább, majd 

2019. augusztus 1-től a Debreceni Egyetem szolnoki campusaként működik, Debreceni Egyetem Szolnok Campus 

néven. Az intézmény eredetileg kereskedelmi, vendéglátóipari és turisztikai főiskola volt, ennek megfelelően ezeken 

a területeken rendelkezik nagyobb hagyományokkal. A gazdasági szakirányok tekintetében gazdálkodás és 

menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás és 

vidékfejlesztési agrármérnöki képzést biztosít alapfokon, vállalkozásfejlesztési képzést mesterfokon. Ezen kívül 

felsőoktatási szakképzési formában további 15-30 fővel indulnak képzések gazdálkodás és menedzsment, pénzügy 

és számvitel, turizmus-vendéglátás, illetve kereskedelem és marketing szakirányokon.  

A Debreceni Egyetembe történő beolvadást követően, a helyi igényeket figyelembe véve lehetőség nyílott az 

egészségügyi és népegészségügyi karok beindítására is. Az egészségügyi karon kettő, a népegészségügyi karon négy 

szakirány működik, melyből három alapszakként, az egészségügyi menedzser pedig mesterképzésként érhető el. A 

hallgatói létszám évről évre csökken, a folyamat visszafordítása érdekében a képzési struktúra megújításának 

továbbvitele szükséges, melynek következő lépése a tervek szerint a rövid ciklusú agrár és IT képzések beindítása, 

illetve sport- és rekreáció szervező szak indítása egykét éven belül. 

A hallgatói létszám országosan is csökkent, a legjelentősebb visszaesés 2012-től 2017-ig volt tapasztalható. A 

városban nappali tagozaton tanulók létszáma az országosnál drasztikusabb mértékben csökkent. A nem nappali 

tagozatos hallgatók számának országosnál nagyobb mértékben történő emelkedése biztató jel a tendencia enyhülésre 

vonatkozóan. 

  

forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 
 

A hallgatói létszám visszaesése a vidéki képzési helyszíneken általánosan jelentkező oktatóhiánnyal is összefüggésbe 

hozható, illetve a hallgató attitűdök megváltozásával a város versenyhátrányba került a nagyvárosi kampuszokkal 

szemben. Az iskolaválasztás során egyre erőteljesebb szempont a kulturális – és még inkább – a szórakozási 

lehetőségek elérhetősége, illetve a megszokott lakókörnyezetből történő kiszakadás igénye a fiatalok között, amely 

miatt a térségben végzett tanulók egyre inkább nem a helyi felsőoktatást részesítik előnyben.  

 

b) Egészségügy 

Egészségügyi alapellátás 

Szolnokon az egészségügyi alapellátással kapcsolatos intézményi feladatokat az Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság (EBIG), a rendelői infrastruktúra üzemeltetési feladatait pedig Szolnok Megyei Jogú Város 

Intézményszolgálata látja el. Az EBIG az ellátás koordinációján túl nagy figyelmet fordít a prevencióra, az 

önkormányzat Egészségügyi és Családügyi Osztályával együttműködésben.  

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság működése során az egészségügyi alapellátással kapcsolatban ellátja, 

illetve biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat, fogorvosi szolgálat, 

védőnői szolgálat, az anya- és gyermekvédelem, valamint az anyatejgyűjtő állomással kapcsolatos feladatokat 

többnyire külső szolgáltatókkal kötött szerződések útján. A szolgáltatások infrastrukturális és tárgyi feltételei 

változóak az orvosi rendelő használati jogától is függően (bérlemény, saját tulajdon, közös használatú ingatlan, stb.) 

Szolnokon jelenleg 28 felnőtt háziorvosi, 17 házi gyermekorvosi szolgálat működik, többnyire vállalkozói formában. 

A rendszer leterheltségét mutatja, hogy 2020-ban az egy háziorvosra jutó lakosok száma Szolnokon 2 324 fő, ez a 

szám a megyében 2273, az országos átlag pedig 2 145 (Jelenleg a KSH-nál nem áll rendelkezésre 2021-es adat). 

Jászberényben 2042 fő, Kecskeméten pedig 2150 fő lakos jutott egy háziorvosra. A gyermekorvosi körzetek nagysága 

viszont az országos átlag alatt van, és a környező nagyobb városokban is rosszabb vagy hasonló az adat alakulása. 
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forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 
 

Az egyes szolgáltatók több esetben lényegesen eltérő körülmények között dolgoztak, többek között ennek 

orvoslására, illetve a beteg-utak lerövidítése céljából az utóbbi időben ún. praxisközösségek jöttek létre, melyek 

fejlesztését Európai Uniós források is támogatták. (Pl. EFOP-1.8.2-17-2017-00012 azonosítószámú „Vitalitas 

praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” című pályázat; elnyert támogatás: 150 m Ft). Az infrastrukturális 

hiányosságok enyhítése érdekében az utóbbi években az önkormányzat több orvosi rendelő infrastrukturális 

fejlesztését is céljául tűzte ki. A Móra úti rendelő mintegy 200 millió forint támogatással, a Széchenyi körúti rendelő 

fejlesztése 243 millió forint EU-s támogatással valósult meg. Jelenleg folyamatban van a Temető úti rendelő 

újjáépítése, és a Munkácsy úti rendelő fejlesztése, illetve előkészítés alatt áll a Városmajor úti rendelő energetikai 

fejlesztése. Az egészségügyi intézmények legnagyobb része akadálymentes.  

Az iskola-egészségügyi ellátás, mely az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, valamennyi nevelési-

oktatási intézményre kiterjesztve került megszervezésre. A 3-14 év közötti gyermekek óvodai és iskolai egészségügyi 

ellátását a házi gyermekorvosok, a 14. évet betöltöttek iskola-egészségügyi ellátását 2 főállású iskola-ifjúsági orvos 

végzi. 

A megyeszékhely lakosságának fogászati alapellátása 14 vegyes típusú fogorvosi körzetben biztosított, többségében 

vállalkozó orvosok által. Az iskolai-ifjúsági fogorvosi ellátást pedig 8 iskolai-ifjúsági fogorvosi körzet biztosítja. 

Azon néhány ellátási körzetben, ahol nincs szerződéses szolgáltató, ott az EBIG munkaviszony keretében 

foglalkoztatott helyettesítő orvossal biztosítja az adott szolgáltatást. Az egészségügyi alapellátáson túl az 

önkormányzat fogszabályozás és parodontológiai szakellátást is biztosít a város lakói számára. Mindkét szolgáltató 

vállalkozási formában, saját tulajdonú rendelőben, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján látja 

el feladatát. 

Szolnok városában magas szakmai színvonalon működik a védőnői hálózat, melynek keretében főállású területi-, 

iskola- és ifjúsági védőnők a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 

munkavállalóiként egészségügyi szolgálati jogviszony keretében látják el feladataikat. Jelenleg 20 védőnői körzet 

működik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály járási 

vezető védőnőjének szakmai irányításával. 

Az Iskola-ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat védőnői 13 iskola-ifjúságegészségügyi körzetben végzik 

egészségnevelő, betegségmegelőző, felvilágosító munkájukat az általános és középiskolákban.  

Szolnok Megyei Jogú Város és 15 települési önkormányzat lakosainak felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ügyeleti ellátását közös közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szolgáltató biztosítja a települési önkormányzatokkal 

kötött feladat-ellátási szerződés alapján. Az ügyelet telephelyei a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 

Kórház-Rendelőintézet Központi épületében találhatók.  

A fogorvosi ügyeletet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása biztosítja megbízott szolgáltató által hétvégén, 

pihenő- és ünnepnapokon hat órában.  

Szolnokon 23 darab Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott működési engedéllyel 

rendelkező gyógyszertár működik, számuk az elmúlt tíz év viszonylatában emelkedett. Jelentősebb részük a 

belvárosban található egészségügyi intézmények közelében.  
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Szakorvosi ellátás és kórházak  
Szakorvosi rendelés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőintézet és a MÁV Kórház és 

Rendelőintézet járóbeteg szakellátásának keretében működik. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Közkórháza – a 

jelenlegi Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet – több mint 100 évvel ezelőtt épült és 1896-ban kezdte meg 

működését. Súlyponti kórház besorolású, mára több, mint 1 000 ággyal és 1 600 dolgozóval rendelkezik. A kórház 

járóbeteg ellátásában képviselt szakterületek az alábbiak: 
 

• Aneszteziológiai szakrendelés 

• Általános sebészeti szakrendelés 

• Baleseti sebészeti szakrendelés 

• Belgyógyászati szakrendelés 

• Bőr és nemibeteg gondozó 

• DEXA 

• Diabetológiai szakrendelés 

• Érsebészeti szakrendelés 

• Felnőtt szemészeti szakrendelés 

• Fiziko- és mozgásterápiás szakrendelés 

• Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés 

• Fogröntgen 

• Fogszabályozás 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés  

• Gyermekszemészeti szakrendelés 

• Hepatológiai és infektológiai szakrendelés 

• Kardiológiai szakrendelés 

• Kardiológiai és pulmonológiai légzésrehabilitációs 

ambulancia 

• Laboratórium 

• Neurológiai szakrendelés 

• Nőgyógyászati szakrendelés 

• Pszichiátriai gondozó 

• Radiológiai szakrendelés 

• Speciális Sebészet (térd, kéz, égésplasztika, váll, 

protetikai) 

• Szájsebészeti szakrendelés 

• Tüdőgondozó 

• Urológiai szakrendelés 

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet 1967-ben kezdte meg működését, először kizárólag vasutas biztosítottak 

számára, 2004 óta pedig a megye egész lakossága számára. Az intézmény elsősorban mozgásszervi rehabilitációs 

központ, ahol a jelenleg az alábbi szakrendelések elérhetőek: 
• Belgyógyászat 

• Bőrgyógyászat 

• Farmakológia 

• Fizikoterápia 

• Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

• Fül-orr-gégészet 

• Gyógymasszázs, gyógytorna 

• Immunológia  

• Kardiológia 

• Röntgen képdiagnosztika 

• Ultrahang diagnosztika 

• Laboratóriumi diagnosztika 

• Mozgásszervi rehabilitáció 

• Neurológia 

• Nőgyógyászat 

• Ortopédia 

• Reumatológia 

• Sebészet 

• Szemészet 

• Urológia 
Az összes működő kórházi ágyak száma Szolnokon 1 448 darab (a megyei érték 61,38%-a). A megyeszékhelyen az 

ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma a 2010-2020-as időszakban átlagosan 20 darab körül alakult (jelenleg 21), 

amely jelentősen meghaladja a megyei (6,5) és az országos (7) átlagos értékeket. Az elmúlt évtizedben az ezer lakosra 

jutó kórházi ágyak száma csak kismértékben változott, 18 és 21 között mozgott.  

Kiemelt súlyponti kórház a Hetényi Géza Megyei Kórház, mely komplex – valamennyi orvosi szakmát érintő - 

gyógyító funkciókkal rendelkezik. A kórház súlyponti kórház besorolású létesítmény. A város lakosságán kívül a 

térség településeit is ellátja. A megyében Szolnokon kívül Mezőtúron, Jászberényben és Karcagon üzemel még 

kórház, de a szolnoki kórház fogadja azon eseteket is, amelyek a megye többi kórházában nem láthatók el. A Hetényi 

Kórház 2011-ben elnyerte az „ÉV kórháza” díjat. Az intézmény folyamatos fejlesztéseken esik át, ennek 

következtében több területen is jelentősen növekszik a betegellátás színvonala. Megújul a gyermek- és 

ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer, a beruházás során egy 10 ágyas aktív és 2×2 ágyas 

nappali ellátó hely létesül megfelelő infrastrukturális háttérrel. Egy másik EFOP projekt keretében kialakításra került 

egy egynapos sebészeti műtő, emellett egy 16 ágyas fektetőt alakítottak ki, felnőtt- és gyermekágyakkal.  

Az intézményben fekvőbeteg-ellátást a következő osztályokon biztosítják: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Osztály, Ápolási Osztály, Bőrgyógyászati Osztály, Csecsemő és Gyermekosztály, Érsebészet,  

Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Gyermek Sürgősségi Betegellátó Osztály, Belgyógyászati Osztály, 

Idegsebészeti Osztály, II. Belgyógyászati Osztály, III. Belgyógyászati Osztály, Kardiológiai Osztály, Központi 

Radiológia, Krónikus Belgyógyászati osztály, Megyei Onkológiai Centrum, Nephrológiai Osztály, Neurológiai 

Osztály, Pszichiátriai Osztály, Pulmonológiai Osztály, Sebészeti Osztály, Sürgősségi Betegellátó Osztály, Szemészeti 

Osztály, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Urológia. 

Az intézmény 2021.év végén több más kórházzal együtt adósság konszolidáción esett át. Szintén sok más hazai és 

külföldi intézményhez hasonlóan jelenleg az orvoshiány okozza a legnagyobb problémát, különösen a neurológiai és 

a szülészet-nőgyógyászati szakterületen. A Tószegi úton, a városközponttól délre helyezkedik el, a várostól délre eső 
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területekről viszonylag közvetlen megközelíthetőséggel. A kerékpárút hálózatba történő közvetlen becsatlakoztatása 

egy jelenleg folyamatban lévő EU-s pályázat keretében fog megvalósulni.  

A Megyei Kórházon kívül a városban üzemel a MÁV Kórház és Rendelőintézet is, mely a Vershegy úton fekszik. 

Elsősorban mozgás-szervi rehabilitációs központ. A fekvőbeteg ellátás hét osztály keretében működik, Ápolási 

Osztály, Mozgásszervi rehabilitációs Osztály I-II-, Ortopédiai Osztály, Reumatológiai Osztály I-II, Sürgősségi 

Betegfogadó Részleg. Az intézményben biomechanikai laboratórium működik. A laboratóriumban részben 

tudományos kutatási tevékenység folyik, részben pedig sportolók, gyerekek biomechanikai jellegű vizsgálata zajlik.  

 

Az elmúlt években a városban az egészségügy területén jelentős hatással bíró fejlesztések zajlottak, és továbbiak 

tervezettek. Az infrastrukturális fejlesztések és az eszközállományt megújító projektek mellett a lakosság 

egészségtudatosságának növelése érdekében kiemelten szükségesek a prevenciós és szűrőprogramok. A Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz az elkövetkezendő időszakban jelentős forrásokat biztosít a prevenció 

területein, melyek kihasználásához a helyi szolgáltatók, az állami és az önkormányzati szektor együttműködése 

szükséges.  

Bölcsődék 

Szolnokon a bölcsődei feladatokat az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság látja el. 2021-ben 7 tagintézményben 

624 férőhelyen biztosította a gyerekek ellátását.  

 forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 

 

A 2021-ben megmutatkozik a kapacitásbővítést támogató a TOP pályázat hatása. A program keretében a 

Szandaszőlősi Simon Ferenc utcai bölcsőde felújítása és kapacitásbővítése történt meg eddig, és továbbiak vannak 

folyamatban.  

A 2017. január 1-jétől megváltozott a Gyermekvédelmi Törvény, amelynek következtében megszűntek a családi 

napközik, valamint a házi gyermekfelügyeletek. Mindemellett új ellátási formák jöttek létre, mint a bölcsőde, mini-

bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet. Szolnokon négy 

családi napközi 20 férőhelyéből 17 volt kihasznált 2021-ben. Az óvodákhoz hasonlóan a bölcsődék estében is a 

belvárosi feladatellátási helyeken tapasztalható kapacitáshiány. Bár a férőhelyszám elvileg elegendő a 

gyermeklétszámához viszonyítva, azonban a bölcsődei csoportokban az extra Gyed bevezetése óta folyamatosan nő 

az 1-1,5 éves gyermekek létszáma, ezért több 12 fős csoportot kellet kialakítani. Továbbá növekedés figyelhető meg 

a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek számában.  

A 7 tagintézmény közül a Temető úton lévő Búzaszem Bölcsődében a városi átlagnál magasabb a hátrányos helyzetű 

gyermekek száma. A sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelésének-gondozásának feltételei ezen kívül a 

Városmajor úti tagintézményben adottak. Jelenleg folyamatban van egy új, innovatív szemléletű, kifejezetten 

hátrányos helyzetű gyermekek számára szolgáltatásokat kínáló, 35 férőhelyes feladatellátási hely kialakítása a 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése projekt keretében. A tervezett új épület 2 gondozási egységre alapuló 4 

csoportos bölcsőde, amely összesen 35 kisgyermek számára biztosít férőhelyet. 

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a nők munkába állásának elősegítésére, ezért a bölcsődei férőhelyek bővítését 

több Európai Uniós társfinanszírozású pályázati felhívás is támogatta az elmúlt időszakban. A TOP pályázati program 

keretében az elmúlt években a Móra, Aranyi, Kolozsvári és a Simon Ferenc Úti Bölcsődék felújítása történt meg, 

melyek közül a Móra úti és a Kolozsvári úti a belvárosban, a másik kettő pedig két külsőbb városi alközpontban 
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található. Szolnok Város Fenntartható Városfejlesztési Startégiája további bölcsődék fejlesztését is célul tűzi ki, mely 

közül a legfontosabb a Kolozsvári úti és a Városmajor úti bölcsődék fejlesztése. 

Az EBIG feladatának tekinti a bölcsődei ellátás biztosításán túl, hogy a kisgyermekes családokra kiterjedő prevenciós 

és szemléletformáló tevékenységet folytasson, hozzájárulva a családok életminőségének javításához, a szülők 

munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

c) Szociális ellátás 

Szolnok Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének struktúrája 2007. október 1-től jelentősen megváltozott. Az 

ellátórendszerben hangsúlyos szerepet kapott a kistérségi szinten biztosított ellátás, az eddigi városi szintű ellátást 

biztosító intézményekkel szemben, ez a struktúra máig fennmaradt, és hatékonyan működik. Társulási keretek között 

jelenleg 18 település 115.000 lakosa részére kerül biztosításra valamennyi szociális alapszolgáltatás, és az idősek, 

valamint a hajléktalan személyek részére szociális szakellátás is. Emellett az önkormányzat által fenntartott saját 

intézmény, és ellátási szerződés alapján nem önkormányzati, illetve állami fenntartók által működtetett intézmények 

is nyújtanak szociális szolgákltatásokat. Szolnokon jelenleg tehát a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

fenntartásában működő intézmények az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye és a SZKTT Humán Szolgáltató 

Központ a két legnagyobb szociális ellátásokat biztosító intézmény. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 4 településen biztosítja az idősek ellátását, 

valamint kistérségi szinten a szakosított ellátást. Az intézmény 4 idősotthonnal és egy gondozó intézettel rendelkezik 

Szolnokon, ahová az ország egész területéről fogadnak jelentkezőket. Szolnokon 5 alapszolgáltatást, és 2 szakosított 

ellátást biztosít (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) Az EU-s forrásból megújult, a Prizma út 13. szám alatti Nappali Centrumban 

pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosítja az intézmény. 2021-ben 10 fő sikeresen helyezkedett 

el a munkaerőpiacon, a 14 kézségfejlesztő csoport forgalma 2288 volt. Az intézmény Drogkonzultációs és 

Információs Központot működtet, a központ munkatársai a szenvedélybetegek részére nyújtanak alacsonyküszöbű 

szolágltatást (esetkezelés, tanácsadás, krizis-intervenció, stb.), illetve diákcsoporotk részére szerveznek prevenciós 

programokat. Az intézmény bentlakásos otthon működtet az idősek számára. Az ellátottak átlagéletkora 2021 éveben 

84 év volt. A szolgáltatásra igen nagy igény mutatkozik, az elmúlt évben a kérelmezők száma 269 volt, az előző évi 

járványhelyzetben tapasztalható mérséklődést követően, a várakozké pedig 399.   

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ a következő területeken biztosít ellátást:  

• család- és gyermekjóléti ellátások (Családi- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat), 

• szenvedélybetegek segítése (HSZK Drogkonzultációs és Információs Központ), 

• hajléktalanellátás (Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, Nappali Centrum), 

• pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (Prizma Klub), 

• fogyatékos személyek nappali ellátása. 

A hajléktalanok segítését Szolnokon a HSZK Hajléktalan-segítő Szolgálata látja el, 2021-ben 349 ügyféllel 

foglalkoztak, akik a legtöbben az 50 és 59 év közötti korosztályból kerültek ki, a nők aránya jóval kevesebb, 2021-

ben 22,1%-os. A hajléktalan emberek száma 2011 óta fokozatosan csökken a városban, 2020-ban és a 2021-ben 

azonban a tendenciától eltérően növekedett a regisztrált ügyfelek száma. A hajléktalanok segítésében a szállás nyújtó 

intézményegységek szolgáltatását az utcai szociális munka és a nappali ellátás egészíti ki. Az intézmény keretében 

működő Család- és Germekjóléti Központ általános szolgáltatási feladatai (gyermekjóléti szolgálatatás, 

családsegítés) az önálló szakmai egységként működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül végzi. Az ezen 

kívüli központi feladatait a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez tartozó, illetve a 

következő tevékenységek működtetésén keresztül végzi el: utcai szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi 

szociális munka, készenléti szolgálat, óvodai és iskola szociális segítő szolágltatás, jogi tájékoztatásnyújtás, 

pszichológiai tanácsadás és fejlesztőpedagógiai tevékenység.  

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Liget Otthon Szolnok Fogyatékos Személyek Ápoló, 

Gondozó Otthona 1991-ben alakult 40 fő engedélyezett létszámmal. Jelenleg összesen 64 fő ellátott él az 

intézményben, 40 fő az Ápoló, Gondozó Otthonban, 24 fő a két Ápoló, Gondozó Lakóotthonban.  A bentlakásos 

intézet az önálló életvitelre nem, vagy csak részben képes, illetve otthonukban már nem gondozható, teljes ellátást 

igénylő személyek gondozásával foglalkozik két lakóotthonban és egy nappali foglakoztatóban. Az intézmény egy 

sportegyesületet és egy alapítványt is létrehozott a lakók mentális fejlesztése és rehabilitációjának segítése érdekében. 
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 forrás: HSZK 2021. évi beszámolója alapján 

 

Szociális szolgáltatások biztosításában részt vevő civil szervezetek  

A MET „Oltalom” Idősek Otthona 54 idős személy részére biztosít elhelyezési lehetőséget, a tartósan ellátásra, 

gondozásra – ápolásra szorulók részére Szolnokon, a Napsugár utca 19. szám alatti bentlakásos idősotthonban. A 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség ezen kívül házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést is biztosít a 

rászorulók részére. 

A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Gondviselés Háza Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 2007. január 

1-jén kezdte meg működését Szandaszőlősön a Krúdy Gyula utca 67. szám alatt. Az intézmény integrációs elvek 

alapján működik, nappali elhelyezést biztosít 24 fő enyhe- és középsúlyos fogyatékkal élő fiatal felnőtt számára. Az 

intézményben elhelyezett ellátottak közel fele a Kézmű Kft. alkalmazásában áll.   

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert 

karitatív szervezete. A szervezet fenntartásában működik Szolnokon a Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény az 

anyagi okokból vagy párkapcsolati erőszak következtében lakhatásukat vesztett családoknak biztosít átmeneti 

időszakra lakhatást és lelki segítséget. 

A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület a hátrányos helyzetű fiatalok integrációjával kapcsolatos feladatokat 

lát el, a Kamasz-Tanya Fogyatékosok Nappali Intézménye pedig a mozgásszervi, érzékszervi értelmi sérült és autista 

fiatalok számára nyújt nappali ellátást. 

A szociális terület szakmai munkáját bemutató adatok szinte minden területen azt igazolják vissza, hogy a 

járványügyi helyzet a mutatók számának időszakos visszaesését okozta, kevesebb esetszámot, ellátotti létszámot és 

forgalmat. Ezek a mutatók 2021-re többnyire visszaálltak a járvány előtti szintre, vagy – mint például a hajléktalan 

ellátás esetében – a járvány előtti szint felé.   

 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Szolnok Megyei Jogú Város 2021-ben elkészítette a város esélyegyenlőségi programját. A Szolnok Megyei Jogú 

Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) 2022-2026 elnevezésű dokumentumot a város Közgyűlése 45/2022 

(II:24.) számú határozatával fogadta el. A program legfontosabb megállapításait tartalmazza a fejezet.  

A dokumentum kiemelten foglalkozik a mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a 

fogyatékkal élők esélyegyenlőségével, a civil szervezetek szerepvállalásával, és intézkedési tervet fogalmaz meg a 

feltárt problémák kezelésére. Szolnok Megyei Város Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja az 

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 

hozzáférés elvét, kinyilvánítja azon a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség elérésére vonatkozó 

szándékát.  

A HEP külön fejezete foglalkozik a közoktatási esélyegyenlőséggel, illetve aktívan fellép az iskolai lemorzsolódás, 

valamint az iskolarendszeren kívüli hátránykompenzálás szakmai kihívásaival szemben.  

Az intézkedési terv az alábbi feladatokat tűzi ki célul a bemutatott esélyegyenlőségi területekhez rendelve: 

Mélyszegénységben élők és a roma/cigány lakosság:  

- Érintett érdekvédelmi csoportok bevonásával az információs partnerség bővítése  

- Törekvés a szegregátumok felszámolására 

- Újvárosi Fejlesztési Program folytatása 

- Szegregátumokban és szegregációval veszélyeztetett területen működő közösségi házak, kiemelten a Csillag-

Cserhaj Szolgáltató Pont, továbbfejlesztése 

- Antiszegregációs Alap visszaállítása lehetőségének vizsgálata 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  96 

- Közös cselekvési programok kidolgozása a halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány/roma személyek 

egész életen át tartó tanulásának megteremtése és biztosítása érdekében. 

- hátrányos helyzetű és a cigány/roma lakosság részére a speciális szűrő- és egészségnap szervezése, folyamatos 

tájékoztatás az egészségmegőrzés és megelőzés érdekében 

- foglalkoztatás ösztönzése az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, partnerszervezeteknél és érzékenyített 

munkavállalóknál 

- munkaszocializáció erősítése 

- egymás, illetve a hagyományok, a kultúra és nyelv kölcsönös megismerésének erősítése  

Gyermekek: 

- gyermekvédelemben érintettek együttműködésének erősítése  

- társszervek, hatóságok (HSZK, Tankerület, Rendőrség, más szervezetek) aktív bevonása a műhelymunkákba 

- helyi kezdeményezések ösztönzése, a partnerszervezetek közösségfejlesztő tevékenységének támogatása, szülők 

aktívabb bevonása  

- nyári gyermekfelügyelet és üdültetés fejlesztése, kibővítése hátránykompenzációs lehetőségekkel 

Nők: 

- krízishelyzetbe került nők további segítése, Családok Átmeneti Otthonának szolgáltatásfejlesztése, családok 

ösztönzése a továbblépésre 

- felvilágosítás és az ellátások erősítése az áldozattá válás esélyeinek csökkentése érdekében, érdekképviseleti szervek 

közreműködésével  

- meglévő kapcsolatok további erősítése a családon belüli erőszak korai felismerésének, megelőzésének és az 

áldozatok tájékoztatásának érdekében 

- a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz, képzési-átképzési lehetőségekhez történő hozzáférés javítása, részmunkaidős 

foglalkoztatás ösztönzése 

- kapcsolati erőszak elleni városi szintű fellépés lehetőségeinek, feltételeinek feltárása helyi partnerségre építve 

Idősek: 

- Idősödéssel kapcsolatos fizikai és mentális prevenciós, kognitív képesség megőrző, fejlesztő programok, képzések 

bevezetése és széles körű terjesztése  

- prevenciós programok szervezése az elmagányosodás megelőzése érdekében  

- idősek kulturális és fizikai aktivitást igénylő programokban történő részvételének ösztönzése, illetve az idősekre 

kialakított speciális szűrő és egészségnap szervezésének folytatása, illetve helyi demencia terv készítése  

- Szolnoki Idősek Alapokmányának létrehozása (Városi Idősügyi Tanács által) a helyi szükségletek feltárása és 

megoldási javaslatok kidolgozása érdekében 

- Idősbarát település kialakítása (Időseknek épült street-workout pálya megvalósítása, idősbarát buszmegállók, padok, 

utcabútorok, ivókutak, akadálymentes nyilvános WC-k elhelyezése, korbarát akciók/kezdeményezések létrehozása a 

városban működő üzletek bevonásával) 

- várható élettartam növekedése helyett egészségben várható élettartam növelése programokkal (Szépkorúak 

akadémiája, Senior séta átalakítása, generációs együttműködés a technikai tudás átadására,  alkotásra, mozgásra, 

tanulásra, egyéni fejlődésre való motiválás, veszteségek feldolgozásának segítése, kapcsolati háló szűkülésének 

megelőzését célzó programok) 

Fogyatékossággal élő emberek: 

- információs partnerség bővítése  

- szakértői bevonásával önkormányzati ütemterv az önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények teljes körű 

akadálymentesítéséről, TOP Plusz forrásbevonás a megvalósulás érdekében 

- törekvés a közlekedési eszközök és utasvárók teljes akadálymentesítésére ét.  

- új nappali ellátás létrehozása lehetőségének vizsgálata, civil és egyházi szervezetek bevonásával, az autisták 

számára a nappali ellátás feltételeinek megteremtése (Az autizmussal élők nappali foglalkoztatója nevesített 

projektként szerepel a Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának részeként elkészült TVP 

programdokumentumban.) 

- az önkéntesség valódi elvének meghonosítása képzésekkel, szemléletformáló programokkal, érzékenyítés 

hangsúlyosabbá tétele 

A hatodik, HEP által vizsgált terület a helyi partnerség, mellyel kapcsolatban a dokumentum feltárja az 

élelmiszergyűjtéssel és osztással foglalkozó civil szervezetek által képviselt erőforrások feltérképezésére és 

önkormányzati feladatellátásba történő becsatornázásának szükségességét.  
 

Civil szervezetek szerepvállalása 

Szolnok városában kiemelkedő a civil szervezetek szerepvállalása, jelentős szerepet töltenek be az egészségügyi, 

kulturális, oktatási, szociális és ifjúsági feladatok ellátásában. A HEP-ben szereplő 2020. évi adatok alapján az 
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önkormányzatnak 38 civil szervezettel van szerződéses kapcsolata, melynek majdnem az egyharmada önkormányzati 

feladatellátásra vonatkozik. Az önkormányzati feladatellátások között szociális, közművelődési, közbiztonsági 

turisztikai, városmarketing tevékenységekben való közreműködés jelenik meg. Az egyéb megállapodások szerinti 

tevékenységi kör már szélesebb: ifjúságügy, egészségügy, fogyatékos-ügy, esélyegyenlőség, civil szervezetek 

önszerveződésének támogatása. A civil szervezetek az Európai Uniós pályázatokban is kiemelt partnerei az 

önkormányzatnak. A Szolnokon 750 millió forint támogatásból megvalósuló CLLD pályázat keretében, a támogatást 

nyert helyi közösségfejlesztési programok 38 %-át civil szervezet valósították meg. 

A HEP a következő civil szervezetek helyi partnerségben betöltött szerepét emeli ki: 
-- CONTACT Mentálhigiénés és Konzultációs Szolgálat 

A Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat az Újvárosi Humánfejlesztési Program társadalomfejlesztési 

komponense megvalósítását végzi 2018. júniusától, az Egyesület oktatási és szociális stratégiai partnere Szolnok 

Városának.  Ezen kívül Önkéntes Centrumot működtet, amelyet egy TÁMOP pályázat hívott életre. A civil 

szervezet továbbá a Magyar Élelmiszerbank Egyesület megyei koordinátora, és szolnoki partnerszervezete. A 

CLLD program Helyi Akciócsoportjának tagja, több EU-s felzárkóztatási pályázatban az önkormányzat partnere. 
-- Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány  

A szervezet három fő területen tevékenykedik, tanodát működtet a Szandaszőlős városrészen évente legalább 30 

hátrányos helyzetű diák és családjaik részére, egészségfejlesztő tevékenységet végez, illetve a családi erőforrások 

növelése érdekében tevékenykednek. A Katona úti szegregátumban, EU-s pályázati támogatásból létrehozott 

közösségi ház üzemeltetője. 
-- Egyedülálló Szülők Klubja Szolnok 

Az alapítvány együttműködik a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel a tevékenység 

megvalósításában.  
-- Páros Ösvény Családi Centrum 

Az alapítvány együttműködik a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel a tevékenység 

megvalósításában.  
-- Kaméleon Improvizációs Társulat 

A Társulat a felnövekvő nemzedék lelki egészség védelme érdekében fejti ki tevékenységét.  
-- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Szolnok a következő szolgáltatásokat 

biztosítja a városban: 

- Családok Átmeneti Otthona 

- Krízisközpont  

- Regionális Krízisambulancia 

- Egyéb segélyprogramok 
-- Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület 

2008-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület között 

2008. évben feladat-ellátási szerződés jött létre a Szolnok város gyermek- és ifjúságpolitikai területén való 

együttműködésről. A Nyúl u. 2. száma alatti, önkormányzattól bérelt épületben fogyatékosok nappali ellátását és 

hátrányos helyzetű fiatalok alternatív nappali ellátását biztosítják. Több sikeres pályázat megvalósítója. 
-- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) 

A szervezet a Civil Házban működik, az adatbázisában regisztrált civil szervezetek és civil szerveződések számára 

infrastruktúrát biztosít, szakmai szolgáltatásokat nyújt. A Civil Ház működtetője a CONTACT Mentálhigiénés 

Konzultációs Szolgálat, mint Címbirtokos. 
-- Foglalkoztatási Célú Non-profit Szervezet (FOCENOSZ) 

A FOCENOSZ a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának, életminőségének javításához, a társadalmi 

leszakadás veszélyének mérsékléséhez, a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez kíván hozzájárulni, és Tanoda 

programot is működtet. Konzorciumi partnerként vett részt a Motor-Törteli Úti társadalmi felzárkóztatást célzó EU-

s pályázatban.  
-- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén összesen 20 nyugdíjas klubban van jelen, tagjaik száma közel 800 fő. A 

feladatokat önkéntesek útján látják el.   
-- Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete        

A 2000-ben egyesülethez 16 nyugdíjas klub (720 fő), és 28 egyéni tag tartozik.  
-- Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózata 

Működtetője 2007-től JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa. A JNSZ Megyei Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Ház (CSEÖH) feladatellátására a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület nyerte el a címbirtokosi címet 

2018-ban. 
-- Bizalom Mentálhigiénés Egyesület  
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Az egyesület 1990. decemberében azért jött létre, hogy működtesse éjjel-nappal ingyenesen hívható 116-123-as 

lelki elsősegély telefonszolgálatot.  
-- Szolnok Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki Gyermektanács  

A Szolnok Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki Gyermektanács működését, az általuk szervezett programokat, 

valamint a kiemelt városi gyermek- és ifjúsági programok megrendezését a költségvetés „Ifjúságpolitikai feladatok” 

sorából támogatja az Önkormányzat.  
-- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa  

A közalapítvány fő profilja munkaerőpiaci és rehabilitációs munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, 

munkaközvetítés. 2008 óta foglalkozik megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci 

elhelyezkedésének elősegítésével. 2016 óta akkreditált rehabilitációs szolgáltató. Szolgáltatásaik: foglalkozási 

rehabilitációs munka- és álláskeresési tanácsadás, foglalkozási rehabilitációt elősegítő pályatanácsadás, 

pályamódosítási, pszichológiai tanácsadás, mentori szolgáltatás, csoportos tanácsadások. 
-- ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 

Az egyesület 2012. őszén alakult meg Szolnokon, célcsoportja a súlyosan és halmozottan mozgásfogyatékos 

gyermekeket nevelő szülők és mozgásfogyatékos felnőttek.  
-- Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

Az eltelt négy évtized alatt az egyesület tagsága folyamatosan nőtt, jelenleg 46 megyei települési csoportban 10 

ezer fölötti taglétszámot tartanak nyilván. Az egyesület tagszervezete a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének. A szervezet Támogató Szolgálatot működtet, szállítást és személyi segítést végez, részt 

vesz a napi élelmiszermentésben. 
-- Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok 

A megye egyik legnagyobb civil szervezete, amely fő feladata a nagycsaládosok érdekeinek képviselete az országos 

szervezetben.  
-- Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 

Tagjaival, önkénteseivel részt vesz katasztrófák és társadalmi-gazdasági válságok idején a humanitárius 

segítségnyújtásban, aktív a szociális segítségnyújtás és a közösségek megerősítésének területén. Pszichiátriai és 

szenvedélybeteg embereknek segítenek a rehabilitációban, és támogatják őket, hogy a társadalom teljes értékű tagjai 

maradhassanak. A szervezet közreműködik különböző helyzetű társadalmi rétegek, csoportok számára szervezett 

városi egészségügyi szűrőprogramokon, rendszeres résztvevője a „Tiszta szívvel Szolnokért” szűrőprogramoknak. 
-- Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

Az Egyesület érdekérvényesítő, érdekképviseleti tevékenységei során, igényeken alapuló szolgáltatásokkal, 

érzékenyítő-, és más közösségi programokkal, képzésekkel, személyre szóló tanácsadással járul hozzá a Jász-

Nagykun-Szolnok megyében élő vak és gyengénlátó emberek életminőségének javulásához. Az önkormányzat 

kiemelt partnere, több EU-s pályázat előkészítésében vett részt az akadálymentesítésre vonatkozó tanácsadással. 
-- Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

Feladata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sclerosis Multiplexes betegek és azokat segítő szervezetek összefogása, 

szakmai irányítása, továbbá a betegek szociális segítésének megszervezése annak érdekében, hogy lehetőséghez 

mérten tagjaik a legteljesebb életet élhessék, ebbe beletartozik a betegek munkalehetőségének keresése, illetve 

biztosítása is. 
 

Az önkormányzat civil ügyekben a Civil Tanács munkájára támaszkodik, a civil kerekasztalok vezetőiből és a 

CKSZK vezetőjéből áll, akik az önkormányzati bizottságokon keresztül segítik a döntés-előkészítést. Egy-egy civil 

kerekasztal az azonos területen működő civil szervezeteket összefogó, önszerveződő, szakmai alapú közösség.  

Nők esélyegyenlősége 

Az Európai Unióban nagy hangsúlyt fektetnek a nők esélyegyenlőségére. Kiemelt területnek minősül a nők egyenlő 

munkaerő piaci helyzetének szabályozása. Az Európai Unió kereteiben a jogalkotók és az Európai Bíróság közösen 

alkották meg a diszkrimináció közösségi fogalmát is. Ennek értelmében a nemek számára egyenlő bánásmódot 

kívánnak biztosítani, nem csak a bérek, hanem a munka, a szakképzéshez, a szakmai előrejutás és a munkafeltételek 

terén is.  

Az Európai Unióban arra is törekednek, hogy a szociális biztonság megteremtésével biztosítsák a nők számára a 

nyugodt munkavégzés feltételeit. Az Unió irányelvei rögzítik továbbá azt is, hogy a dolgozóknak szabadidőt kell 

biztosítani a gyermek születése, illetve örökbefogadása esetére, valamint olyan alkalmakra is, mint például, amikor 

egy közeli beteg hozzátartozó gondozása a munkavállaló személyes gondozását igényli. 

Országunkban a nők és férfiak esélyegyenlőségét a jelenleg hatályos törvények biztosítják. Törvény tilt minden nemű 

megkülönböztetést is. E tilalom számos ágazati jogszabályba is beépítésre került. Az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében az Uniós csatlakozás kapcsán megalkotásra került az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvény. A csatlakozást követően a jogharmonizáció biztosítása érdekében a már említett 

Munka Törvénykönyve is módosításra került a hátrányos megkülönböztetés érdekében. 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  99 

Magyarországon továbbra is a kétkeresős családmodell a preferált, ezt például Kopp Mária Intézet 2019-ben elvégzett 

kutatása is alátámasztja, mely szerint a megkérdezettek 42,7%-a egyet éretett azzal, hogy két keresőre van szükség a 

családban.  A pénzbeli ellátások, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, bölcsődék bővítése, az 

atipikus munkavállalási formák elterjedése, a munkaadókat célzó ösztönző intézkedések bevezetése mind olyan 

intézkedések, melyek a nők munkaerőpiaci pozícióit hivatottak erősíteni. A három éven aluli gyermeket nevelő 

családoknak juttatott támogatások is bővültek, melyek szintén a nők mielőbbi munkaerő-piaci visszatérést ösztönzik. 

A női foglalkoztatási helyzetet viszont negatívan befolyásolja, hogy a magyar munkaerőpiac viszonylagos 

merevsége, mely helyzeten a COVID-19 járvány kifejezetten javított. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében 

fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka, az otthonról végezhető munka biztosítása, a rugalmas 

munkaidő bevezetése vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata. 

2020-ban a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének kutatásának eredményét tükröző osztályozásban 

Magyarország 100 pontból 53 pontot ért el. A kutatás a nemek közötti esélyegyenlőséget vizsgálja az EU 27 

országában. Ezzel a pontszámmal országunk az utolsó előtti, mindössze Görögországot megelőzve. Az előző évekhez 

képest lassan bár, de fokozatosan javult Magyarország teljesítménye.  Országunk legrosszabbul a döntéshozásban 

fennálló egyenlőtlenséget vizsgáló index, a "hatalom" terén teljesített. Az unióban ez fejlődik a leggyorsabb ütemben, 

de Magyarország csak 20,6 pontot ért el a 100-ból. A második legrosszabbul az "idő" kategóriában szerepelt 

Magyarország, ahol 6,8 pontot rontott előző eredményéhez képest és csupán 54,3 pontot szerzett – ez az index mutatja 

a házimunka, az idős- és gyerekgondozás terén meglévő egyenlőség fokát. A legnagyobb fejlődés a keresetek terén 

tapasztalható, és magyar nők egészségügyi szempontból állnak legközelebb a férfiakhoz, ez a szempont 86,6 pont 

értékelést kapott, továbbá az oktatás és a munkahelyekhez való hozzáférés területén is fejlődés mutatható ki. 

 

Nemek Közötti Egyenlőségi Index az EU 27 országokban; forrás: Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019-es kutatás  
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forrás: Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019-es kutatás 
 

Szolnokon az állandó lakosok száma 2020-ban a KSH adatszolgáltatása szerint 69.725 fő, melyből a nők száma 

37.348 fő, a férfiaké 32.377 fő. A nők aránya az országos átlagot némiképpen meghaladja.  

A férfiak aránya itt is meghaladja a nőkét középkorukig, de 60 év felett a férfiak a nők számának már csak 64 %-át 

teszik ki.  

2020-ban a nyilvántartott álláskeresők száma Szolnokon 2 394 fő, a munkaképes korú lakosság 5,35%-a volt. 

Közöttük a nők vannak többségben: arányuk 58,27%, míg a férfiaké 41,73%.  

 

forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 

A nők hátrányos munkaerőpiaci helyzetét ez az arányszám jól tükrözi, különösen annak fényében, hogy az országos 

mutató 52,25%, a megyei 55,57%, és néhány környező városban is kedvezőbben alakul. 

Nyilvántartott női álláskeresők aránya a munkaképes korú lakosság körében 

Jász-Nagykun-

Szolnok megye 

Szolnok Jászberény Nyíregyháza Kecskemét 

55,57% 58,27% 49,16% 53,99% 53,44% 

A nők magasabb számban képviseltetik magukat a megváltozott munkaképességűek körében is.   

A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt, mint konzorciumvezető, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi tagok 

részvételével 2018-ban létrejött a Szolnok Térségi Család és KarrierPONT, egy EFOP pályázatnak köszönhetően. A 

projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása 

volt. A projekt szakmai tevékenysége során 500 fő részesült képzésben, 50 fő szívességi szolgáltató (egyéni segítő) 

bevonása történt meg gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő tevékenységekbe, a szolgáltatásokat mintegy 200 

fő vette igénybe. 
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forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 

A romák esélyegyenlősége 

A cigányság körében jellemző az aktív keresők alacsony és az eltartottak magas aránya. Az eltartottak aránya a roma 

származású embereknél a városi arány majdnem kétszerese. Országos szinten a népességen belül a gazdaságilag nem 

aktív keresők és az eltartottak aránya 54,6%, míg a roma népesség esetében ez az arány 70,6 %-os.  

Míg 2011-ben a teljes népesség esetében a férfiak és a nők aránya a foglalkoztatottak körében közel azonos országos 

szinten, a romáknál szembetűnő a nők alacsonyabb aktivitása, ami magyarázható egyrészt azzal, hogy a tradicionális 

roma kultúrában a nemi szerepek jobban elkülönülnek, másrészt a cigányság sajátos demográfiai magatartásával, a 

romáknál gyakoribb a sokgyermekes család, a nők nagyobb számban maradnak otthon, mint inaktív keresők. A 

megyei adatok nem mutatnak ekkora eltérést a női és férfi foglalkoztatottak arányában, viszont a foglalkoztatás szintje 

az átlagnál jóval alacsonyabb volt. A teljes megyei lakosság esetében 36,7%, míg a roma lakosság esetében 14,62% 

foglalkoztatotti arány.  

Az elmúlt évek felzárkóztatási programjainak köszönhetően a cigányság körében megfigyelhető pozitív tendencia 

mind a munkába állást, mind a nők munkába állását illetően, illetve az iskolázottság szintje is javult. A tapasztalati 

úton (a terepi szociális munkát végzők megfigyelése) megfigyelt eredményeket pontosabban a 2022.évi népszámlálás 

adatainak ismeretében lehet majd visszaigazolni.  

A cigányság megoszlása Szolnok Megyei Jogú Város területen belül nem egyenletes. A városban több olyan 

zárványszerűen elhelyezkedő településrész található, ahol szegregátumok jöttek létre. Ezek a településrészek 

általában peremterületeken, vagy eleve valamilyen környezeti problémával sújtott területen (például: belvizes 

területek, vasútvonalak mentén) találhatók.  

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében a megyei jogú városok esetében szegregátumnak, illetve 

szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek szegregációs mutatója, 

azaz a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 év) belül, 35% feletti, illetve 30% feletti, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.  

Szolnokon cigány/roma népesség legnagyobb arányban a Törteli út – Motor út mentén, a Meggyesi telepen a Hangya 

- Tücsök utcában, Kisgyep régi beépítésű részén, a Kőrösi út mentén és a Tüzér - Üteg u. környékén él. 

A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a KSH 6 szegregátumot és 9 szegregációval veszélyeztetett területet 

határozott meg Szolnok területén, ezek a következők: 
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1. szegregátum: 35% feletti mutatóval a Gorkij utca- Katona József utca- Ménes utca- Szabó Lőrinc utca által 

lehatárolt terület rendelkezik. A 30% feletti mutató alapján a terület a következőre bővül: Szabó Lőrinc utca- Gorkij 

utca- Veres Péter utca- Ménes utca. 

  
 

2. szegregátum: Üteg utca nyugati oldala a belterületi határig 

 
 

3. szegregátum: 35% feletti mutatóval a Tücsök utca mindkét oldala rendelkezik. A 30% feletti mutató alapján a 

terület a következőre bővül: Tücsök utca mindkét oldala- Újszászi út- Hangya utca mindkét oldala. 

  
 

4. szegregátum: Füge utca északi oldala- Vihar utca- Béke utca- Bogár utca- Csallóköz utca keleti oldala 
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5. szegregátum: 35% feletti mutatóval a Sashalmi út északi oldala- Mázsa utca mindkét oldala- Kazán utca nyugati 

oldala által határolt terület rendelkezik. A 30% feletti mutató alapján a terület a következőre bővül: Sashalmi út 

északi oldala- Mázsa utca mindkét oldala- Kazán utca mindkét oldala- Sashalmi út északi oldala a Törteli utcáig. 

  

 

 

 

6. szegregátum: 35% feletti mutatóval a Gyökér u. - Bányász u. - Törteli u. - Motor u. - Törteli u. - Sashalmi út - 

Temető - Hoksári János u. - Törteli u. által határolt terület rendelkezik. A 30% feletti mutató alapján a terület a 

következőre bővül: Gyökér utca délnyugati oldala a belterületi határtól- Gyökér u. - Bányász u mindkét oldala - 

Törteli u északi oldala - Motor u. - Törteli u. - Sashalmi út - Temető - Hoksári János u. - Törteli u. 
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7. szegregációval veszélyeztetett terület: Búzavirág utca- Határ út- Tulipán utca. 

 
 

8. szegregációval veszélyeztetett terület: Dráva utca- Szántó körút- Mikes utca- Bocskai utca- Tavasz utca- Csokonai 

út 

 
 

9. szegregációval veszélyeztetett terület: Fertő utca- Hoksári János utca- Szivattyú utca- Zápor utca 
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A szegregátumok elhelyezkedését mutató 2011. évi KSH kartogramok és KSH adatok:  

 

 

forrás: KSH adatszolgáltatás 
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Mutató 

megnevezése 

Szolnok 

összesen

* 

1. 

szegregátu

m  

2. 

szegregátu

m  

3. 

szegregátu

m  

4. 

szegregátu

m  

5. 

szegregátu

m 

6. 

szegregátu

m  

Lakónépesség 

száma 

72953 54 146 90 56 168 292 

Lakónépességen 

belül 0-14 évesek 

aránya 

13,5 33,3 52,1 35,6 26,8 32,7 44,9 

Lakónépességen 

belül 15-59 évesek 

aránya 

62,6 53,7 43,8 63,3 53,6 56,5 50,3 

Lakónépességen 

belül 60-X évesek 

aránya 

23,9 13,0 4,1 1,1 19,6 10,7 4,8 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

10,3 62,1 95,3 70,2 66,7 54,7 70,7 

Felsőfokú 

végzettségűek a 25 

éves és idősebb 

népesség arányában 

25,7 0,0 0,0 0,0 3,1 1,1 1,7 

Lakásállomány (db) 34491 16 34 24 16 56 84 

Alacsony komfort 

fokozatú lakások 

aránya 

4,9 68,8 61,8 100,0 12,5 30,4 84,5 

Rendszeres 

munkajövedelemme

l nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül 

36,2 69,0 92,2 80,7 76,7 62,1 77,6 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemme

l nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

7,0 41,4 87,5 57,9 56,7 43,2 59,2 

Foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

59,5 30,0 7,8 19,0 23,3 36,2 21,7 

Foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya 

36,8 46,7 86,2 54,5 70,0 43,1 58,9 

Állandó népesség 

száma – a mutató a 

település egészére 

állítható elő, 

szegregátumokra 

nem 

72040             

Alacsony presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatottak 

aránya 

27,0 77,8 100,0 100,0 85,7 73,7 72,7 

A gazdaságilag nem 

aktív népesség 

aránya a 

lakónépességen 

belül 

52,7 66,7 79,5 68,9 76,8 66,1 78,4 

Munkanélküliek 

aránya 

(munkanélküliségi 

ráta) 

11,1 50,0 83,3 60,7 46,2 33,3 47,6 

Tartós 

munkanélküliek 

aránya (legalább 

360 napos 

munkanélküliek 

aránya) 

6,3 27,8 70,0 46,4 23,1 15,8 23,8 

A komfort nélküli, 

félkomfortos és 

szükséglakások 

3,8 66,7 55,2 100,0 12,5 31,4 81,7 
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aránya a lakott 

lakásokon belül 

Egyszobás lakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül 

9,6 86,7 17,2 4,5 12,5 15,7 11,3 

Lakónépességen 

belül 15-59 évesek 

száma 

45649 29 64 57 30 95 147 

Lakónépességen 

belül 16-54 évesek 

száma 

38611 25 60 50 30 83 133 

Lakónépességen 

belül 0-18 évesek 

száma 

12745 23 83 40 17 63 149 

Lakónépességen 

belül 0-25 évesek 

száma 

18869 25 100 54 24 78 177 

Lakónépességen 

belül 54-X évesek 

száma 

23567 8 7 6 11 26 24 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők száma 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

4718 18 61 40 20 52 104 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemme

l nem rendelkezők 

száma az aktív 

korúakon belül 

3192 12 56 33 17 41 87 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (149 fő) adatait 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi pályázatok megvalósításával járult eddig hozzá a telepszerű 

életkörülmények felszámolásához és a társadalmi integrációhoz: 

• 2009-2012: ÉAOP-5.1.1.B Nyugati Városrész szociális városrehabilitáció 464 m Ft - 03. Tücsök-Hangya úti 

szegregátum – teljes közműrendszer kiépítése, 46 db lakás komfortosítása, közösségi ház és közpark 

létesítése, hátránykompenzáló programok (vezető konzorciumi partnerek: Roma önkormányzat, Szolnoki 

Kistérségi Társulás) 

• 2013-2015: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 Komplex telep program Tanulás és közösségfejlesztés - 

Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása (előzmény: Bizalom és munka 2012 TKKI) Szolnokon 

– 06. Motor-Törteli úti szegregátum – Csillag Cserhaj Közösségi Ház létrehozása (vezető konzorciumi 

partnerek: TKKI, Contact Nkft., HSZK) 

• 2016-2019: TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001 Komplex Telep II. – Törteli út környéki szegregátum társadalmi 

felzárkózást célzó fejlesztése 140 m Ft - 06. Motor-Törteli úti szegregátum – Társadalmi felzárkóztató 

programok (konzorciumi partner: FOCENOSZ) 

• 2016-2019: TOP-6.7.1-15-SL1-2016-00001 Komplex Telep III. – Törteli út környéki szegregátum 

infrastrukturális fejlesztése 180 m Ft - 06. Motor-Törteli úti szegregátum – 8 db önkormányzati bérlakás 

felújítása, szolgáltatóház bővítése, bontások, közösségi tér fejlesztés, öngondoskodást segítő eszközök 

beszerzése 

• 2018-2021: TOP-6.9.1-16-SL1-2017-00001 A Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése 

100 m Ft - 01. Szandaszőlős, Katona úti szegregátum– szociális munka, rendezvények, támogató csoport, 

képzések, bűnmegelőzés (Konzorciumi partner: Contact MKSZ), „Csinál magad!” Klub 

• 2018-2022: TOP-6.7.1-16-SL1-2017-00001 Katona József úti szegregátum infrastrukturális fejlesztése 180 

m Ft - 01. Szandaszőlős, Katona úti szegregátum– 32-ból 10 db önkormányzati bérlakás felújítása, 1 ikerlakás 

szolgáltatóházzá alakítása  

Jelenleg folyamatban van TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 azonosítószámmal, Az Üteg és Búzavirág utcák 

szegregátumainak komplex humán fejlesztése című projekt. A 260 millió forint összértékű projekt keretében a 02. és 

07. számú, Üteg és Búzavirág úti területek társadalmi felzárkóztatása zajlik, melynek keretében jelenléti szociális 

munka biztosítása, közösségfejlesztés, foglalkoztatás elősegítése, bűnmegelőzés, egészségmegőrzés, 

kompetenciafejlesztés történik. A projektben a Humán Szolgáltató központ az önkormányzat konzorciumi partnere.  

A következő hét éves ciklusban tervezett fejlesztéseket az IVS szerepét részben átvevő Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia tartalmazza. A stratégia részeként Antiszegregációs terv készült, melynek legfontosabb megállapításait a 

következőkben foglaljuk össze. 
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A terv kidolgozásához az alapot Szolnok 2020-ban aktualizált IVS-ében található Antiszegregációs Program adta, 

továbbá a Településfejlesztési Koncepció és a 2022-2026 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (HEP).  

Az FVS antiszegregációs terv horizontális és területi célokat fogalmaz meg. A területi célok szinte minden 

szegregátumra és veszélyeztetett területre vonatkoztathatóak, mivel a halmozódó problémák megoldására kialakított 

fejlesztési módszertan többnyire mindenhol alkalmazható. Leginkább ottlehet hatékonyan beavatkozni, ahol 

lakáspolitikai megoldások is lehetségesek, vagyis többnyire azon területek esetében, ahol vannak önkormányzati 

tulajdonú szociális bérlakások, illetve ingatlanok.  
 

Célok A célok elérése érdekében tervezett 

horizontális beavatkozások 2021-2027 

A célok elérése érdekében tervezett területi 

beavatkozások 2021-2027 

1. Esélyegyenlőség és 

társadalmi befogadás 

erősítése a hátrányos 

helyzetű csoportok 

felzárkózása céljából 

S1 Közösségfejlesztés és a társadalmi kohézió 

erősítése 

 

Közösségfejlesztés, érzékenyítés, mediáció 

 

S2 Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztése 

és a foglalkoztathatóság javítása 

 

Munkaerőpiaci programok a 

foglalkoztathatóság javításáért 

 

S3 Szociális és egészségügyi ellátások 

mennyiségi és minőségi fejlesztése 

 

Folyamatos szociális munka biztosítása 

Egészségügyi programok  

 

S4 Speciális iskolai és iskolarendszeren kívüli 

felzárkóztató programok 

 

Speciális felzárkóztató és oktatási programok 

gyermekek és fiatalok, illetve szüleik számára 

 

S5 Szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása 

Közbiztonsági programok 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

2. Települési környezet 

javítása a hátrányos 

helyzetű csoportok 

magasabb 

életminőségének 

biztosítása céljából 

I1 Lakhatási feltételek javítása 

 

Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása  

Nem megfelelő állapotú lakóingatlanok 

megvásárlása és bontása integrált 

lakókörnyezetbe történő lépcsőzetes 

költöztetéssel 

I2 A szolgáltatások magas színvonalú 

biztosításához szükséges intézményhálózat 

fejlesztése 

 

Intézményhálózat fejlesztése a városrészi 

egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében, 

kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű 

 csoportok szükségleteire 

I3 A szegregátumokban élők közlekedési 

feltételeinek javítása 

 

Közlekedési, közlekedésbiztonsági 

fejlesztések 

I4 Zöldfelületek, rekreációs és közösségi 

terek kialakítása és megújítása 

Közösségi, szociális és munkaerőpiaci 

funkciót szolgáló létesítmények fejlesztése 

Közterek, parkok, játszóterek fejlesztése 

Közbiztonságot javító infrastrukturális 

fejlesztések megvalósítása 

Illegális hulladéklerakók felszámolása 

Közüzemi fejlesztések  
 

A tervezett beavatkozások megvalósítására leginkább alkalmas eszköz, a TOP Plusz operatív program szociális 

városrehabilitációt támogató pályázati felhívása, melyre benyújtani tervezett projektjavaslatokat az alábbi táblázat 

foglalja össze: 
 

TOP Plusz keretében megvalósítani tervezett szociális városrehabilitációs projektek 
Projekt tartalma tervezett költsége pályázati felhívás 

A Motor u.-Törteli út környéki szegregátum komplex infrastrukturális és 

humán fejlesztése III. ütem (6. szegregátum) 

390 millió Ft 

(ebből: ERFA 250 millió 

Ft, ESZA+: 140 millió Ft) 

TOP Plusz: Szociális célú 

városrehabilitáció (ERFA és 

ESZA+) 
A Katona József utcai szegregátum komplex infrastrukturális és humán 

fejlesztése II. ütem (1. szegregátum) 

490 millió Ft 

(ebből: ERFA 350 millió 

Ft, ESZA+: 140 millió Ft) 

TOP Plusz: Szociális célú 

városrehabilitáció (ERFA és 

ESZA+) 
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex infrastrukturális 

és humán fejlesztése II. ütem (2. szegregátum és 7. szegregációval 

veszélyeztetett terület) 

390 millió Ft 

(ebből: ERFA 250 millió 

Ft, ESZA+: 140 millió Ft) 

TOP Plusz: Szociális célú 

városrehabilitáció (ERFA és 

ESZA+) (tartalékkeret) 
Tücsök utca – Hangya utca környéki szegregátum humán fejlesztése II. 

ütem (3. szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület) 

120 millió Ft TOP Plusz: Szociális célú 

városrehabilitáció (ESZA+)  
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Szolnokon három tanoda működik szegregációs folyamatokkal veszélyeztetett városrészekben, melyeknek nagy 

szerepe lehet a társadalmi felzárkóztatást célzó projektek eredményeinek fenntartásában. A Tanoda program 

hatékonyan igyekszik kezelni a fogyasztási és jövedelmi szegénységgel érintett családokból érkező, tanulási 

nehézségekkel rendelkező diákok helyzetét, illetve különös figyelmet fordít a közösségépítésre is.  

 A Széchényi Tanoda 2013-ban kezdte meg működését a Széchenyi-lakótelepen. Működtetője a CONTACT 

Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatot (CONTACT MKSZ). 

 Az Újvárosi Tanoda 2009-ben kezdte meg működését Szolnok Déli iparterületén, amely a város 

marginalizációval leginkább sújtott területe.  

 A Szandaszőlősi Tanoda szintén egy szegregációval sújtott terület közvetlen közelében található, a Katona 

Úti szegregátum fejlesztése projektben kialakított közösségi házat 2022. március 01-től üzemeltető a Miért ne! 

Alapítvány fenntartásában. 

 

Fogyatékkal élő személyek esélyegyenlősége 

A fogyatékos embereket és családjaikat a legsérülékenyebb társadalmi csoportnak tartják. 2021 márciusában az 

Európai Bizottság elfogadta a Fogyatékossággal élő személyek jogainak 2021–2030 közötti stratégiáját, amely 

tartalmazza az Európai Parlament főbb ajánlásait: 

- a fogyatékossággal élők jogait érvényesíteni kell minden területen és szakpolitikában 

- a Covid19-járvány utáni helyreállítás során kiemelt figyelmet kell szentelni a fogyatékossággal élőknek, hogy ne 

érintse őket a válság aránytalanul rosszul 

- egyenlő hozzáférést kell biztosítani a fogyatékossággal élők számára az egészségügyi ellátáshoz, a 

foglalkoztatáshoz, a tömegközlekedéshez és a lakhatáshoz 

- az európai fogyatékossági igazolvány projektjét tovább kell fejleszteni, ez segíti, hogy a tagállamok kölcsönösen 

és önkéntesen elismerjék az egy másik tagországban megállapított fogyatékossági jogállást 

- a fogyatékossággal élők, családjaik és szervezeteik részt vettek a párbeszédben, és részesei lesznek a végrehajtás 

folyamatának. 

Az EU-ban a becslések szerint mintegy 87 millió fogyatékossággal élő ember él. A 20-64 év közötti fogyatékossággal 

élők körében a foglalkoztatási ráta 50,8%, míg a nem fogyatékossággal élők esetében 75% ez a szám. A 

fogyatékossággal élők 28%-a van kitéve a szegénységnek, míg a teljes népesség esetében ez a szám 17,8%. 

A társadalmi elfogadást a fogyatékos és nem fogyatékos személyek minőségi találkozása segítheti elő a leginkább. 

Ennek első lépése a célcsoportra történő utalás során választott szóhasználat. A Down Alapítvány által javasolt 

kifejezések a következők: fogyatékos személy, akadályozott, fogyatékossággal élő ember/személy. A sérült ember 

kifejezés használata vitatható, de a például a fogyatékos személy és a fogyatékossággal élő ember vagy személy 

kifejezések használata mindenhol egyöntetűen elfogadott. Fontos, hogy lehetőleg mindig jelzős szerkezetet 

használjunk.  

A fogyatékos emberek gazdasági aktivitását nagyban befolyásolja a fogyatékosság típusa. Főleg azok a fogyatékos 

emberek tudnak munkát vállalni, akiknek a fogyatékossága kevésbé súlyos.  

A szolnoki, illetve a kistérségben fogyatékossággal élő személyek számáról nem rendelkezünk friss adatokkal. 

Számukról a 2011. évi népszámlálás, majd a Szolnoki járást illetően a 2016. évi mikrocenzus szolgáltat adatot. 2011-

ben 3.652 fogyatékossággal élő személy lakott a városban, míg a Szolnoki járásban élő fogyatékossággal élők száma 

6.399 fő volt. A népszámlálási adatfelvétel személyi kikérdezésen alapul, ez a módszertan nem ad kellőképpen pontos 

adatokat.  
 

 
forrás: KSH egyedi adatkérés alapján 
 

Az iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy a fogyatékos emberek iskolai végzettsége 

alacsonyabb a nem fogyatékos emberekénél, amely tény egyértelműen korlátozza, behatárolja munkavállalási 

lehetőségeiket. A fogyatékos emberek társadalomba történő beilleszkedését, más emberek által történő elfogadását 

jelentős mértékben segíti a munkavállalás, ha a megélhetésüket munkából származó bevételből tudják biztosítani. A 

megváltozott munkaképességű munkaképesség korú lakosság munkanélküliségi rátája 2020. II. negyedévében 9,8 

Terület
Mozgás-

sérült
Autista

Értelmi 

fogyatékos

Mentálisan 

sérült

Beszéd-

hibás

Beszéd-

fogyatékos

Gyengén-

látó/aliglátó
Vak

Nagyot-

halló
Siket Siketvak

Súlyos 

belszervi 

fogyatékos

Egyéb 

fogyatékos

ság

Fogyaték

ossággal 

élők 

Összese

n

Szolnok 1 865 40 219 300 70 68 486 58 467 44 24 394 20 3 652

Szolnoki járás 3 412 65 397 584 134 108 835 107 756 83 40 688 28 6 399

JNSZ megye 13 345 268 2 082 2 391 609 482 3 265 346 2 550 304 128 2 638 69 24 559

Szolnoki járás 3 217 164 436 568 167 72 1 210 72 502 68 14 488 234 5 602

JNSZ megye 12 494 412 2 092 1 968 705 323 3 598 238 2 265 178 101 2 214 795 21 139

2011

2016

Fogyatékossággal élők Szolnokon, a Szolnoki járásban valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében (fő)
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%, több mint kétszeres a nem megváltozott munkaképességűek munkanélküliségi rátájának, amely ugyanabban az 

időszakban országosan 4,5% volt. Észak-Alföldön 12,2% és 6,7% volt ugyanez a két arányszám. 

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a munkához való jogon kívül az élet minden területén fontos: a fizikai és 

szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használatában, a szociális és egészségügyi ellátásban, az 

iskoláztatási lehetőségekben, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  

A fogyatékosságügy alapvetően a szociális ágazathoz kapcsolódik, a fent bemutatott intézmények biztosítják 

Szolnokon az alap- és szakellátás, illetve a bentlakásos ápolási formát. Azonban egyre inkább meghonosodik az a 

szemlélet, miszerint a fogyatékos emberek ügye valamennyi ágazat felelőssége, tehát minden területen érvényesülnie 

kell a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének. 2020-ban Szolnokon 69 személy részesült fogyatékkal élők nappali 

ellátási szolgáltatásában. 

A szolnoki esélyegyenlőségi program megfogalmazza továbbá a szemléletformálás fontosságát, mégpedig úgy, hogy 

az érintettek bevonása a tervezéstől a végrehajtásig minden területen fontos. A fizikai környezet tekintetében az 

egyetemes tervezés az a tervezési stratégia, amely már a folyamat kezdetén figyelembe veszi a használók 

képességeinek különbözőségét, gyakorlásával olyan termékek vagy szolgáltatások jönnek létre, melyek különleges 

megoldások és adaptáció nélkül biztosítják a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb 

használhatóságot. Célja, hogy a létrejövő megoldások egyaránt megfeleljenek az ép és a speciális felhasználók 

igényeinek.  

Az egészségügyi intézmények jelentős része akadálymentes. Az autóbuszok döntő többsége lehajtható rámpával is 

rendelkezik, így a mozgássérült utazóközönség akadálymentesen közlekedhet. Az oktatási intézmények 

igénybevételét meghatározza, hogy az intézmények épületi akadálymenetesek legyenek. Az oktatási intézmények 

nagy rész szintén akadálymentes, egy részükben a teljes fizikai akadálymentesítés megtörtént, és 10% körüli azon 

intézmények aránya, melyek rendelkeznek teljes akadálymentesítéssel, mely megába foglalja a fizikai 

akadálymentesítésen túl a teljes infó-kommunikációs akadálymentesítést.  

 

Idősek helyzete 

Magyarországon, mint az Európai Unió más országaiban is, fokozatosan növekszik az idősek aránya a lakosságon 

belül, amely a jövőben komoly szociális, gazdasági kihívások elő állítja a társadalmakat.  
 

 

forrás: EUROSTAT 

Egyre több 65 év feletti jut egy aktív korúra, így nő az időskori eltartottsági ráta, ráadásul kimutathatóan egyre több 

idős él egyedül.  
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Az Európai Unió tagállamainak többségében 2019-ről 2020-ra csökkent a születéskor várható élettartam, az eddigi 

tendenciát a koronavírus járvány felerősítette. A közép-európai régióban a többi országhoz hasonlóan szintén 

csökkent a várható élettartam, nagyjából hasonló arányban. Magyarországon a születéskori várható élettartam 2019-

ben 76,5 év volt, 2020-ban már csak 75,7, a járvány harmadik hulláma nélkül. A régió és a többi EU-s ország közötti 

különbséget jól jelzi, hogy 2019-ben Magyarországon és Romániában az uniós átlagnál 5-6 évvel volt alacsonyabb a 

várható élettartam. 
 

 

A férfiak és a nők születéskor várható élettartama az EU-ban 
 

Az Európai Unióban átlagosan a 65 felettiek 31,4 százaléka élt egyedül 2020-ban, hazánkban ez az arány 35 százalék. 

Ez azt jelenti, hogy minden harmadik idős ember egyedül él Magyarországon. Az időskorú népesség arányának 

növekedése nagy kihívást jelent valamennyi európai országban, így hazánkban is az egészségügyi és szociális 

ellátórendszer szempontjából. Szolnok népessége szintén elöregedő korstruktúrájú. Társadalmán belül megfigyelhető 

az időskorúak számának emelkedése és a fiatalok számának együttes csökkenése. 2021-ben 9.853 fő 60 és 69 év 

közötti, és 10.498 fő 70 év feletti lakos élt a városban az önkormányzati személy- és lakcímnyilvántartás szerint.  

Az idősek esélyegyenlőségi célcsoportként történő kezelése nagyon is indokolt. A mind fizikai, mind komplex 

értelemben vett egyenlőesélyű hozzáférés megteremtésén túl, a munkaerő-piaci helyzetük javítását is szem előtt kell 

tartani. Szociális téren fizikai, de mentális és lelki értelemben is szükséges a célcsoporttal történő foglalkozás 

fejlesztése. Az időskori munkavállalásnak, az ezüstgazdaságnak a fent említett tendenciák alapján felerősödni látszik 

a szerepe, nemcsak a tényleges gazdasági hatása, de az idősödő generáció jobb mentális állapotának fenntartásában 

játszott szerepe miatt is. Ezt egészíti ki az önkéntesség szerepének felértékelődése.  

Szolnokon a Városi Idősügyi Tanács az idős korosztály legfontosabb érdekvédelmi szervezete, mely javaslattevő, 

véleményező testületként működik. A városi idősügyi szervezetek aktivitását mutatja, hogy a tanács 2003. évi 

alakulása óta működik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesületének 

elnöke a tanács állandó tagja.  
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1.9 SZOLNOK GAZDASÁGA 
3 

1.9.1 Szolnok gazdasági súlya, szerepköre 

Az Észak-Alföldi régió ipari termelésének az értéke a régiók közötti rangsorban csak Dél-Alföldet előzi meg, viszont 

a volumenindex, azaz a termelési érték változása 2020-ban igen kedvezően alakult köszönhetően a megyének, ahol 

az előző évihez képest 116%-os volt a növekedés, mely jelentősen meghaladja az országos átlagot (Az országos ipari 

termelési volumenindex 2020-ban 94,3% volt. forrás: ksh).  Jász-Nagykun-Szolnok megyében az egy főre jutó GDP 

értéke az országos átlagtól elmarad, e tekintetben a 15. helyen áll. A megye összteljesítménye az utóbbi években 

jelentősen javult, de a bruttó hazai termékhez (GDP) való hozzájárulás tekintetében továbbra is a középmezőnyben 

teljesít. A megyék Pest megyén kívüli rangsorában a 10. helyen áll. Az évről évre történő javulás nagyobb részben a 

Jászberényi térséghez köthető elektronikai és optikai termékek gyártásának köszönhető.  

 

forrás: ksh.hu 

A régió másik két megyéjéhez képest körülbelül azonos mértékben növekszik az egy főre jutó, országos átlag 

százalékában mért GDP, 2020-ra vonatkozóan viszont itt a legnagyobb a növekedés (KSH előzetes adat).  

 

forrás: ksh.hu  
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A GDP egy főre jutó értéke Magyarország régióiban az országos átlag %-ában.(KSH) 
Területi egység neve 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budapest 216,9 218,0 211,2 208,4 200,2 201,1 203,5 202,6 207,5 207,2 

Pest 84,6 83,3 84,8 83,7 83,5 81,4 79,0 78,9 79,5 79,9 

Közép-Dunántúl 88,3 87,3 89,9 90,3 93,7 95,1 93,4 93,0 92,5 90,6 

Nyugat-Dunántúl 102,2 101,7 102,2 105,8 108,2 108,7 104,9 102,2 96,9 95,2 

Dél-Dunántúl 66,8 68,0 68,6 66,0 66,4 67,0 67,5 69,2 68,1 69,0 

Észak-Magyarország 59,6 58,8 61,4 62,6 66,7 66,4 68,9 68,8 66,5 67,5 

Észak-Alföld 65,1 64,6 63,8 64,0 63,8 63,1 64,0 64,3 64,4 65,6 

Hajdú-Bihar 75,2 74,7 71,6 72,0 71,2 69,1 71,7 72,2 71,5 71,9 

Jász-Nagykun-Szolnok 65,2 63,5 64,6 63,9 65,3 65,2 65,5 64,1 63,6 68,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 55,3 55,5 55,6 56,4 55,8 56,1 55,6 57,0 58,1 57,9 

Dél-Alföld 67,4 68,9 70,6 70,9 72,5 71,8 71,5 73,2 72,6 73,4 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére együttműködés alakult a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–

Szolnok-Eger-Salgótarján tengelyű, Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztése érdekében a 

zóna hat megyei jogú városa és megyéje közreműködésével. A Kormány 1465/2018 (IX.25.) Kormányhatározata értelmében a 

debreceni autóipari központ fejlesztése során nemcsak a Debrecen Megyei Jogú Város és agglomerációja fejlesztésére kell 

fókuszálni, hanem kiemelt feladatként kell kezelni a Debrecen tágabb környezetének gazdasági fejlesztését is. A Kormány az 

1073/2020. (III. 5.) Korm. határozattal támogatta a „Creative Region – Határtalan fejlődés” Északkelet-Magyarország – 

gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – nemzeti, 

gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének koncepcióját. A zóna programjának keretében elfogadásra került Szolnok 2030 

koncepció mintegy 350 Mrd forint értékű fejlesztési projektet tartalmaz.  

Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig terjedő stratégiáját megalapozó helyzetelemzés 2012 és 2018 

között vizsgálta a gazdaságfejlesztési zóna megyéinek és megyei jogú városainak gazdasági fejlődését. A vállalatok által képzett 

jövedelem mérésére szolgál a vállalati mérlegekből kikalkulálható hozzáadott érték (HÉ) mutató. A tanulmány által vizsgált 

periódusban a hozzáadott érték mutató Szolnok esetében 122%-kal nőtt, ez alig maradt el Debrecenétől, ahol ez a növekedés 

129%-os volt. Az országos átlag 49%, míg például Nyíregyháza cégeinek növekedési üteme 75%-os.   

 

Megyei jogú városok vállalatai hozzáadott értékének alakulása  
forrás: Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig terjedő stratégiáját megalapozó Helyzetelemzés 
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A beruházások 2019. adatai regionális összehasonlításban és Jász – Nagykun – Szolnok megyében  
 az összes beruházás 

értéke (milliárd Ft) 

az összes beruházás 

aránya az országos 

értékhez (%) 

az 1 főre jutó összes 

beruházás értéke 

(Ft/fő) 

1 főre jutó beruházás 

aránya az országos 

értékhez (%) 

Közép-magyarországi régió 3 194 631 36,90% 1 051 129 Ft 118,63% 

Közép-dunántúli régió 1 082 322 12,50% 1 021 545 Ft 115,30% 

Nyugat-dunántúli régió 826 155 9,54% 832 863 Ft 94,00% 

Dél-dunántúli régió 604 184 6,98% 688 855 Ft 77,75% 

Észak-magyarországi régió 1 046 294 12,09% 932 136 Ft 105,20% 

Hajdu Bihar megye 426 644 41,86%5 809 022 Ft 91,31% 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 326 258 32,01% 885 472 Ft 99,94% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 266 333 26,13% 483 366 Ft 54,55% 

Észak-alföldi régió 1 019 235 11,77% 704 470 Ft 79,51% 

Dél-alföldi régió 817 238 9,44% 662 215 Ft 74,74% 

Ország összesen 8 657 445 100,00% 886 022 Ft 100,00% 

forrás: ksh.hu 
 

A beruházások terén országos szinten igen nagy előrelépés történt az elmúlt tíz év távlatában, a beruházások összértéke 

8 év alatt megduplázódott. Az Észak-alföldi régió megelőzi Nyugat- és Dél-Dunántúl, illetve a Dél-alföldi régiót, az 

egy főre jutó beruházások értékében viszont Nyugat-Dunántúltól már rosszabbul teljesít. Észak-Magyarországon ez 

az érték kiugróan magas volt 2019-ben. A megyei bontás Jász-Nagykun-Szolnok megye és az Észak-alföldi régiót 

alkotó másik két megye régión belüli helyzetének alakulását tükrözik. Ebből megállapítható, hogy Jász-Nagykun-

Szolnok megye, bár összegszerűen alatta marad, viszont az egy főre jutó beruházási teljesítményben megelőzi 

mindkét másik megyét. 2019-ben a megyében az egy főre jutó beruházások volumene szinte teljesen az országos 

átlagnak megfelelően alakult.   

A pályázati források felhasználását vizsgálva látható, hogy a legnagyobb részben infrastrukturális fejlesztések, illetve 

eszközbeszerzések támogató GINOP Plusz programban Jász-Nagykun-Szolnok megyében 278 db pályázati projekt 

rendelkezik támogatói döntéssel, összesen mintegy 25,8 Mrd Ft értékben. Az előző időszak GINOP programjának 7 

éve alatt, összesen 1.224 db támogatott projekt született, összesen 53,29 Mrd Ft értékben.  

A külföldi tőke jelenlétét a gazdaságban négy megye teljesítményén keresztül kerül vizsgálatra. A külföldi 

érdekeltségű vállalkozások száma Bács-Kiskun megyében a legmagasabb, viszont a vizsgált időszakban ebben a 

megyében tapasztalható a legnagyobb visszaesés, melynek hatására a megyék közötti különbségek csökkentek. Jász-

Nagykun-Szolnok megyében is csökken a külföldi cégek száma, de viszonylagosan enyhe ütemben. A megyében a 

megyeszékhely mellett Jászberény is jelentős számú külföldi vállalkozással és befektetéssel rendelkezik. 

Feltételezhetően az M4 megépülése, - mellyel a Ferihegyi repülőtér mindössze 40 perces távolságra került, - a 

tendenciák további javulásához vezet majd a város szempontjából.   

 

forrás: ksh.hu 

Növekedés figyelhető meg az export árbevétellel rendelkező gazdasági társaságok esetében is árbevétel, export, 

hozzáadott érték és létszám adatok szempontjából. A növekedés mértéke a 2012 és 2018 között az Északkelet-

magyarországi gazdaságfejlesztési zónában meghaladta az 50%-ot, ez éves átlagban 7%-os növekedést jelent.  

Foglalkoztatási szempontból az Észak-alföldi régió Észak-Magyarország és a Dél-Dunántúl után hátulról a harmadik 

helyet foglalja el aktivitási arány szerint. A megye régión belüli pozíciója az elmúlt tíz évben kissé romlott, annak 
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ellenére, hogy minden adatban jelentős és folyamatos javulás történt. 2011-ben még az első helyen szerepelt az 

aktivitási ráta tekintetében, 2020-ra e tekintetben a harmadik helyen szerepel. A bruttó átlagkeresetek szintén 

növekedési tendenciát mutatnak, de a bérek még elmaradnak a hazai átlagtól. A foglalkoztatás előremozdításának 

fontos eleme az aktivitási ráta (gazdaságilag aktív népesség aránya a munkaképes korú lakosság számához mérten) 

növelése, ehhez nyújtanak segítséget a 2014-2020-as fejlesztési időszakban elindított foglalkoztatási paktumok.  

 
Foglalkoztatási viszonyok változása 2011-2020 (KSH adatok alapján) 

Terület Foglalko

ztatási 

ráta 

2011 

Foglalko

ztatási 

ráta 

2020 

Válto-

zás 

Munkan

élküliség

i ráta 

2011 

Munkan

élküliség

i ráta 

2020 

Válto-

zás 

Aktivitá

si arány 

2011 

Aktivitá

si arány 

2020 

Válto-

zás 

Közép-Magyarország 60,2 73,4 +13,2 9,1 3,4 -5,7 66,2 76 9,8 

Közép-Dunántúl  59,1 71,7 +12,6 9,5 2,8 -6,7 65,3 73,7 8,4 

Nyugat-Dunántúl  59,9 73,1 +13,2 7,4 2,4 -5 64,7 74,9 10,2 

Dél-Dunántúl  51,1 64,2 +13,1 13 5,4 -7,6 58,7 67,9 9,2 

Észak-Magyarország  48,4 65,3 +16,9 16,5 5,1 -11,4 58 68,8 10,8 

Észak-Alföld  49,9 65,4 +15,5 14,7 7,4 -7,3 58,5 70,6 12,1 

Hajdú-Bihar megye 51,1 67 +15,9 13,5 5,4 -8,1 59,1 70,9 11,8 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 53,4 64,1 +10,7 11,4 7,9 -3,5 60,2 69,6 9,4 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 46,5 64,6 +18,1 18,2 9 -9,2 56,9 71,1 14,2 

Dél-Alföld  54,1 68,8 14,7 10,6 4,7 -5,9 60,5 72,2 11,7 

Szolnokon 2014 óta a nyilvántartott álláskeresők teljes lakossághoz viszonyított aránya, ugyan csak minimális 

mértékben, de meghaladja az országos értéket. 2019-ben 1967 főt, 2020-ban pedig 2394 főt tartottak álláskeresőként 

nyilván. 

 

forrás: ksh.hu 

A munkaerő képzettségére vonatkozóan nem rendelkezünk friss hivatalos adattal, mivel a lakosság képzettségi 

mutatóit a KSH kizárólag a népszámlálások alkalmával méri fel, vagyis városi szinten a 2011-es népszámlálás 

eredményei tekinthetők még mindig a legfrissebb adatnak. A 2011-es adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosság képzettségi mértéke minden kategóriában alatta maradt az országos 

szintnek. A megye a régión belül középső pozícióban helyezkedett el, iskolázottsága Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyénél jobb volt, de elmaradt Hajdú-Bihartól. Szolnok, mint megyeszékhely város nemcsak a megyei mutatókat 

haladta meg, hanem az annál kedvezőbb országos szintet is.  
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A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 2011(KSH adatok alapján) 
 

 
2011 

Általános 

iskola első 
évfolyamát 

sem végezte 

el 

Általános iskola 
Középfokú 

iskola érettségi 

nélkül, szakmai 
oklevéllel (fő) 

Érettségi 

(fő) 

Egyetem, 

főiskola stb. 

oklevéllel 
(fő) 

Összesen 

(fő) 
1–3. 4–5. 6–7. 8. 

Évfolyam (fő) 

Magyar-
ország 

Fő  109 673 316 651 272 917 449 959 2 319 319 1 805 051 2 551 276 1 439 616 9 264 462 

% 1,15 3,31 2,86 4,71 24,27 18,89 26,70 15,06 100,0 

J-N-Sz 

megye 

Fő  4 958 14 057 13 469 21 858 102 730 78 070 86 671 38 906 360 719 

% 1,37 3,89 3,73 6,06 28,50 21,64 24,03 10,78 100,0 

Szolnok Fő 662 2 195 1 643 2 382 13 731 10 815 22 722 14 280 68 435 

% 0,96 3,21 2,40 3,48 20,06 15,80 33,20 20,87 100,0 

 

1.9.2 Szolnok főbb gazdasági ágazatai, jellemzői  
 

a) Szolnok város gazdaságának ágazati szerkezete 

Szolnok jelentős gazdasági erőt képvisel a megyén belül. A megye lakosságának kevesebb, mint egyötöde él itt, 

viszont a társas vállalkozásoknak közel harmada, majdnem 32%-a itt működik, a nagy-vállaltoknak pedig a 40%-a, 

az egyéni vállalkozók több mint negyede rendelkezik szolnoki székhellyel.  

A nagyobb városok helyi adókból származó bevételének átlagosan háromnegyede származik a helyi iparűzési adóból, 

Szolnok költségvetési finanszírozásában is ez az adónem a legfontosabb. A vállalkozások helyzete, a helyi gazdaság 

állapota döntően befolyásolja a város és a térség fejlődését.  

Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig terjedő stratégiáját megalapozó Helyzetelemzés 

2020 foglalkozik a hat zónában szereplő megyei jogú város adóbevételeinek összehasonlításával. Az elemzésből az 

látszik, hogy a városok egymáshoz viszonyított sorrendje nem változott az elmúlt hat év távlatában. A megyei jogú 

városok sorrendjében 2019-ben Debrecen a 4., Miskolc a 6., Nyíregyháza a 10., Szolnok és Eger a 15. helyen, 

Salgótarján a 25. helyen szerepel. A városok árbevételének és hozzáadott értékének elemzésénél is hasonló 

eredmények születtek.  

 

MJV-k helyi iparűzési adóbevételei (mrd Ft) 
forrás: Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig terjedő stratégiáját megalapozó Helyzetelemzés 2020 
 

A legmagasabb árbevételt a nagykereskedelmi ágazat éri el, ezt követi a gépipar, majd a kiskereskedelem és a textil- 

és bőripar (Eagle Ottawa Hungary Kft). Foglalkoztatotti létszám tekintetében a TOP iparágak: a szolgáltatások, textil- 

és bőripar, a szállítás, logisztika, a kiskereskedelem és a gépipar. A térség szempontjából jelentős ágazat még a 

vegyipar, legnagyobb képviselője a Bige Holding Kft. A legnagyobb gépipari vállalatok pedig az F.Segura Hungária 

Kft, a Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft, MÁV Szolnoki Járműjavító és a McHale Hungária Kft, ami 

mezőgazdasági és erdészeti gépek gyártásával foglalkozik. A megye komoly hagyományokkal rendelkezik a 

mezőgazdaság és a ráépülő ágazatok terén, hiszen a kiváló termőföld és a klimatikus viszonyok is kedveznek ennek, 

az agrár- és élelmiszeripar tehát komoly fejlődési potenciállal rendelkező iparágak. 

A vállalkozások ágazati megoszlásának időbeli változását vizsgálva megállapítható, hogy a korábban jellemzően ipari 

profil a szolgáltatások irányában eltolódott. Szolnokon a működő vállalkozásokból a feldolgozóipar 7,2%-os és az 
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építőipari 10,61%-os részesedési aránya jelentősen elmarad a szolgáltatások együttes 80,21 %-os részesedésétől a 

2019-es adatok alapján. Ez az arány egyértelműen igazolja a tercier szektor dominanciát. 2011-ben ez az érték 84,3% 

volt, tehát a többi gazdasági ág súlya kissé emelkedett. A vállalkozások mindössze 1,97 %-a tevékenykedik a mező-

erdő- és vadgazdálkodásban. Ez egyébként a régió többi megyeszékhelyére is jellemző, bár azokban a mezőgazdasági 

jelleg valamivel a szolnoki fölött alakul. A szolgáltatások területén működő vállalkozásainak aránya minden 

környező megyeszékhelyen megközelíti a 80 %-ot, Nyíregyházán a legalacsonyabb, 74,25%. 

 

forrás: ksh.hu  

Környező megyeszékhelyeken működő vállalkozások gazdasági ág szerinti megoszlásának időbeli változása 2004-2011-2019 

(KSH adatok alapján)  

Szolgáltatások, tercier 

szektor 

Építőipar Ipar Mező- erdő és 

vadgazdálkodás  

2004 2011 2019 2004 2011 2019 2004 2011 2019 2004 2011 2019 

Szolnok 82,9 84,3 80,2% 8 7,5 10,6% 7,6 6,9 7,2% 1,6 1,4 2,0% 

Debrecen 81 84 79,4% 8,8 7,5 11,3% 8,2 6,1 6,6% 2,1 1,9 2,7% 

Nyíregyháza 82 82,8 74,3% 7,7 7,9 11,6% 8,8 7,2 8,1% 1,5 2 6,0% 

Kecskemét 81,8 77,0% 

 

8,7 12,3% 

 

7,5 7,7% 

 

2 3,0% 
 

 

forrás: ksh.hu 

A szolnoki vállalatok nagyság szerinti megoszlására jellemző a kisebb vállalkozások túlsúlya, arányuk az elmúlt években 

csökkent. 500 főnél többet foglalkoztató regisztrált vállalkozás mindössze 4 db van a városban, jellemző az 1-9 fős 
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vállalati méret (5601 db). A 20-49 főt foglalkoztató kisvállalkozások számának csökkenése figyelhető meg, szintén 

mindhárom másik megyei jogú város esetében.  A vállalatok nagyság szerinti megoszlásának arányait tekintve a régió 

megyeszékhelyei között szintén nincs számottevő különbség, általánosan jellemző a 10 fő alatti nagyság, mindenhol 

95 és 96 % között alakul a részarányuk, az 50 főnél nagyobbak aránya pedig már minden város esetében meghaladja 

a fél %-ot.  Kedvező tendencia az 50 és 249 főt foglalkoztató középvállalatok jelenlétének növekedés Szolnokon.  

Vállalkozások nagyság szerinti megoszlása 2011 és 2019 (KSH adatok alapján) 
 1-9  

főt foglalkoztató 

10-19  

főt foglalkoztató 

20-49 

főt foglalkoztató 

50-249 

főt foglalkoztató 

250-499 

főt foglalkoztató 

500 főnél többet 

foglalkoztató 

2011 

Debrecen 25 998 96,8 453 1,7 283 1,1 112 0,4 14 0,05 7 0,02 

Szolnok 7 904 96,6 148 1,8 87 1,1 33 0,4 5 0,06 3 0,04 

Nyíregyháza 17 237 97,0 293 1,6 169 1,0 63 0,4 6 0,03 4 0,02 

2019 

Debrecen 19291 95,48% 493 2,44% 276 1,37% 115 0,57% 17 0,08% 12 0,06% 

Szolnok 5601 95,86% 125 2,14% 69 1,18% 37 0,63% 7 0,12% 4 0,07% 

Nyíregyháza 11897 95,84% 284 2,29% 149 1,20% 67 0,54% 6 0,05% 10 0,08% 

 

b) A vállalkozások helyzete 

Szolnokon a működő vállalkozások száma 2019-ben 6 167 db, 2020-ban 6 185 db volt, ennek 59,95%-a volt egyéni 

vállalkozó, 40,05%-a pedig társas vállalkozás. Az elmúlt hét év viszonylatában emelkedett a működő vállalkozások 

száma, azonban ez a viszonylag gyengébb gazdasági erővel bíró egyéni vállalkozások jelentős növekedésének 

tudható be. A működő társas vállalkozások száma csökkent: Szolnok városában több, mint 17%-kal.  

  

forrás: ksh.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok megye TOP 50 vállalkozásából 19 székhelye Szolnokon található. Az Eagle Ottawa a megye 

negyedik legnagyobb foglalkoztatója, míg árbevétele és mérlegfőösszege alapján az ötödik.  

Vállalkozás neve Átlagos 

foglalkoztato

tti létszám 

(fő, 2019) 

Értékesítés nettó 

árbevétele (millió 

Ft, 2019) 

Fő tevékenység 

Eagle Ottawa Hungary Bőrgyártó és 

Kereskedő Kft. 

1 630 47 362 Táskafélék, szíjazat gyártása 

Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató 

Zrt. 

215 46 132 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 

Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt. 1 394 29 674 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. 493 26 791 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 

F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 416 22 160 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó 

és Szolgáltató Kft. 

280 18 070 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

DRENIK Hungary Kft. 94 11 996 Papírgyártás 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 446 11 858 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. 174 11 165 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 

AUNDE C & S HUNGARY Kft. 8 10 842 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 

Zöld-Ker Kereskedelmi Kft. 95 10 705 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 

Derula Gyártó és Kereskedelmi Kft. 404 9 434 Falemezgyártás 

BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft. 411 7 902 Fémmegmunkálás 

Kaiser Food Kft. 252 7 789 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

Szandai Magtár Tároló és Kereskedő Kft. 15 7 271 Vegyi áru nagykereskedelme 

Antalis Hungary Kft. 47 6 811 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme. 

Bi-Ka Logisztika Kft. 146 6 651 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

MAGTÁR Termeltető Kereskedelmi Kft. 51 6 546 Mezőgazdasági gép, berendezés 
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KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és 

Telekommunikációs Kft. 

97 6 027 Vízi létesítmény építése 

Forrás: TOP 50 – Jász-Nagykun-Szolnok megy 50 legjelentősebb cége, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2021 
 

c) A K+F helyzete 

A K+F tevékenységen belül az országban szélsőséges területi eltérések tapasztalhatók. Az Észak-alföldi régióban a 

K+F és innovációs tevékenység az elmúlt évtizedben erőteljes fejlődésen ment keresztül. Ebben a régióban található 

az ország kutatóhelyeinek 10,4%-a, ezzel a Közép-Magyarországi és Dél-Alföldi régiók után a harmadik helyen áll 

a kutatóhelyek számát tekintve.  

Területi egység neve 
Területi 

egység  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kutató-fejlesztő helyek száma 

Budapest főváros 1 329 1 351 1 339 1 283 1 272 1 331 1 539 1 465 1 521 

Pest megye 221 232 234 218 195 232 281 295 309 

Közép-Dunántúl régió 221 204 182 170 159 202 228 237 263 

Nyugat-Dunántúl régió 239 252 209 189 188 236 260 286 261 

Dél-Dunántúl  régió 207 207 175 164 152 213 233 259 267 

Észak-Magyarország  régió 204 215 192 169 161 197 218 236 238 

Hajdú-Bihar  megye 213 223 223 217 209 238 233 244 267 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 25 25 17 17 17 26 31 29 41 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 59 53 39 38 40 47 49 73 74 

Észak-Alföld  régió 297 301 279 272 266 311 313 346 382 

Dél-Alföld  régió 372 397 384 336 334 387 419 431 421 

Összesen  ország 3 090 3 159 2 994 2 801 2 727 3 109 3 491 3 555 3 662 

forrás: ksh.hu 

A három észak-alföldi megye közül Hajdú-Bihar dominanciája számottevő Debrecen egyetemi központjai miatt. 

Mivel a megyei K+F tevékenységek jelentős része Szolnokon található, így a megyei adatok a városi tendenciákat is 

jól mutatják. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2010-hez képest a kutató-fejlesztő helyek száma 30-ról 41-re 

emelkedett, de ezzel mindössze öt másik megyét előz meg. A kutatóhelyek állományi létszámát tekintve is a 14. 

helyen áll az országos rangsorban.  

 

forrás: ksh.hu  

2020-ra fokozódott a megyében a fejlődés üteme, különösen a K+F projektek nagyságrendje tekintetében. Míg a 

kutatóhelyek számát tekintve 6,5-szörös a különbség a két megye között, a Hajdú-Biharban csak 4,5-ször nagyobb 

volt a K+F projektek költsége, mint Jász-Nagykun-Szolnok megyében.  
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forrás: ksh 

 

d) A turizmus jellemzői 

Szolnokon a turizmus nem meghatározó a város gazdasági mutatói szempontjából, viszont az utóbbi években 

lendületes fejlődésen ment át az ágazat. Ez a vendégéjszakák számában is nyomon követhető volt, egészen a 

COVID19 járvány kezdetéig. A város 2012-ben elkészített Turizmusfejlesztési Stratégiájának legfőbb megállítása a 

város turisztikai USP-je létrehozásának szükségessége volt, mely a RepTár 2016-ban történő indulásával meg is 

valósult. A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában. A múzeum 

több mint 4 500 m2 fedett kiállítótérrel, és mintegy 60 000 m2 alapterületű nyílt udvarral rendelkezik, nem csak 

kiállítóhely, de élményeket és szórakozást kínáló tematikus park is. Már megnyitásának évében elnyerte „Az év 

turisztikai attrakciója” díjat, 2020-ban pedig a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím birtokosa lett. 

2019-ben 76 ezren látogattak el a múzeumba, amely szám a vírushelyzet ideje alatt, először 63.562 főre, majd 2021-

ben 48.039 főre esett vissza. A 2022. év első negyedévének látogatószáma nem sokkal marad el a 2019-es évitől, az 

év első három hónapjában 8099 látogatót fogadott a múzeum. A város a múzeum fejlesztésével felkerült tehát a 

turisztikai térképre, ahhoz viszont, hogy ez a vendégéjszakák számában is megmutatkozzon, további két lehetőség 

kínálkozik. Egyrészt további, ún. kiegészítő vonzerők létrehozására van szükség, másrészt a jelenleg kivitelezés alatt 

álló Tiszaligeti fürdő fejlesztési projektjéhez kapcsolódóan nagyobb kapacitású, „magas kategóriás” 

szálláshelyfejlesztés megvalósítása is a város fejlesztési tervei között szerepel. A turizmus területén a térség további 

kihasználatlan fejlesztési potenciálokkal rendelkezik, melyeket az FVS a következőképpen azonosít be: 

- a Tisza és a Zagyva folyók aktív turisztikai hasznosításának lehetősége; 

- kerékpáros turisztikai adottságok: meglévő belterületi hálózat, a Tisza-tó viszonylagos közelsége, kedvező 

domborzati adottságok; 

- további kulturális turisztikai attrakciók létrehozása és a meglévők fejlesztése (Damjanich Múzeum fejlesztése, 

Szolnoki Galéria épületének felújítása és turisztikai célú hasznosítása, Milléri Szabadtéri Vízügyi Múzeum 

fejlesztése, Szolnoki Isler és szolnoki nagy múltú cukrászdák márkájának továbbfejlesztése, RepTár 

szolgáltatásfejlesztése; A Szolnoki Sörárium jelenleg nem működik, üzemeltető váltás alatt áll, újraindítása szükséges 

megújult tartalommal);  

- az egészségturizmushoz kapcsolódó adottság a város gyógyvize (Tisza Szálló Gyógyfürdője) és a Tiszaligeti fürdő; 

- a város több olyan fesztivállal is rendelkezik, melyek további fejlesztése a térség vonzerejét is növelheti. 
 

A vendégek és a vendégéjszakák számában az átmeneti visszaesésektől eltekintve növekedő tendencia figyelhető 

meg, melyet a 2020-ban meredek csökkenés követett, a koronavírus okozta bezárások és korlátozások hatására.  

Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása Szolnokon 

Időszak Vendégek száma 

a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

(fő) 

Külföldi vendégek 

száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (fő) 

Vendégéjszakák 

száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (db) 

Külföldi 

vendégéjszakák 

száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (db) 

Vendégek 

átlagos 

tartózkodási 

ideje (éjszaka) 

Külföldi 

vendégek 

átlagos 

tartózkodási 

ideje 

(éjszaka) 

2011 29583 6549 68517 15522 2,3 2,4 

2012 27840 7822 76875 22983 2,8 2,9 

2013 29973 8024 71389 18340 2,4 2,3 
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2014 32690 7521 80914 17798 2,5 2,4 

2015 32376 7590 74452 18458 2,3 2,4 

2016 30514 7043 79678 22563 2,6 3,2 

2017 36329 9640 87025 25808 2,4 2,7 

2018 33970 7784 83722 18940 2,5 2,4 

2019 37681 7894 87101 21043 2,3 2,7 

2020 16306 2231 36170 6191 2,2 2,8 

2021 16923 3469 39102 11815 2,3 3,4 

forrás: ksh.hu 

 

 

forrás: ksh.hu 

A környező nagyvárosokkal összehasonlítva, látható Szolnok alacsonyabb szintű turisztikai teljesítménye, melyhez 

viszont lassú, de folyamatos növekedés társul a vendégéjszakák vonatkozásában. A vendégek tartózkodási ideje 

tekintetében nem áll rosszul a város, Nyíregyházánál és Kecskemétnél jobban teljesít e tekintetben. Önmagában egy 

vezető kulturális turisztikai terméknek a vendégéjszakák számára nincs jelentős hatása. Annak érdekében, hogy több 

turista érkezzen a városba, és több napot töltsenek Szolnokon, kiegészítő vonzerőfejlesztésre, illetve fedett 

fürdőszolgáltatás biztosítására van szükség. 
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Szolnokon magasabb a külföldi vendégek aránya, mint a megyében, arányukban az évek során ingadozást 

tapasztalunk, és érdekes módon a COVID ideje alatt emelkedett.  

A város a megyei vendégforgalomból az elmúlt 10 évben 16,7%-18,7% között részesült, míg a vendégéjszakák 

részesedése egyelőre 16% alatt marad. 
 

  

forrás: ksh.hu 
 

A vendégek tartózkodási ideje 2,2-2,8 nap között alakult a városban, amely szintén alacsonyabb a megyei átlagnál 

(2,7-2,9 nap), viszont meghaladják a környező megyeszékhelyek adatait.  

2019-ben az országos férőhely-kapacitás kihasználtság 33,2% volt, Szolnokon 22,9%, amely az elmúlt években 

meghaladta a megyei adatot, és nem sokkal maradt el a Debreceni szálláshely kapacitáskihasználtságától. Azonban a 

járványhelyzet ezen a területen is nagy veszteségeket okozott, míg 2019-ben a kereskedelmi szálláshelyeken kiadható 

férőhelyek száma 1196 volt, 2021-re ez a szám több, mint a felére csökkent, 576-ra esett vissza. Jelenleg a városban 

9 db működő szálláshely egység van, 249 szobával. Bezárta kapuit Szolnok legnagyobb múltú szállodája, a Tisza 

Szálló, melynek rekonstrukciója és újranyitása műemléki jelentősége, gyógyvize, városközponti elhelyezkedése és a 

városmárkához illeszkedő potenciálja miatt az egyik első helyet foglalja el a város turizmusfejlesztési feladatai között.   

Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési terve a turisztikai ágazat 

komplex szemléletmódú, a desztinációk együttműködésén alapuló fejlesztését javasolja a zónára vonatkozóan. 

Ahhoz, hogy a zóna turisztikai kínálata a magas költési hajlandósággal rendelkező turisták számára vonzó legyen, 

elengedhetetlen a meglévő attrakciók, szálláshelyek építészeti és szolgáltatási színvonalának a XXI. századi igények 

szintjére emelése és újak létesítése. Az anyag megállapítja továbbá, hogy a kerékpáros, bakancsos és elsősorban a 

Tiszára épülő vízi turizmus összehangolt fejlesztése által az aktív turizmus meghatározó térsége lehet Északkelet-

Magyarország.  

A turizmusfejlesztési stratégia a turisztikai termékfejlesztés mellett, kitér a szervezetfejlesztés, a turisztikai marketing 

és az azt megalapozó piackutatás fontosságára is. Szolnokon jelenleg nincs különálló helyi turisztikai 

menedzsmentszervezet, de a helyi feladatokat a megyei szervezet, az Alföld Szíve TDM szervezet, hatékonyan látja 

el.  A front office feladatokat, azaz a látogatókkal történő közvetlen kapcsolattartást, a Tourinform Szolnok Iroda 
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végzi, mely 2012-ben nyílt meg, működtetője az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. Az iroda a 

„klasszikus” információszolgáltatáson kívül több más területen indít akciókat, helyi termék bemutatótermet 

üzemeltet, és az idén 23. alkalommal rendezte meg az országon egyedülálló, egyetlen vidéki utazási kiállítását. A 

turisztikai menedzsment fejlesztése a 2021-2027-es fejlesztési program hangsúlyos részét képezi, ezen kívül a 

Szolnok2030 stratégiában is említésre kerül. A polgármesteri hivatalon belül a turizmusért önálló szervezeti egység, 

a Városmarketing és Turisztikai Osztály felel. 

Az elmúlt 7 éves fejlesztési ciklusban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a turizmus 

fejlesztésére, több turisztikai beruházás megvalósítására is támogatást kapott: 

 
Projekt címe és forrása Beruházás 

költségvetése 

Megvalósulás 

(tervezett) 

időpontja 

turisztikai jelentősége 

A Milléri turisztikai célterület 

elérhetőségét szolgáló út 

fejlesztése -  TOP  

740 m Ft 2022.01.06. A „Millér” elnevezésű belvárostól 4 km-re található 

területen horgásztó, lovarda, Szabadtéri Vízügyi 

Múzeum és túraösvények találhatók, A terület 

fejleszthetőségének első feltétele az odavezető út 

rendbetétele volt. A továbbiakban Tiszai vízi 

megállóhely létesítését tervezi itt a város. 

Szolnok Vár! - Szolnoki 

Várkerület turisztikai célú 

fejlesztése – TOP  

1.562,3 m Ft 2023.10.31. Megépül a Várkapu Látogatóközpont, ahol a vár 

múltjáról interaktív kiállítás nyílik, tematikus sétaút 

kerül kialakításra, az egykori bástyákat imitáló 

„Bástyasétány” elnevezésű Zagyva-gát 

rekonstrukciójával. Kiegészítő kulturális turisztikai 

attrakcióként hozzájárul majd a városba kirándulók 

tartózkodási idejének meghosszabbodásához. 

Tiszaligeti Fürdőfejlesztési 

projekt 

10.071 m Ft 2023.11.30. A fejlesztés jelen szakaszában fedett és nyitott terekkel, 

zöld építészeti koncepció mentén létesülő élményfürdő 

kerül kialakításra a Tiszaligetben, nagy hiányt pótolva az 

egyébként a fürdőturizmus szempontjából jó 

adottságokkal rendelkező városban. A fejlesztési 

koncepció szerint II. ütemben 120 szobás szálloda épül 

a gazdaságos fenntarthatóság érdekében. 

Szolnoki Művésztelep 

fejlesztése 

2.037 m Ft 2024.03.30. A projekt célja a művésztelepen folyó művészeti 

tevékenység hiányzó infrastrukturális hátterének 

biztosítása, illetve a művészeti tevékenységhez 

kapcsolódó kulturális potenciál kihasználása és 

fejlesztése. Turisztikai jelentőségét régészeti feltárások 

eredményeként megtalált egykori kaszárnyaépület 

falazatának és padlómaradványai pinceszinten történő 

bemutatása adja. A Szolnok Vár projekttel azonos 

helyszínen található.  

Tiszaligeti kikötő és 

kapcsolódó létesítmények 

fejlesztése 

1.060 m Ft tervezett beruházás Az elkövetkezendő két évben várhatóan az eredetileg 

csak kapcsolódó beruházási elemként tervezett ifjúsági 

szálláshely fejlesztés valósul meg. 

 

e) A gazdaságfejlesztés eszközei, lehetőségei, korlátai 
Befektetés-ösztönzés 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozik. Központi 

hivatalként látja el egész Magyarországon a befektetés-ösztönzési feladatokat. 2014 júliusától működik a HITA 

jogutódjaként. A kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntések előkészítése is a 

HIPA feladata. Ezenkívül a Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és 

Fejlesztő Kft. lát el befektetés-ösztönzési feladatokat, de kifejezetten a Szolnoki Ipari Park és a logisztikai központ 

szolgáltatásaival összefüggésben. Azonban mára az ipari park gyakorlatilag betelt, így a területbővítés, illetve új 

iparterületek létesítése az elsődleges városi szintű feladat, hiszen elmondható, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre 

az önkormányzat tulajdonában lévő, jelentősebb nagyságú, teljeskörű infrastruktúrával ellátott, befektetői érdeklődés 

esetén gyorsan rendelkezésre bocsátható ipari fejlesztésre alkalmas terület. Az FVS úgy fogalmaz, hogy a befektetés-

ösztönzési tevékenységet az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan szükséges lenne újraépíteni egy erre 

dedikált szervezet egységgel, egyértelmű stratégiai célokkal, arculattal, kommunikációs tervvel és helyi 

támogatáspolitikai eszközökkel.  

Az ipari parkok és logisztikai park 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a két ipari gócpont a Jászsági kistérség, illetve Szolnok város. A megye és 

kiemelten Szolnok helyzetéből és hagyományaiból adódóan magától értetődik a logisztikai funkció, mint egyik fő 

fejlesztési irány. A megyei ipari parkok többje logisztikai központ funkciót is ellát, illetve a Szolnokon nemzetközi 
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szállítmányozásban is részt vevő vállalkozások is működnek. 2022 februárjában elkészült az M4 Abony-

Tiszapüspöki szakasza, mellyel közúton a Ferihegyi Repülőtér egy órán belüli elérhetőségbe került. Ezzel a 

fejlesztéssel a Szolnok ipartelepítési célterületként jelentősen felértékelődött. A város területén jelenleg két ipari park 

működik, a város tulajdonában lévő Szolnoki Ipari Park és a GIMA Ipari Logisztikai Park. A Szolnoki Ipari Park és 

Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Kft. üzemeltetésében működik a Szolnoki 

Logisztikai Központ is, mely az ipari parkkal közvetlen vasúti összeköttetésben van, és mely a régió egyik jelentős 

konténerátrakójaként működik jelenleg. Rendelkezésre áll 19.789 m2 burkolt rakodóterület, melyből 8.379 m2 

általános tárolóterület, a konténer terminál részeként 6.720 m2 konténertároló, 4.690 m2 járműtároló terület, továbbá 

a bevezető úttal együtt 20.543 m2 üzemi út. A légi úton történő megközelítésre a város 200 hektáros, kisgépek 

fogadására alkalmas füves repülőtere, illetve a Magyar Honvédség üzemeltetésében lévő, tervek szerint közös katonai 

és polgári hasznosítású katonai repülőtere ad lehetőséget. 

Az Ac-Dc Logisztikai Park 2010-ben alakult a korábbi Mondi Papírgyár 17,5 hektáros telephelyén. A parkban több, 

mint 25 cég található, melyek 200 fő feletti létszámban foglalkoztatnak, melyek közül legjelentősebb a Bika 

Logisztika Kft. 

A Szolnoki Ipari Park (SZIP) területe 126 hektár, a hasznosítható terület nagysága 95 hektár, a betelepült 

vállalkozások által elfoglalt terület 91 hektár. A betelepült vállalkozások száma 23 db, melyek mintegy 4.000 főt 

foglalkoztatnak. A legjelentősebb betelepült vállalkozások az Eagle Ottawa, a BSM Magyarország Fémmegmunkáló 

Kft., a F. Segura Hungária Kft. és a STADLER Szolnok Kft. A város 2015 óta tervezi az ipari park területének 

bővítését egy szomszédos, mintegy 330 ha nagyságú terület bevonásával.  

A GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park, mely 2006-óta jogosult a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 

odaítélt “Ipari Park” cím viselésére Szolnok nyugati határán a Nagy Sándor József utca és Újszászi út mentén 

elhelyezkedő cégek, és fejlesztési területek integrálásával jött létre. 2014-ben a „tudományos és technológia park” 

címet is elnyerte. Területe jelenleg 86 ha, melyből a 40 ha fejlesztési terület. Betelepült céges például a Béres 

Gyógyszergyár Zrt., a Borovi Faipari Zrt. és a Szolnok Sütőipari Zrt. 

A Modern Városok Program keretében a 2015 június 03-án Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Magyarország kormánya között aláírt megállapodás 2. pontja alapján a Kormány támogatást nyújt az ipari területek 

kialakításához. A 1268/2016.(VI.07.) Kormányhatározat szerint a Kormány egyetért az Ipari Park koncepció 

megvalósításával és a feladatok ellátásáról a NIPÜF Zrt. gondoskodik. Az ipari park beruházás megvalósítás alatt áll, 

de a fejlesztési célterület nem a város által kijelölt Déli Iparterületen, a Szolnoki Ipari Park közvetlen közelében, 

hanem Szolnok DNY-í külterületén fekszik, a 4.sz. főút várost elkerülő szakaszának szomszédságában. A Kormány 

a fejlesztésre mindeddig mintegy 3,4 Mrd forintot biztosított, létrejött Szolnok legújabb ipari parkja, az Inpark-

NIPÜF Ipari Park, Szolnok nyugati bevezető szakaszán. A közel 60 hektáros terület közművesítése folyamatban van, 

így a terület alkalmas egyrészt zöldmezős beruházások fogadására, másrészt a megépítésre kerülő csarnoképületek 

kiváló lehetőséget nyújtanak olyan vállalatok betelepítésére is, amelyek üzemcsarnokok bérbevételével kívánják a 

beruházásukat megvalósítani. Az állami tulajdonban lévő, bár a piaci logika alapján tevékenykedő iparipark-fejlesztő 

cég a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) együttműködve végzi a hazai és nemzetközi befektetők 

letelepedésének és az utóbbiak hosszú távú Magyarországon maradásának támogatási feladatait.  

 

forrás: inpark.hu 
 

Irodaházak, Üzleti Szolgáltató Központok (BSC-k) 
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A nagyobb bérlőket megcélzó, kedvező városi helyszíneken kialakított, bérlőközpontú szolgáltatást nyújtó irodaház-

típus a közeljövőben kialakítható lehetőségként kell értékelni és kezelni Szolnok gazdasági fejlesztése szempontjából. 

Ezekhez az irodaházakhoz jellemzően a szolgáltatási szektorból érkező, nagy munkaerő igényű bérlők kötődnek, 

amelyeknek akár a távolból is végezhető tevékenységekre van szüksége. Az ilyen multinacionális cégek idetelepülési 

döntéseit segíti az alacsonyabb bérszínvonal, hiszen jellemzően ezeknél a cégeknél a bérköltség jelenti a legnagyobb 

működési kiadási tételt. Szolnok következő évekre tervezett egyik legfontosabb, és legnagyobb volumenű beruházása 

a Tisza jobb partján a városközpont és a RepTár közötti területen található egykori Tárház épületegyüttes fejlesztése. 

A projekt keretében IT és egyéb szolgáltató ágazatok képviselői számára inkubációs szolgáltatások, high-tech 

irodakörnyezet biztosítására, az irodaház szárnyak közötti részen konferencia, sport-rekreáció és szórakoztatóipari 

szolgáltatások betelepítésére alkalmas infrastruktúra kialakítása tervezett.  

 
 

Szolnok Megyei Jogú Város területén több használatban lévő és üresen álló irodaház található, melyek önkormányzati 

és magántulajdonban vannak, például a Baross út 1. szám alatti ún. Fehér Ház, a Mol Székház, a Vízügyi Székház, a 

volt Technika Háza, a JNSZ m-i Kereskedelmi és Iparkamara épülete, a volt SZÜV Székház és a volt Kőolajkutató 

Vállalt épülete.  
 

Barnamezős területek, rozsdaövezetek 

Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi célokra 

használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet 

terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-használata a terület megtisztítását követően. A Szolnokon található 

jelentősebb barnamező területek, vagy rozsdaövezetek a következők: 

• Tószegi út és környéke, Panel utca, Kőrősi út (Bige Holding területe), 

• volt Cukorgyári terület (3 ha), 

• volt Kőolajkutató területe (8 ha), 

• MÁV területek Kőrősi út mentén (20-21 ha), 

• volt Thököly úti laktanya területe (150 ha), 

• Besenyszögi út és környéke – volt PV-pálya ingatlana (14 ha), 

• volt Lengyel-piac területe (9 ha). 

Fejlesztési szempontból jelentőségük, hogy a város szövetébe ágyazódva mindig is potenciális fejlesztendő 

területként kell rájuk tekinteni az ott meglévő esetleges környezeti károk felszámolásának szükségessége, és földrajzi 

elhelyezkedésük miatt, emiatt a pályázati támogatások is könnyebben elérhetőek a problémák megoldására. Az 

egykori hasznosíthatóságuk miatt többnyire jól megközelíthető elhelyezkedéssel bírnak, hasznosításuk továbbá az 

alábbi társadalmi-gazdasági előnyökkel jár: 

- területtakarékosság, 

- környezeti veszélyeztetés megszüntetése, 

- új munkahelyek, 

- egészségesebb és biztonságosabb városi környezet,  

- területfelértékelő hatás, 

- jelentős magántőke aktivizálható pályázati támogatásokkal. 
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f) Az információáramlás színvonala 

Az Európai Bizottság 2014 óta nyomon követi a digitális gazdasággal kapcsolatos tagállami eredményeket, és 

közzéteszi a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatóról (DESI) szóló éves jelentéseket. A 2021-es 

DESI alapján Magyarország a 27 uniós tagállam között a 23. helyen áll. Az ország eredményei az elmúlt néhány 

évben nagyjából az uniós átlagnak megfelelő ütemben javultak. Magyarország a széles sávú hozzáférés területén 

teljesít a legjobban, az uniós átlag felett. Vezető szerepet tölt be a legalább 1 Gbps sebességű széles sávú rendszerek 

elterjedtsége tekintetében (a vonalak 13,2%-a ilyen, szemben az 1,3%-os uniós átlaggal), és jól teljesít az 5G-re való 

felkészültség, a vezetékes széles sávú rendszerek általános igénybevétele és a legalább 100 Mbps sebességű hálózatok 

igénybevétele terén. Magyarország számára a DESI legnagyobb kihívást jelentő dimenziója továbbra is a digitális 

technológiák vállalati integrációja és a digitális közszolgáltatások.  
 

 

forrás: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-hungary 
 

Országosan tehát fokozatosan emelkedik a háztartások internet-hozzáférésének a száma. 2021-re a háztartások több, 

mint 90%-ában van internet.  A 484/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánítja a magyarországi távközlési szolgáltatók nagy sebességű (4G, 4G+, 5G) mobil 

hírközlési hálózatfejlesztési beruházásait. Az olcsóbb, gyorsabb és elérhetőbb internet a gazdasági, társadalmi és 

környezeti fejlesztéseknek is az alapja. A kapcsolódó Digitális Jólét Program célul tűzte ki a megfelelő színvonalú 

digitális infrastruktúra kiépítését, segítve a digitális gazdaság fejlődését, a polgárok és a vállalkozások digitális 

kompetenciáit, és az állami digitális szolgáltatások elterjedését. Elindult a Szupergyors Internet Program is a legalább 

30 Mbps adatátviteli sebességű internet szolgáltatás elérése érdekében.  

 

forrás: ksh.hu 

A fenti országos tendencia Szolnokon is megfigyelhető, az internettel ellátott háztartások arányszáma dinamikusan 

emelkedik. 2020-ban 26 578 db internet előfizetés volt, melyek 45,8%-a optikai hálózaton volt elérhető. A város 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  127 

közigazgatási területén belül is magas a hálózati lefedettség. Területén valamennyi nagyobb internetszolgáltató 

(Vodafone, Telekom, DIGI) megtalálható, az elérhető legnagyobb sávszélesség eléri a 2 000 Mbit/s sebességet. Ez 

az állítás a mobilszolgáltatókra is igaz, a területen a Magyar Telekom Nyrt., a Vodafone Magyarország Zrt., a Yettel 

Magyarország Zrt. (volt Telenor) és a DIGI Kft. mobilszolgáltatóként is jelen van.  A lakásállomány 61,6%-a van 

bekapcsolva a kábeltelevíziós hálózatba. Az országos televíziók és rádiók mellett egy városi tévé és két helyi rádió 

is működik.  

A Szolnok 2030 Stratégia is deklarálja a digitalizáció jelentőségét az alábbiak szerint: „A város számára 

elengedhetetlen a napjainkban globális szinten zajló digitális átállás alapkövetelményeinek a teljesítése, mely az élet 

minden területét meghatározza, Szolnok azonban ennél ambiciózusabb célt tűzött ki. Amellett, hogy a stratégiai 

intézkedések minden területén előnyben részesíti az információs technológián alapuló megoldásokat, a digitalizációra 

új kiugrási pontként tekint, melynek kiterjedt alkalmazásával és a digitalizáció köré szervezett K+F+I tevékenységgel 

a város nem csupán le tudja küzdeni a jelenlegi lemaradását, de abból versenyelőnyt is tud kovácsolni.” 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében a városoknak digitális menetrendet kell készíteni a digitális átállásra 

történő felkészülés érdekében, mely tulajdonképpen a digitális átállás terv előkészítő fázisa. A digitális menetrend az 

alábbi specifikus célokat fogalmazza meg, a célok megvalósulása érdekében beavatkozási területek is meghatározásra 

kerültek: 

• Az innovatív és kreatív ágazatok, azon belül is kifejezetten a digitális vállalatok letelepedésének támogatása 

o Digitális startup vállalkozások induló és folyamatos támogatása 

o Magas szintű digitális üzleti szolgáltatásrendszer kialakítása 

• A digitális technológiára épülő K+F+I kapacitás helyi fejlesztése  

o Digitalizációs területet érintő K+F+I és a piacra lépés támogatása 

• A KKV-k digitális ellátottságának és használatának növelése  

o Helyi KKV-k digitális eszközellátottságának és online szolgáltatás-fejlesztésének elősegítése 

• A Mezőgazdaság 4.0 létrejöttének támogatása 

o Mezőgazdasági erőforrások felhasználásának digitális technológiákkal történő optimalizálása 

• Magas képzettségű, gyakorlati tudású IKT szakemberek biztosítása 

o Oktatás digitális infrastruktúrájának fejlesztése 

o Digitális pedagógia beépítésének támogatása a nevelés-oktatásba, a szakképzésbe és a felnőttképzésbe 

o Képzési kínálat bővítése az IT-hez kötődő tudományágak/szakmák tekintetében 

• Közszolgáltatások széles körű digitális fejlesztése  

o Kormányzati elektronikus (köz)szolgáltatások fejlesztése és célzott népszerűsítése 

• Szemléletformálás, az e-ügyintézés és a digitális szolgáltatások használatának ösztönzése (lsd. előző 

beavatkozási terület) 

• Okos megoldások alkalmazása  

o Digitális városüzemeltetés fejlesztése 

• Intelligens közlekedési technológiák bevezetése és fejlesztése 

o Intelligens közösségi közlekedés fejlesztése 

• Digitális eszközök alkalmazása a turisztikai programszervezésben  

o Digitális turisztikai szolgáltatás-fejlesztés a gamification módszertan alkalmazásával 

A fenti beavatkozási területek megvalósulásához a stratégia az alábbi beavatkozásokat szükséges háttérfeltételként 

azonosítja: 

• Adatalapú közigazgatás megteremtése az egyszeri adatszolgáltatás elve és interoperábilis adatkapcsolatok 

kialakítása révén 

• Digitális hálózatos beavatkozások megvalósítása a „lefedetlen” területeken 

• Digitális írástudatlanság mértékének csökkentése a lakosság körében 

• Önkormányzati dolgozók digitális kompetencia-fejlesztése 
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1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelések 

Szolnok Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági szervezetek és jellemzőik: 

 Gazdasági szervezet  Önkormányzati 

részesedés 

A szervezet feladatai   Fejlesztésekhez történő 

kapcsolódás 

Szolnoki Ipari Park és 

Logisztikai Szolgáltató 

Központ Szolgáltató, 

üzemeltető és fejlesztő Kft. 

100% Szolnoki Ipari Park és Logisztikai 

Központ üzemeltetése; 

 Szolnoki Ipari Park 

területének 330 ha-ral történő 

bővítése;  

Szolnoki Városfejlesztő 

Nonprofit Zrt.  

100% stratégiai tervezés, akcióterületi 

tervezés, projektfejlesztés, 

pályázatírás, 

projektmenedzsment, műszaki 

előkészítési feladatok, 

közbeszerzések lebonyolítása 

 A fejlesztések 

előkészítésében és 

lebonyolításában az 

önkormányzat elsődleges 

partnere. 

Szolnoki Városüzemeltetési 

Kft 

100% közterületi zöldterület, a helyi 

közutak és tartozékainak 

fenntartása, a helyi csapadékvíz 

elvezető rendszerek, árvízvédelmi 

és belvízvédelmi létesítmények 

fenntartása, vízkár-elhárítási 

feladatok ellátása, valamint a 

közterületek tisztítása kézi vagy 

gépi erővel 

 Fejlesztések kivitelezési 

munkáiban történő 

közreműködés, fejlesztési 

projektek üzemeltetése 

Szollak Vagyonkezelő Kft 100% 1533 önkormányzati tulajdonú 

lakás, 577 nem lakás célú 

helyiség, 3 piac, a Kőrösi úti 

ravatalozó épület üzemeltetése, 

sírkertek gondozása és 131 

társasház közös képviselete 

 Városközpontban található 

piac fejlesztése; fejlesztési 

projektek műszaki 

ellenőrzési feladatai 

„Munkalehetőség a Jövőért” 

Szolnok Nonprofit Kft. 

(MUSZOL) 

100% zöldfelület gondozás, kertészet, 

temetői parkgondozás, 

humánpolitika 

(közfoglalkoztatás, álláskeresők, 

stb.) 

 Közreműködés fejlesztések 

megvalósításában, például 

területelőkészítési 

feladatokban 

Szolnoki Sportcentrum, 

Sportiskola és Sportszervező 

Szolgáltató Nonprofit és 

Közhasznú Kft. 

100% A Szolnoki Sportcentrum Kft 

felel az önkormányzati 

sportfeladatok megvalósításáért. 

A Sportcentrum feladata többek 

között 13, a város különböző 

pontjain létesített sportintézmény 

működtetése, továbbá 

rendezvényszervezési feladatokat 

is ellát. 

 Sportinfrastruktúra 

üzemeltetőként 

együttműködő partnere az 

önkormányzatnak az egyes 

fejlesztések kapcsán (pl. 

Véső úti strand) 

Szolnok Televízió Zrt. 100% helyi televízió szolgáltatás  A fejlesztések és projektek 

kommunikációjában vállal a 

cég szerepet.  

NHSZ Szolnok 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

(NHSZ ZOUNOK Kft 51%, 

NHSZ Kétpó 

Hulladékgazdálkodási Kft. 

15%) 

51% hulladékgazdálkodás: 25 

településen lát el 

hulladékszállítási feladatokat, 

kommunális hulladékok gyűjtése, 

szelektív hulladékgyűjtés 

 A hulladékgazdálkodás és a 

körforgásos gazdaság a 

következő EU-s tervezési 

időszak egyik fontos 

témaköre.  

Szolnok MJV Önkormányzata tulajdonában álló egyéb gazdálkodó szervezetek, melyek nem kapcsolhatók 

közvetlenül fejlesztésekhez a kultúra és a turizmus területén működnek: 

• Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 

• Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 

• Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 

• RepTár Szolnok Nonprofit Kft 
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1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

a) A város külső elérhetősége, helyzete és kapcsolatai a térségben  

Szolnok közlekedés-földrajzi helyzete rendkívül kedvező, a város kialakulását és fejlődését is annak köszönheti, hogy 

utak és vízi utak találkozásánál, átkelőhelynél fekszik. Ez a történelem során kiegészült a vasúti csomópont 

szerepkörével. 

Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el. Ez a körülmény erősíti közlekedés-

csomóponti helyzetét. A városnak mind közúti, mind vasúti kapcsolatai rangosak, közúti főútvonalak érintik, tranzit 

vasútvonalak szelik át, mindezeknek találkozási-átszállási pontja.  

Vasúti szempontból jelentős gócpont Szolnok. Az ország egyik legfontosabb személy-, rendező- és teherpályaudvar- 

együttese fogadja a nemzetközi, az országos és regionális személy- és áruforgalmat lebonyolító vasúti átmenő, 

átrakásra kerülő és célszerelvényeket. A pályaudvar-komplexum szignifikánsan villamosított. 

A következő állami utak érintik Szolnok igazgatási területét: 

száma iránya minősítése 

M4 autóút Budapest –  Szolnok - Törökszentmiklós elsőrendű főút 

4-es számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Záhony elsőrendű főút 

32-es számú Hatvan – Jászberény – Szolnok másodrendű főút 

442-es számú Szolnok – Kunszentmárton másodrendű főút 

3224-es számú Szolnok – Tiszasüly összekötő út 

4625-es számú Szolnok – Kiskunfélegyháza összekötő út 

A város közúti elérhetősége jelentősen változott, azzal, hogy megépült az M4 autóút Szolnokot érintő szakasza. A 

település gazdasági fejlődésének – és a Kecskeméttel való együttműködésnek is - jelentős lökést adhatna a tervezett 

M8 autópálya mielőbbi megépítése. 

A térség tömegközlekedéssel való ellátottsága jónak mondható. A vasúti közlekedésen felül a VOLÁN távolsági, 

helyközi járatai valamennyi települést elérnek. Van olyan település, melyben a helyközi járatok 

sűrűsége már-már a helyi járatsűrűséget közelíti meg.  

A hajózás lehetőségét a Tisza folyó biztosíthatná. Bár a Tiszán több mint 150 éve megindult a gőzhajózás, ma 

mégsem tekinthető vízi közlekedésnek a rajta lebonyolódó időnkénti teherszállítás; személyhajózás pedig a vízi út 

hosszában csupán hírmondóként van jelen.  

A légi közlekedés annyiban jelent kedvező lehetőséget a térségben, hogy elvileg mind a katonai repülőtér, mind a 

Szolnok – Szandaszőlősi füves repülőtér a jövőben bevonható a személy- és áruszállításba.  

b) Munkaerő képzettsége 

A város gazdasági versenyképességének növeléséhez alapvetően szükséges a lakosság képzettségi szintjének 

emelése, mert a megyei iskolázottság mértéke gyengébb az országos átlagnál, a város képzettségi színvonala pedig 

elmarad a megyeszékhelyekre jellemző szinttől. Az általános képzettségi színvonal emelésén túl szükséges, hogy a 

gazdaságban és a területfejlesztésben kitűzött irányokban célzottan bővüljön, ill. javuljon az oktatás. Így a 

Kecskeméttel való gazdasági együttműködés a jármű/gépipari műszaki képzések erősítését, a Tiszával kapcsolatos 

fejlesztések a vízügyi-vízgazdálkodási, valamint a környezetvédelmi/környezetipari és az öko-gazdálkodással 

kapcsolatos képzések tartalmi bővítését teszik szükségessé mind középfokon, mind a felsőoktatásban. A turizmus 

tervezett fejlesztése a meglevő idegenforgalmi oktatás javítását indokolja.  
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

a) Költségvetés 

Szolnok városa évek óta felelős és takarékos gazdálkodást folytat, a Közgyűlés által a 144/2011. (V.26.) számú 

határozattal elfogadott adósságkezelési komplex program továbbra is érvényben van. A város önkormányzati 

költségvetéseit vizsgálva megállapítható, hogy 2011-től 2021-ig az éves költségvetés összege a rendelkezésre álló 

források tekintetében 26,2 milliárd forintról 38,5 milliárdra emelkedett, a növekedés mértéke 146,9 %. Az előző tíz 

éves viszonylatban ez az arányszám megközelítőleg azonos volt, 147,2 %. Az elmúlt néhány évre visszatekintve 

2019-ben és 2020-ban volt közel azonos a költségvetési volumen. Ezen kívül 2017. éven kívül a többi évben 

egyenletes emelkedés volt megfigyelhető. Az önkormányzat saját bevételeinek éves összege lassú ütemben, de 

folyamatosan növekszik, ezen belül az ipari adóból származó bevételek is folyamatosan növekedtek 2019-ig, az utána 

következő csökkenés a járványhelyzettel hozható összefüggésbe.  
 

 
 

A 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás 44,574 Mrd forint bevétellel, 26,615 Mrd forint 

kiadással és 17,959 Mrd Ft helyesbített maradvánnyal számol. A 2021. évi bevételeken belül a működési bevételek 

összege 12,937 Mrd Ft, melyből a közhatalmi bevételek összege 6,688 Mrd Ft volt, melynek közel ¾-e volt az 

iparűzési adó (4,996 Mrd Ft). A 2022. adóév közhatalmi bevételeinek alakulására a vírushelyzet esetleges újra 

erősödése mellett az orosz-ukrán háború is hatással lehet, különösen az idegenforgalmi és iparűzési adóbevétel 

esetében. A gazdasági változások bekövetkezésük után még egy-két évvel is éreztetik a hatásukat. A 2022. évi 

költségvetésben tervezett bevételek összege 43,8 Mrd Ft. A Kormány 2006/2021. (XII.29.) határozatával 

engedélyezte az Önkormányzatnak 2,122 Mrd Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét. A hitel igénybevételére 2021. 

évben nem került sor, 2022 évben az önkormányzat 1,32 Mrd Ft fejlesztési hitel felvételét tervezi.    

b) A fejlesztéseknél figyelembe vehető önkormányzati ingatlanvagyon  

Szolnok vagyongazdálkodását a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 

szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet szabályozza, amely magában foglalja a vagyonkezelői 

jog létesítésére vonatkozó szabályokat, az önkormányzati törzsvagyon működtetésére, hasznosítására vonatkozó 

szabályokat, az üzleti vagyon működtetésére és tulajdonjogának átruházásra vonatkozó szabályokat és az 

önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével összefüggő szabályokat. A rendelet legutóbbi 

módosítására 2021. szeptemberében került sor. A rendelet mellékletei tartalmazzák a nemzeti vagyon és a 

korlátozottan forgalomképes vagyon tételes felsorolását. 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésében a SZOLLAK Kft. meghatározó szerepet játszik. A 100%-os 

önkormányzati tulajdonban lévő cég 1 500 önkormányzati tulajdonú lakás és majdnem 600 db nem lakás célú 

helyiség kezelését végzi, továbbá az önkormányzatai tulajdonú ingatlanokon kívül 122 db társasház önálló 

képviseletének feladatait, 3 helyi piacának, ravatalozó és a városi sírkertek üzemeltetési feladatait is ellátja. 

A megyében 2020-ban a forgalomképes ingatlanok aránya 28,7%, mely kissé elmarad az országos átlagtól (33,8%). 

A megyében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok száma mintegy 38 ezer, mely a 2011. évi adattal közel azonos. 

Szolnokon a forgalomképes ingatlanok körébe sorolt területek közül nem kevés a településszerkezeti terv szerinti 

erdőterület, amelyek beépítésre, fejlesztésre a jelenlegi jogi besorolás alapján nem vehetők számításba. A belváros 
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területén többnyire pontszerű elhelyezkedésben találhatók városi tulajdonban lévő területek, melyek elsősorban 

lakóingatlanokhoz telekként eladhatók. A frekventált helyen lévő belvárosi intézmények felújításakor, újjáépítésekor 

problémát jelent az új szabályozásnak nem megfelelő telekméret, és a szomszédos telkek általában nem 

önkormányzati tulajdonúak, illetve kiváltás esetén nehéz az adott funkciónak megfelelő, új fejlesztési helyszínt 

megtalálni. A belvároson kívül, az egyes városrészekben állnak még rendelkezésre egybefüggő fejlesztési területek, 

melyek közül a legszámottevőbbek az alábbiak:  

• volt Mester úti laktanya területén található, vegyes, kereskedelmi és lakófunkciók fogadására alkalmas, 

mintegy 16 ha, a Bimbó út és Mester út között megépült új összekötő út (Dr. Sebestény Gyula út) által feltárt 

terület 

• a Szandai réten a bevásárlóközponti területhez csatlakozó telkek kereskedelmi célra, 

• a Gyökér utcától D-re levő terület gazdasági funkcióra, 

• a Zagyva – vasútvonal – Széchenyi krt. közötti terület (víztorony környék) gazdasági célra, 

• az Újszászi út és a Kisgyepi-főcsatorna között gazdasági területként hasznosítható telek, 

A fejlesztések szempontjából kiemelt fontosságúak a barnamezős területek, melyekről a Szolnok gazdasági jellemzői 

fejezetben már szó esett.  

 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

A településfejlesztési feladatok a Polgármesteri Hivatali szervezetén belül a Fejlesztési Igazgatóság felelősségi 

körébe tartoznak. A Fejlesztési Igazgatóságon belül három osztály működik, a Főépítészi Iroda, a Projekt Fejlesztési 

Osztály és a Műszaki Fejlesztési Osztály. A Projekt Fejlesztési Osztály felel a stratégiai tervezésért, a pályázatok 

koordinációjáért és a projektek műszaki és egyéb szakmai előkészítéséért. A Műszaki Fejlesztési Osztály a 

megvalósítási szakaszban kapcsolódik be a projektek életútjába, a beruházás előkészítéséért és lebonyolításáért felel. 

Az önkormányzat 2008-ben városfejlesztő társaságot hozott létre annak érdekében, hogy klasszikus integrált 

városrészi fejlesztéseket rugalmasabb piaci körülmények között tudja megvalósítani. Az akkor felállított szervezeti 

struktúra és működési modell, amelyben a városfejlesztő társaság és a hivatali egység duális projektmenedzsment 

szervezetet alkotnak, azóta is hatékonyan működik. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. jelenleg in-house 

megbízások keretében végezi a város, és 2021-től a várostérség stratégiai tervezési feladatait, a teljes EU-s 

projektállomány menedzsmentjét, műszaki előkészítéseket és szakértést. A fejlesztések megvalósításában a város két 

másik 100%-os tulajdonú gazdasági társasága is részt vesz. A Szollak Kft. műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére, 

a Szolnoki Városüzemetetési Kft. pedig kisebb volumenű tervezési és kivitelezési feladatokra kap rendszeresen in-

house megbízásokat.  

 

 

forrás: FVS 
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A 2014-2020-as Európai Uniós időszakban a város eredetileg 15,19 Mrd Ft forrással gazdálkodhatott, amely keret 

azonban az időszak végére többletforrások igénylésével és kiegészítő források rendelkezésre bocsátásával mintegy 

20 Mrd Ft-ra duzzadt. A forráselosztás tervezetét a Szolnok Város Integrált Területi Programja (ITP) tartalmazta. A 

programban megvalósítani tervezett projektek többsége, 29 db projekt lezárult, néhány még folyamatban, illetve 

előkésztés alatt van. 

A következő évek fejlesztései terveire vonatkozó koncepciót, a Szolnok2030 stratégiát, a város a Kreatív Régió 

Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiai dokumentummal párhuzamosan készítette el. A 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia teljes tervezéssel készült, nem csupán a TOP Plusz forrásainak 

felhasználására irányul, hanem a város és térsége által tervezett valamennyi fontosabb fejlesztést is magában foglalja 

– a Szolnok 2030 Stratégiára és a hatályos Integrált Városfejlesztési Stratégiára alapozva. Az FVS a módszertani 

kézikönyv iránymutatásai alapján újradefiniálja Szolnok és térsége jövőképét, célrendszerét, cselekvési tervét.  

Az FVS dokumentum részeként a TOP Plusz forrásaiból megvalósítandó projektek vonatkozásában a 2021-2027-es 

fejlesztési időszak előkészítéseként el kellett készíteni a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet is, melyben az 

eddigi ITP-hez hasonlóan a tervezett projektekhez kapcsolódó forrásterv és főbb mutatószámok is megtalálhatók. A 

TVP az alábbi, Szolnok városában megvalósítani tervezett projekteket tartalmazza, a TOP Plusz pályázati 

rendszerében megjelenő beavatkozási területekhez rendelten.  
 

 
 

  

Projektek elnevezése
FVS/TVP 

projektkategória

A projekt indikatív 

forrásigénye (Ft)

TOP Plusz -

Városfejlesztés

TOP Plusz -

Energetika

TOP Plusz -

Humán infra

TOP Plusz -Humán 

ESZA

Gátőr utca kapcsolódó járda és csapadékvíz elvezető 

rsz. felújítása
hálózatos 430 000 000 Ft 430 000 000 Ft

Kassai Úti Általános Iskola fejlesztése
hálózatos 1 250 000 000 Ft 1 250 000 000 Ft

Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő 

Iskola fejlesztése

hálózatos 700 000 000 Ft 400 000 000 Ft

Szentgyörgyi Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés 

(tartaléklista)
hálózatos 800 000 000 Ft

Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Technikum és Szakképző Iskola energetikai felújítása
hálózatos 400 000 000 Ft 400 000 000 Ft

Rózsa úti óvoda fejlesztése
hálózatos 650 000 000 Ft 650 000 000 Ft

„Új óvoda építése a Vízpart körúton” 
hálózatos 750 000 000 Ft 750 000 000 Ft

Szociális városrehabilitáció: Katona József Úti 

Szegregátum fejlesztése II. és Üteg-Búzavirág II. 

bérlakások fejlesztése (tartaléklista)

akcióterületi 600 000 000 Ft

Szociális városrehabilitáció: Motor-Törteli Úti 

szegregátum fejlesztése III.  
akcióterületi 250 000 000 Ft 250 000 000 Ft

HSZK Vércse úti épületének bővítése Autista Nappali 

Foglalkoztatóval
hálózatos 400 000 000 Ft 400 000 000 Ft

Orvosi rendelők felújítása (Abonyi úti orvosi rendelő 

kiváltás) hálózatos 300 000 000 Ft 291 757 000 Ft

Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása

hálózatos 380 243 000 Ft 380 243 000 Ft

Kolozsvári úti bölcsőde újjáépítése (tartalék)
hálózatos 700 000 000 Ft

Városmajor úti bölcsőde fejlesztése

hálózatos 400 000 000 Ft 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft

Digitális Város Projekt 

hálózatos 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft

Városmajor úti geotermikus energia hasznosítási projekt

akcióterületi 600 000 000 Ft 568 000 000 Ft

FVS felülvizsgálat és Sump-Fenntartható Városi 

Mobilitási terv (FVS pályázatba)
egyedi 80 000 000 Ft 80 000 000 Ft

Szolnoki Vasútállomás és környékének komplex 

fejlesztése 
akcióterületi 50 000 000 000 Ft 711 000 000 Ft

Vásárcsarnok felújítása és kapcsolódó új közlekedési 

megoldások
akcióterületi 3 500 000 000 Ft 3 500 000 000 Ft

Zöldülő belváros (TOP-ból átvett)
akcióterületi 600 000 000 Ft 600 000 000 Ft

RepTár Repülőmúzeum továbbfejlesztése
akcióterületi 1 080 000 000 Ft 1 080 000 000 Ft

Zagyva felduzzasztása és a Zagyva-torkolat 

természetvédelmi és turisztikai komplex fejlesztése
akcióterületi 500 000 000 Ft 500 000 000 Ft

Alcsi Holt-Tisza horgászturisztikai fejlesztése
egyedi 350 000 000 Ft 350 000 000 Ft

Tiszaligeti fürdő közvetlen közelében lévő tó turisztikai 

hasznosítása 
akcióterületi 500 000 000 Ft 500 000 000 Ft

Szolnok  kulturális intézményeinek

komplex fejlesztési programja: Verseghy Ferenc 

Könyvtár fejlesztése
hálózatos 300 000 000 Ft 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft

Szolnok  kulturális intézményeinek

komplex fejlesztési programja: Kertvárosi Könyvtár és 

Művelődési Ház fejlesztése hálózatos 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft
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forrás: TVP-ből saját szerkesztés 

 

1.10. 3 Gazdaságfejlesztési tevékenység megalapozása 
 

A gazdasági fejlődés legfontosabb tényezői a stratégiai jelentőségű iparágak fejlesztése, a professzionális 

befektetésösztönzés, valamint a vállalkozások működési feltételeinek javítása. Magyarország gazdaságában kiemelt 

szerepe van a járműgyártásnak és a gépiparnak. Szolnokon az egyik legjelentősebb iparág a vasúti gépgyártás. A 

nehézipar esetében a vegyipar jelenléte a legszámottevőbb, de a jelenleg felértékelődő hadipari fejlesztéseknek is van 

létjogosultságuk a város katonai hagyományai miatt. A stratégiai jelentőségű ágazatokhoz kapcsolódóan olyan K+F+I 

infrastrukturális fejlesztések ösztönzésére van szükség, amelyek erősítik a vállalkozások innovációs kedvét, majd 

hálózati együttműködések generálásával szükséges tovább erősíteni az innovációs potenciált. 

Az agrárium megújulása nemzetgazdasági és élelmiszerellátás-biztonsági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. 

A versenyképesség érdekében az élelmiszeripar megújítására, modernizációra van szükség, melyhez elengedhetetlen 

a technológiaváltás, a digitális és precíziós technológiák bevezetése.  

Az iparterületek fejlesztésének az M4 Szolnokig történő megépítése új perspektívát adott, a Szolnoki Ipari Park 

bővítésének lehetősége mellett az északon lévő területek is felértékelődnek ipartelepítési szempontból.  

 A Szolnoki Ipari Park bővítésére kijelölt 330 hektár fejlesztési 

területet állami tulajdonban van, az Alcsi-szigeti Mezőgazdasági 

Zrt. hasznosításában. A terület a Szolnokot délről elkerülő 4.sz 

főúttól mintegy 600 méterre található, így azzal közvetlen közúti 

összeköttetése lehetséges, közművesítése a jelenlegi ipari park 

infrastruktúra hálózat átvezetésével megoldható, telekhatárán pedig 

egy iparvágányrendszer is van. 
 
 
 
 
Szolnok Ipari Park tervezett bővítése 

Projektek elnevezése
FVS/TVP 

projektkategória

A projekt indikatív 

forrásigénye (Ft)

TOP Plusz -

Városfejlesztés

TOP Plusz -

Energetika

TOP Plusz -

Humán infra

TOP Plusz -Humán 

ESZA

Részvételi és térségi szintű tervezés támogatása Szolnok 

térségében
hálózatos 42 000 000 Ft

42 000 000 Ft

Részvételi és térségi szintű tervezés támogatása - Európa 

Kulturális Fővárosa 
hálózatos 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

Helyi közösségek fejlesztése Szolnok térségében, helyi 

projektalappal I.ütem
térségi hálózatos 310 000 000 Ft

310 000 000 Ft

Helyi közösségek fejlesztése Szolnok térségében, helyi 

projektalappal II.ütem
térségi hálózatos 310 000 000 Ft

310 000 000 Ft

Helyi közösségek fejlesztése Szolnok térségében, helyi 

projektalappal III.ütem
térségi hálózatos 310 000 000 Ft

310 000 000 Ft

Turisztikai szolgáltatások összehangolt fejlesztése és 

menedzselése Szolnok térségében
térségi hálózatos 340 000 000 Ft

340 000 000 Ft

Részvételi tervezési folyamatok erősítése Szolnokon - 

Zöld átállás
hálózatos 200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

Részvételi tervezési folyamatok erősítése Szolnokon - 

Digitális átállás
hálózatos 200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

Egészséges várostérség - Egészségfejlesztést és 

tudatosságot fejlesztő programok Szolnok térségében
térségi hálózatos 200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

Egészségügyi alapellátás humánerőforrás fejlesztése 

Szolnok térségében
térségi hálózatos 430 000 000 Ft

430 000 000 Ft

Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybeteg 

számára nyújtott szociálsi alapszolgáltatások humán 

fejlesztése Szolnok térségében

térségi hálózatos 170 000 000 Ft

170 000 000 Ft

Hajléktalan személyek számára nyújtott szociális 

alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében térségi hálózatos 170 000 000 Ft

170 000 000 Ft

Idősek számára nyújtott szociálsi alapszolgáltatások 

humán fejlesztése Szolnok térségében
térségi hálózatos 170 000 000 Ft

170 000 000 Ft

Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése 

Szolnok térségében
térségi hálózatos 170 000 000 Ft

170 000 000 Ft

Társadalmi felzárkóztató progamok a Motor-Törteli 

akcióterület lakosságának integrációja érdekében 
egyedi 140 000 000 Ft

140 000 000 Ft

Társadalmi felzárkóztató progamok a Katona József úti 

akcióterület lakosságának integrációja érdekében 
egyedi 140 000 000 Ft

140 000 000 Ft

Társadalmi felzárkóztató progamok a Búzavirág és Üteg 

úti akcióterület lakosságának integrációja érdekében egyedi 140 000 000 Ft

140 000 000 Ft

Társadalmi felzárkóztató progamok a Tücsök-Hangya 

úton és környékén élők részére 
egyedi 120 000 000 Ft

120 000 000 Ft

Mozgásfejlesztő programok kisgyermekeknek Szolnokon 

és térségében
térségi hálózatos 80 000 000 Ft

80 000 000 Ft

Általános iskolai sportprogramok megvalósítása 

Szolnokon és térségében
térségi hálózatos 120 000 000 Ft

120 000 000 Ft

MozgOK SzolnOK - Sportprogramok felnőttek részére 

Szolnokon 
hálózatos 140 000 000 Ft

140 000 000 Ft

Térségi ifjúsági programok I. térségi hálózatos 160 000 000 Ft 160 000 000 Ft

Térségi ifjúsági programok II. térségi hálózatos 160 000 000 Ft 160 000 000 Ft

Biztonságos Szolnok projekt hálózatos 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft

Képzésekkel a helyi gazdaságért akcióprogram! 

(Szolnok és térsége)
térségi hálózatos 120 000 000 Ft

120 000 000 Ft

ESZA PROJEKTEK
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A másik potenciális iparfejlesztés céljából fókuszba kerülő terület 

az újonnan átadott M4-es autóút közvetlen közelében található, 

Szolnok Megyei Jogú Várost és Besenyszög települést összekötő 

útvonal mentén. 

A fejlesztések tervezése során figyelembe kell venni, hogy a KKV-

k igényei mellett a nagyvállalatok elvárásai is kielégíthetők 

legyenek. A BSC-k, azaz az üzleti szolgáltató-központok 

megtelepedését is segíteni és ösztönözni szükséges a megfelelő 

infrastruktúra megteremtésével, és ilyen irányú befektetés-

ösztönzési tevékenységgel, ennek a területnek foglalkoztatási 

szempontból is nagy jelentősége van, és ebből következően 

népességmegtartó erővel bír. A helyi, értékteremtő kis- és 

középvállalkozások támogatásának továbbra fontos eszköze az 

inkubátorházak fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szolnok, Besenyszög határában tervezett gazdasági terület 

 
1.10.4. Foglalkoztatási politika 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az átlagos foglalkoztatotti 

létszám a költségvetési intézményeiben 1000 fő körül alakul (2021-ben az intézmények létszámkerete: 1039 

álláshely), melyhez hozzáadódik az önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek 800 fő körüli foglalkoztatotti 

létszáma. A közfoglalkoztatás súlya az utóbbi években csökken, míg 2016-ban 824 fő volt a közfoglalkoztatottak 

átlagos havi létszáma, 2021. évben mindössze 190 fő, a közfoglalkoztatási mutató, vagyis a munkavállalási korú (15-

64 éves) népességen belül a közfoglalkoztatottak aránya 0,43%.  

 

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

 
 

1.10.5. Lakás- és helységgazdálkodás 

Szolnok lakásállománya az elmúlt 10 év viszonylatában továbbra is gyarapszik, de a növekedési ütem az előző tíz 

éves periódushoz képest lelassult. 2011-ben 34.495 darab lakás volt a városban, mely 2021-re 35.156 darabra 

emelkedett, ez tíz év alatt mindössze 1,9 %-os növekedés jelent. Összehasonlítva a környező nagyvárosokkal a 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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szolnoki lakásellátottság így is kifejezetten jónak mondható. Az alábbi diagram a városok lakónépességéhez 

viszonyítottan mutatja a lakásállomány nagyságát.  
 

 

forrás: ksh.hu   

Az újonnan épülő lakások nagysága (minősége) jó, az elmúlt évek építkezési trendjének megfelelően az új lakások 

között megnőtt a társasházi lakások aránya. Míg 2016-ban 44 lakóépület épült, melyekben összesen 62 db lakás került 

kialakításra, 2021-ben 40 újonnan épült lakóépületben 122 db lakás. Az elmúlt három évben kiugróan magas volt a 

városban az épített és a megszűnt lakások száma közötti különbség az előző évekhez viszonyítva. 

  

www.ksh.hu 

Az életszínvonal növekedésével Szolnokon is nő a tágasabb lakások iránti kereslet. A lakósűrűség az utóbbi években 

0,8 fő/szoba körül alakult. 2011-ben lakásonként átlagosan 2,27 fő lakott, jelenleg 1,98 fő. A mutató javulása a 

lakáshelyzet kedvező alakulásán kívül a népesség csökkenésének is az eredménye.  

Szolnok lakásállományának alakulása lakásnagyság alapján  

  1 szobás (db) 2 szobás (db) 3 szobás (db) 4 vagy több 

szobás (db) 

Lakásállomány 

(db) 

2011. év 3869 16861 8807 4955 34495 

2016. év 3874 16884 8901 5065 34724 

2020. év 3871 16885 9023 5291 35070 

2021. év 3871 16882 9056 5347 35156 
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forrás: KSH 
 

A lakásállomány közüzemi ellátottsága az elmúlt években tovább javult, pontos adatokat a 2016-os mikrocenzus 

szolgáltatott. 1990-re a vezetékes vízzel rendelkező lakások aránya meghaladta a 80%-ot, 2016-ban 98% volt. 2016-

ig a szennyvízelvezető beruházások eredményeképpen a lakások csatornázottsága tovább fejlődött, ekkorra a lakott 

lakások 98%-a volt csatornázott. Szolnokon a közüzemi vízszolgáltatásba bekötött lakásokban élők aránya 2016-ban 

94,74% volt, a szennyvízhálózatba bekötött lakásokban a lakosság 94,14%-a élt.  1990-ben a lakások háromnegyede, 

2001-ben 85%-a rendelkezett vízöblítéses WC-vel. 2016-ra ez az arány további 10 százalékponttal, 96%-ra 

emelkedett. Bár a megyében az átlagosnál magasabb a központi fűtéssel nem rendelkező, kevésbé korszerű egyedi 

helyiségfűtést használó lakások aránya (53%), Szolnokon ez az arány 30% körüli. Egyre nő a megújuló 

energiaforrással fűtött lakások aránya, a 2011 után épült lakások esetében eléri az 5%-ot. Ezek az országos 

tendenciák, melyhez a megyei jogú városokban még jobb értékek kapcsolódnak. 

A lakásállomány több, mint 95 %-a magántulajdonban van, az önkormányzati (bér)lakások száma 1 422 db, kevesebb, 

mint 10 évvel ezelőtt (1 580 db). Mindössze az összes lakás 4 %-a önkormányzati bérlakás. Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának lakásgazdálkodását a 2005-ben elfogadott 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

szabályozza. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetési feladatait a SZOLLAK Kft. látja el. A bérlakás 

program megújítása, illetve új bérlakások építésével történő kiterjesztése a fiatalok helyben maradásának vagy 

Szolnokra vonzásának hatékony eszköze lehet az elkövetkezendő években. Az önkormányzat tervei között szerepel 

a volt Mester úti laktanya területén építési telkek, illetve bérlakás tömbök kialakítása. A kereslet jelenleg is nagy a 

lakáscélú bérlemények iránt. Az átlagos piaci bérleti díj 2.400-2.800 Ft/m2/hó, míg a nem szociális alapon bérbe vett 

önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díja ennek negyedét sem éri el.  

A használt lakások ára az elmúlt években drasztikus emelkedésen esett át, mely tendencia 2021-ben is folytatódott. 

 

  forrás: KSH lakáspiaci elemzése 

Szolnokon 2021-ben 287,5 ezer Ft/m2 volt a használt lakások átlagára, ezzel a megyei jogú városok közül Kaposvárt, 

Miskolcot, Békéscsabát és Salgótarjánt előzi meg. A 2021. évi átlagos lakásár a 2020. évi átlagár 113,1 %-a volt. 
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forrás: KSH lakáspiaci elemzés 

1.10.6. Intézményfenntartás 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában a következő költségvetési intézmények működnek: 

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: Az önkormányzati feladatok ellátást az alábbi szervezeti 

egységek segítik: 
 

 

 

-- Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete: A hivatal működéséhez 

szükséges kiegészítő tevékenységek látja el, mint az épületüzemetetés, gépkocsik, üdülők üzemeltetése, eszközük, 

anyagok beszerzése, nyomdai munkák, rendezvényszervezési feladatok. 

-- Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata: Az intézmény főbb feladatai: a gyermekétkeztetés lebonyolítása 

Szolnok város állami fenntartású köznevelési intézményeiben és a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben, a 

Szolnok Városi Óvodák és az Egészségügyi és Bölcsőde Igazgatóság gazdálkodási feladatainak ellátása, ezen 
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intézmények által használt és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkezelése (épületek üzemeltetése, 

fenntartása). 

o Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság: egészségügyi 

alapellátás és bölcsődei szolgáltatás biztosítása 7 tagintézmény keretei között. 

o Szolnok Városi Óvodák: Óvodai ellátás biztosítása 19 tagintézményben. 

• Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye:  

• Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet: Az önkormányzat három kulturális intézményének pénzügyi-gazdálkodási 

feladatait ellátó szervezet, mely 2015-ben alapult. 

o Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény: Ellátja a városi Hild Viktor Könyvtár és 

Közösségi Tér, illetve négy városi fiókkönyvtár szakmai irányítását és működtetését. 

o Damjanich János Múzeum: A múzeum küldetése, hogy a város és a megye régészeti, történeti, 

numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségét gyűjtse, őrizze, 

feldolgozza és közzétegye. Látogatható további telephelyei a Szolnoki Galéria, a Tabáni Tájház és a 

látvány műtárgyraktár.  

o Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus: A 13 tagból álló kamarakórus Magyarország egyetlen hivatásos női 

kamarakórusa. 

A gazdasági alapon végezhető feladatok ellátására, melyek esetében a „piaci” körülmények között történő 

gazdálkodás rugalmassága előnyt jelent a közfeladatok elvégzése során, az önkormányzat gazdasági társaságokat 

alapított, melyek esetében az önkormányzat 100%-ban tulajdonos. Ilyen feladatok például a befektetés-ösztönzés, 

városfejlesztés, városüzemeltetés, a kultúra- és sport menedzsmentje, a turisztika. Az önkormányzat cégeiről 

részletesebb leírás a gazdasági társaságokról szóló alfejezetben található.   

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt fejlesztési időszakban négy intézményben, mintegy egy 

milliárd forint értékben hajtott végre komplex épületenergetikai felújítást. További közel 400 millió forintos TOP 

beruházás van folyamatban, illetve hazai forrásból előkészítés alatt áll az ún. SZIVEM projekt, melynek keretében 

intelligens városi energiaközösség jön létre. A tervek szerint az energiaközösségbe bekapcsolódnak a városi 

intézmények, amelyek villamosenergia ellátását a 6 helyszínen 9, összesen 330 kW teljesítményű napelemes erőmű 

biztosítja majd. A projekt keretében napelemekkel ellátott elektromos autótöltő (15 férőhelyes ún. carport) is épül.  

A város tehát elkötelezett az energiahatékonyság témájában. 2018-ban elkészült Szolnok Megyei Jogú Város 

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének 

módszertanával összhangban. Az akciótervben felvázolt projektek megvalósításával 40%-os CO2 kibocsátás 

csökkenés érhető el 2030-ig.  

 

forrás: SECAP 
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Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése az elkövetkezendő években folytatódik a SECAP-ban 

tervezetteknek, illetve az aktuális finanszírozási lehetőségeknek megfelelően. A felmérések adatainak tanulsága 

szerint (FVS) Szolnokon és térségében az önkormányzati épületek megközelítőleg kétharmada nem rendelkezik 

homlokzati hőszigeteléssel és felső födém szigeteléssel, az épületek több, mint felében az építésük óta nem történt 

villamosenergetikai korszerűsítés, és az eredeti nyílászárókkal rendelkező épületek aránya megközelíti a 40%-ot.   

A város vezetékes energiahordozók közül jelenleg villamos energiával, földgázzal és a település központjában, 

valamint a telepszerű többszintes rendszerben épült lakótelepeken távhőenergiával rendelkezik. Földgázt közvetlen 

fűtésre, illetve közvetve a távhő ellátás a primer energiahordozójaként hasznosítanak. Jelenleg a földgáz felhasználása 

van túlsúlyban az önkormányzati fogyasztók esetében.  Az energiahordozók közötti megoszlást, illetve a tervezett 

megtakarításokkal elérni kívánt átrendeződést a SECAP-ban szereplő alábbi ábra szemlélteti.  

A SECAP elkészítése óta eltelt időszakban további megújuló energia hasznosítási tervek születtek, a Tiszaligetben 

megvalósítani tervezett geotermikus rendszeren kívül, más helyszínen is tervezett alternatív energia hasznosítása.  
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A városüzemeltetés Szolnokon jól szervezett, a szolgáltatások ellátása minden téren biztosított, a színvonal emelése 

„csupán” a költségvetési fedezet függvénye. 

Szolnok a városüzemeltetési feladatokat a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kötött keretszerződés alapján látja el.  

Önkormányzati tulajdonú a volt ingatlankezelőből átalakult szervezet (Szollak), mely az önkormányzati lakások 

kezelését és a piac üzemeltetését végzi.  

Az Önkormányzat tulajdonában álló csapadékvíz-elvezető rendszerekhez, árvízvédelmi és belvízvédelmi 

létesítményekhez kapcsolódó vízkár elhárítási feladatok ellátását keretszerződésben foglaltak szerint a Szolnoki 

Városüzemeltetési Kft. végzi. 

Az ár-, és belvízvédelmi létesítmények folyamatos üzemeltetése, rendszeres karbantartása, javítása szintén a 

szerződött vállalkozó tevékenységén keresztül valósul meg. 

A vízkár elhárítási feladatok elvégzésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 52 millió Ft áll rendelkezésre. 

A közterületek és zöldfelületek ápolása szintén a Szolnoki Városüzemeltetési Kft-vel kötött keretszerződés alapján 

történik.  E feladatkörbe tartozik többek között a város közterületeinek kaszálása, fásszárú növények gallyazása, 

kivágása, cserjefelületek ápolása, virágfelületek ápolása, öntözőberendezések üzemeltetése, növényvédelmi munkák 

elvégzése, játszóterek fenntartása. Erre a szakfeladatra évente kb. 450 millió Ft-ot különít el az Önkormányzat. 

A hulladékkezelési közszolgáltatást az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.. végzi. A szelektív 

hulladékgyűjtés az országban elsőként Szolnokon indult meg 1996-ban. A szelektív hulladékgyűjtés célja a 

másodnyersanyagok (pl. papír, üveg, műanyag, zöldhulladék) kinyerése és hasznosítása, a hulladéklerakóba kerülő 

hulladék mennyiségének csökkentése, környezetünk védelme, annak terhelésének, szennyezettségének csökkentése. 

A szelektív hulladékgyűjtés keretében a városban kiépítésre került két hulladékudvar (Szandai rét, Széchenyi krt.).  

Az ISPA Uniós előcsatlakozási pályázati forrásra pályázott Szolnok és a térség néhány települése. Végül 

huszonhárom település lett a tagja annak a konzorciumnak, amely a támogatással megépítette a Kétpói Regionális 

Hulladéklerakó és Kezelő Telep. Ebben a programban egy teljes, lezárt hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését 

vállalták az unió támogatásával. Ezt követően a konzorcium tagjai megalapították a Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulást, melynek fő célja a lezárt hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása, a meglévő 

hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése, illetve annak továbbfejlesztése volt. A Társulásnak jelenleg 25 tagja 

van. Átrakó-, tömörítő-állomás, valamint válogató Szolnokon található. Itt a begyűjtött hulladékot présrendszeren 

keresztül 1/5-re tömörítik.  

A köztisztasági feladatok keretén belül önkormányzatunk szerződéses partnerével, illetve annak alvállalkozóival a 

közterületek tisztántartása érdekében végeztet kézi- gépi úttisztítást (hulladék kézzel történő összegyűjtése, 

elektromos szívóberendezések működtetése, gépi út- és járdaseprés), valamint gondoskodik a közterületen 

jogellenesen elhagyott hulladékok összegyűjtéséről kézi és gépi erővel. 

A köztisztasági feladatokra a város évi 180-200 millió Ft-ot költ. 

Az útfenntartási kátyúzási, felfestési, tábla-elhelyezési, jelzőlámpás csomópontok karbantartásával összefüggő 

feladatokat a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. látja el keretszerződés alapján 320 millió Ft-os költségvetési keretből. 

A közvilágítási feladatok ellátását közösen végzi Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Mötv. alapján 

közvilágításra kötelezett fél, illetve a mindenkori elosztói engedélyes, jelenleg az OPUS Titász Zrt. A közvilágítási 

hálózatban általánosságban csak az aktív közvilágítási elemek – lámpatestek – vannak önkormányzati tulajdonban, 

illetve az Önkormányzat is csak ezek üzemeltetéséért felel, a közvilágítási hálózat passzív elemeinek karbantartását, 

mely magában foglalja a kábelhálózatot és a tartószerkezeteket, az elosztói engedélyes végzi. A közvilágítási 

villamosenergia díját a város fizeti; ennek mértékét a villamosenergia világpiaci ára jelentősen befolyásolhatja (2022-

ig éves szinten átlagosan 120-130 millió Ft).  

A közösségi közlekedést a Volánbusz Zrt. szolgáltatja önkormányzati megrendelésre és a város igényei szerint. A 

költségek a szolnoki költségvetést terhelik.  

A temető egyházi tulajdonban van, a ravatalozó, és a közéleti sírkert tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési 

feladatokat a Szollak Kft. látja el. 

A szúnyogirtást a kistérség 16 települése együttesen végezteti, amely – az egyidejű és több közigazgatási, nagy 

összefüggő területre kiterjedő irtás következtében – igen hatékony. Kémiai és környezetkímélő biológiai irtás 

egyaránt történik.  
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1.12 TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 

1.12.1 Természeti adottságok 
 

Szolnok a Közép-Tisza mentén, a Tisza és a Zagyva torkolatánál helyezkedik el. Természetföldrajzi szempontból a 

település az Alföld nagytájon, a Közép-Tiszavidék középtájon, a Közép-Tiszai ártér kistáj csoportján belül főként a 

Szolnoki-ártéren valamint a Jászsági kistájakon fekszik, de közigazgatási területe kismértékben átnyúlik a Szolnok-

Túri sík kistájra is. A kistérség települései szintén e három kistáj területén helyezkednek el. 

 

Szolnok környéki kistájak                                                   Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója 

 
DOMBORZAT ÉS TALAJVISZONYOK 

Szolnok és térsége az ország legmélyebben fekvő területei közé tartozik, tengerszint feletti magassága 80-105 m 

közötti. A település többnyire ártéri síkságon fekszik, amelyet a szél és a folyók hordalékai töltöttek fel finom szemű, 

iszapos, agyagos üledékekkel.  

Talajképző kőzetét a magasabb térszíneken többnyire löszös üledékek alkotják, továbbá iszapos agyag és homok is 

előfordul. A mélyebb fekvésű területeken a talajok képződésében a vízfolyások által szétterített öntésiszap szerepe a 

meghatározó.  

A város területén a talajadottságok igen változatosak. Az altalaj túlnyomórészt agyagos. A település nagy részén 

semleges és gyengén lúgos vályog és öntésiszap talajborítás a jellemző. A Zagyvától északra fekvő térségben 

kedvezőtlen adottságú szikes talajok, a Zagyva és a Tisza menti területeken kedvező tulajdonságú réti öntéstalajok 

borítják a felszínt. A település DK-i részén savanyú, vályognál kötöttebb, gyenge vízvezető képességű talajok 

alakultak ki. Előfordul a közigazgatási területen jó termőképességű réti csernozjom és alföldi mészlepedékes 

csernozjom, valamint csekély területen humuszos homoktalaj is.  

ÉGHAJLAT 

A térség éghajlata kontinentális, a nyár jellemzően meleg-száraz, a tél általában hideg. Az évi napfénytartam magas, 

a napsütéses órák száma eléri, vagy akár meg is haladja a 2050 órát. Az évi középhőmérséklet 10,3 C°, a vegetációs 

időszak hőmérsékletének középértéke 17,3 C°.  

A tervezési terület hazánk egyik legszárazabb területe, az évi csapadékösszeg mindössze 480-500 mm. A csapadék 

eloszlása szélsőséges és rendszertelen, a száraz, aszályos tavaszi és nyári időszakok mellett előfordul télvégi - kora 

tavaszi, valamint nyár végi - őszi vízbőség is. A vegetációs időszakban hulló csapadék mennyisége 300-310 mm. 

Jellemző szélirány az É-i, ÉK-i, és a Ny-i, az átlagos szélsebesség 2,5-5 m/s körüli. Időnként jelentős károkat okoz a 

vihar (80-100 km/h szélsebességgel) és a jég. 

VÍZRAJZ 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  142 

Felszíni vizek 

A terület természetes vízfolyásokban gazdag. A térség legjelentősebb vízfolyása a Tisza. Vízállása ingadozó. 

Általában két árhulláma van, a tavaszi (február-március) és a nyári (augusztus-szeptember). A város területét két 

holtág érinti, a Feketevárosi Holt-Tisza és az Alcsi-holtág, amelyek az 1856-57-es szabályozás során a kanyarulatok 

levágásával alakultak ki.  

A város másik meghatározó vízfolyása az Északi-középhegység vizeit összegyűjtő Zagyva, amely a belvárosban 

torkollik a Tiszába. Levágott kanyarulata a Malomzugi Holt-Zagyva, amely belvíztározási funkciója mellett közjóléti 

célokat is szolgál.  

További jelentősebb vízfolyások illetve belvízelvezető csatornák a településen a Milléri főcsatorna, a Zagyva-Millér 

összekötő csatorna, a Kisgyepi csatorna, az Eresztőhalmi csatorna, a Kengyeli főcsatorna és a Gulyás ér. 

Felszín alatti vizek 

A város termálvíz ellátottsága kiemelkedő. Több helyen létesült termálkút, amelyek vizét elsősorban gyógyászati, 

illetve kommunális célra hasznosítják. Az adottságokhoz képest csekély mértékű a termálvíz felhasználása, alacsony 

a működő strandfürdők száma.  

NÖVÉNYZET 

Növényföldrajzi szempontból Szolnok térsége a Pannóniai flóratartomány Alföldi flóravidékének Tiszántúli 

flórajárásához tartozik. A klíma zonális vegetáció erdőssztyepp (tölgy – kőris - szil ligeterdők, fűz – nyár - éger 

ligeterdők, bokorfüzesek, a löszös területeken sztyepprétek). Az ármentett terület és a hullámtér flórája és vegetációja 

élesen különbözik. Az előbbi potenciális vegetációja erdőssztyepp, a hullámtéré erdő–mocsár mozaik (erdő 

túlsúllyal). A természetes társulások jórészt áldozatul estek a folyószabályozásnak és az urbanizációs folyamatoknak, 

ma már csak maradványaik találhatók meg, főként a folyók árterein és a holtágak mentén. 

Az erdőgazdasági területeken jellemző a tájidegen ültetvények, pl. nemesnyárasok, akácosok térhódítása. 

ÁLLATVILÁG 

A terület állatvilága az emberi tevékenység által igénybevett területek növekedésének hatására bekövetkező élőhely 

csökkenés miatt korlátozódik. A biodiverzitás szempontjából értékesebb életközösségek a természeti oltalom alatt 

álló területeken tudnak fennmaradni. 

Szolnokon a bolygatásra érzékenyebb fajok főleg a Tisza hullámtéri részében fordulnak elő.  

A vízfolyások, amellett hogy életteret biztosítanak számos hal- és kétéltűfaj számára, számos madárfaj költő-, illetve 

táplálkozási helyei.  

A mezőgazdasági területek mellett a Holt-Tisza területén is a zavarásra kevésbé érzékeny fajok elterjedése jellemző, 

(pl. tőkés réce, szárcsa, emlősök közül mezei nyúl, őz, rágcsálók). A beépítésre szánt területeken az ember közelségét 

elviselő állatfajok élnek (pl. többféle fecskefaj, fürge gyík). 

 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 

a). Tájtörténeti vizsgálat 
 

A tájfejlődési folyamatok ismerete fontos szerepet játszik a fejlesztési irányok megalapozott meghatározásakor. A 

tájalakulási tendenciákra a régi térképekről, régészeti kutatásokból, történeti leírásokból, valamint az 1800-as évek 

végétől a művelési ágak területi adatsoraiból következtethetünk. 

A táji adottságok –csomóponti elhelyezkedés, folyó menti átkelőhely szerepkör- jelentős szerepet játszottak a 

település fejlődésében, mely a mezővárosi rangú település foglalkoztatottsági szerkezetén is látszik. A népesség 

sófuvarozással, faúsztatással, vízi szállítással, halászattal és mezőgazdasággal egyaránt foglalkozott, míg a helyi 

iparosok e szakmák, valamint a lakosság igényeinek kielégítésére alapozták tevékenységüket. 

Az 1780-as években készült I. katonai felmérés térképeinek tanúsága szerint a Tisza meanderező medre még hatalmas 

kanyarokat írt le. Magas vízállás esetén hatalmas területeket borított víz. A folyókat galériaerdők, ártéri erdők kísérték 

melyek igen gazdag élővilággal rendelkeztek. A folyó-menti alacsonyabb területeken nagy kiterjedésű vízállásos-

mocsaras területek, rétek, legelők húzódtak. A magasabb térszíneken alakítottak ki szántókat, melyek területi aránya 

nem volt magas. A valószínűsíthetően helyi igények ellátását szolgáló kukorica és gabonatermesztés mellett 

szarvasmarha, ló és egyéb igavonó állatok tartása volt a jellemző. A szandai pusztát az 1770-es évek végétől kezdték 

szőlőterületként és szántóként hasznosítani (Szandaszőlős). A 19. sz. első felére közel 50 vízimalom működött a 

Tiszán és a Zagyván. 
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II. katonai felmérés (1806-69)                                                                                                            III. katonai felmérés (~1910) 

A folyók 1856-57-es szabályozásával kezdődött az ember nagymértékű beavatkozása a táj képébe. Ezt követően nyílt 

lehetőség a termőterületek növelésére, valamint a beépített területek kiterjesztésére, így az 1800-as évek végére a 

szántóterületek aránya 63% lett, a gyepek pedig a település területének 32%-át foglalták el. A korábban vízjárásos 

területek adottságainak megváltoztatása, azok szántóföldi hasznosítása a természetes társulások életterének 

visszaszorulásával járt.  

Az 1880-as évektől megindult a tanyásodása. 1935-re a szántók és a kivett területek részaránya a gyepek rovására 

megnövekedett, a rétek és legelők területe az 1895-ös állapothoz képest a felére csökkent. Az ábrán látható a kivett 

területek növekedése, mely a lakónépesség gyarapodásának és az iparosodás növekedésének a következménye. A 

vasúti csomóponti szerep kapcsán üzem létesült a vasúti járművek javítására, 1914-től megindult a cukorgyártás, 

miközben továbbra is fontos ágazat maradt a faipar és a malomipar. A folyószabályozás után megindult ipari fejlődés 

az I. világháború miatti visszaesés után a 30-as években ismét folytatódott, az üzemek terjeszkedése tovább zajlott. 

A növekedést ismét a háború vetette vissza. 

  

A szocializmus évei alatt az ipari tevékenységet fellendítették, a gyárak, ipari létesítmények építése mellett 

nagyarányú lakóterület fejlesztések is történtek. 1962-re a kivett területek aránya több mint háromszorosára, 25%-ra 

növekedett, míg a gyepterületek mennyisége csaknem felére, 9%-ra csökkent. 

A mezőgazdasági termelés intenzívebbé, monokultúrássá tétele a környezeti terhelés növekedését eredményezte. 

b) Tájhasználat értékelése 
 

A táj természetes arculata az elmúlt évszázadokban –főként a folyók szabályozása és a mezőgazdasági művelés 

elterjedése miatt- gyökeres változáson ment keresztül. A folyószabályozás jelentősen megváltoztatta a térség 

ökológiai-természeti adottságait, melyet a mezőgazdaság igényei és a napjainkban is tartó ipari-urbanizációs 

folyamatok területigénye miatti beépítések tovább fokoztak. 

Az elmúlt 100 évben a gyepek és a kivett területek aránya megfordult, utóbbiak kiterjedése a tízszeresére növekedett, 

míg a gyepeké közel tizedére esett vissza. Emellett a korábban gazdag élővilággal rendelkező gyepek összetétele is 

elszegényedett, ezért nemcsak kiterjedése, hanem természeti értéke sem közelíti meg az alig több mint 100 évvel 

korábbit.   
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Kedvező tendencia, hogy az erdőterületek aránya 

növekedett. A város erdősültsége 7 %, mely meghaladja 

a megyei 4,4%-os átlagot, az országos 19,2%-os 

aránytól azonban jelentősen elmarad. A 

folyószabályozás előtti potenciális növénytársulások, a 

keményfa- illetve puhafaligetek nagy része eltűnt, mivel 

a folyók általi elárasztás megszűnésével elveszítették 

életfeltételeiket. Kevés puhafaliget, bokorfüzes maradt 

meg a folyók, holtágak mentén, az erdőterületek közül 

ezek jelentik ökológiai szempontból a legnagyobb 

értéket. 

A kubikerdők a mentett oldalon, a gátak építésekor keletkezett kubikgödrökbe hullámtörés és szél elleni védelem 

céljából telepített erdők. Fafaj összetételük lényegében a puhafás ligeterdőkével egyezik. Emellett a hullámtérben és 

az ártereken találhatók még erdőültetvények is (nemes-nyárasok). A településen az erdőterületek döntő része 

gazdasági célú erdő, a nemes nyár mellett jellemzően telepített faj az akác, de előfordul kocsányos tölgy is. A 

klimatikus adottságok (kevés csapadék, szélsőséges hőmérséklet) valamint a talajadottságok sem kedveznek már az 

erdők számára, ezért az erdőterületek nagyarányú növekedése nem várható. 

A szántóföldi művelésű területek aránya az utóbbi években csökkent, de az intenzív mezőgazdasági termelés még 

mindig meghatározó. A megye területrendezési terve (18/2004.(XI.9.) sz. önk. rendelet) szerint kiváló termőhelyi 

adottságú területek a belterülettől északnyugatra találhatók (ábrán világosbarnával jelölt területek). A megyei terv 

53/2011. (IV.29.) sz. önk. határozattal jóváhagyott része térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági területként 

(ábrán sötétbarnával) jelöli ki a Szolnoktól északra és nyugatra fekvő területeket.  

 

E mezőgazdasági szempontból kiemelt 

északnyugat-délkelet irányú tengely 

Szolnok kistérség településeinek jelentős 

részét magába foglalja. A mezőgazdasági 

termelés alakulását a felvevőpiac változásai 

is befolyásolják. A korábban nagy 

hagyományokkal rendelkező 

termékfeldolgozó és élelmiszeripari üzemek 

sorra megszűntek. 2007-ben bezárt a 

cukorgyár, ami kihat a térség cukorrépa 

termesztésére is. A fő szántóföldi növények 

a kukorica, a napraforgó és a gabonafélék. 

 

 

 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Területrendezési Terve, 2011 

A szőlő és gyümölcstermesztés nem meghatározó a településen, a kertművelési ágú területekkel együtt csupán a teljes 

közigazgatási terület 1%-át teszik ki e művelési ágak. Ültetvény jellegű szőlő nincs a településen. 

Gyümölcstermesztés Szandaszőlősön, a repülőtér mellett és Tenyőszigeten folyik. Kiskerti művelés az Alcsi-szigeten 

és a Malomszögben jellemző.  

A mezőgazdasági termelés kistérségen belüli változatosságát jelzi, hogy a város területén jelentéktelen 

gyümölcstermesztés Tiszajenő, Nagykörű és Kőtelek térségében, míg a kertművelés Besenyőszög és Tószeg területén 

jelentős. Nagykörű szerepe úttörő a komplex tájgazdálkodásban. 

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

a) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Szolnokon természeti és táji szempontból kiemelt értéket képvisel a Tisza és a Zagyva folyók hullámtere, a 

vízfolyásokat kísérő - helyenként még fellelhető – galériaerdő maradványokkal, ligetes vízparti társulásokkal, 

Művelési ágak megoszlása 2013-ban
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továbbá a folyók holtágai. Természeti értékek, értékesebb életközösségek előfordulnak néhol az árterek gyepfoltjain, 

ezek közül az egyetlen viszonylag nagyobb, összefüggő terület a Szandai-rét még megmaradt része. 

A növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajáráshoz tartozó település eredeti vegetációját a tölgy-kőris-szil 

ligeterdők, valamint a fűz-nyár-éger ligeterdők alkották, azonban e társulások jórészt áldozatul estek a 

folyószabályozásnak és az urbanizációs folyamatoknak. A megmaradt természetközeli élőhelyek a Közép-Tiszai 

Tájvédelmi Körzet részét képező országos védelem alatt álló területeken kívül  

(amelyek Szolnok város közigazgatási határát csekély mértékben érintik) a folyók hullámterében, a holtágakban 

találhatók. Fellelhetők még értékes fajok, növény és állat populációk bizonyos városi peremterületek gyepfoltjain, 

erdőfoltokon, azonban ezek száma is egyre csökken a napjainkban jellemző ipari, gazdasági és infrastrukturális 

fejlesztések hatására.   

Természetvédelmi szempontból Szolnok közigazgatási területe a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete 

alá tartozik. Az Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a következő, különböző jogszabályok által, különböző módon 

megóvni kívánt területek kerültek lehatárolásra a településen. 
 

b) Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, emlékek 

NATURA 2000 TERÜLETEK 

 Különleges madárvédelmi terület (SPA) 

(Az ábrán csíkossal jelölt terület) 

Közép-Tisza: amely terület egybe esik a Közép-Tiszai 

Tájvédelmi Körzet (közigazgatási területet csekély 

mértékben érintő) északi részével 

Különleges természetmegőrzési terület (SCI) Az ábrán 

kékkel jelölt terület 

Közép-Tisza: a Közép-Tiszai TK északi és déli területei, 

amelyek a közigazgatási területet csekély mértékben érintik 

Alsó-Zagyva hullámtere: 

A folyó teljes hullámtere a belterületi szakasz kivételével, 

valamint a Malomszögi Holt-Zagyva egy része. 

A Natura 2000 területek az európai ökológiai hálózat részét 

képezik, amely értékes természeti területek, élőhelyek 

többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti 

európai élővilágot őrzik. Az élőhelyvédelmi irányelv fő 

célkitűzése a biológiai.  

sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük 

szinten tartásával vagy növelésével. Hazánkban e területek kijelöléséről a 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet 

rendelkezik 

Az országos jelentőségű védett területeken kívül nagy arányban szerepelnek a hálózatban olyan területek, amelyeken 

évszázadok óta gazdálkodás folyik (mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók). A Natura 2000 hálózat célja a 

rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására 

alapozó megóvás. Szolnok területén a következő területek képezik az EU ökológiai hálózatának részét: 

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK 

Az ország 336 országos jelentőségű természeti területe közül 10 nemzeti park, 39 tájvédelmi körzet, 174 

természetvédelmi terület és 103 természeti emlék található. Ezek közül Szolnok közigazgatási területét a Közép-

Tiszai Tájvédelmi Körzet érinti.  
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 A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet egyedi jogszabállyal 

védett, országos jelentőségű természeti terület. A 

tájvédelmi körzet a 1996. évi LIII. törvény 

(továbbiakban:Tvt.) szerint az ország jellegzetes 

természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, 

általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és 

természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti 

szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, 

és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek 

megőrzése. 

A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet a Tisza hullámterének 

Kisköre és Tiszaug közötti szakasza, kivéve a folyó 

szolnoki szakaszának nagy része. Tehát a tájvédelmi körzet 

Szolnokon szakad egymástól két különálló részre. 

Szolnokot érintő része a külterület északi részén a 

hullámtér két oldalán húzódik. 

 

A TK északi szakaszának része a közigazgatási határ keleti szélét érintő Feketevárosi Holt-Tisza, amely Szajol és 

Besenyszög területére nyúlik át. A holtág természeti értékei miatt a „szentély” típusú holtágak közé tartozik és 

jelentős tájképi értéket is képvisel. 

A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet bővítésének eljárása folyamatban van. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása szerint a tervezett bővítéssel a Tisza szolnoki szakaszának déli részén hullámtéri és ártéri területek 

egyaránt érintettek.  

Természeti emlékek, ex lege védett területek: 

Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva, “ex lege” védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes 

tó, kunhalom és földvár. A tervezési területen négy kunhalom található, amelyek jellegüket még őrzik, de a jelenleg 

is szántott vagy korábban megművelt halmok közé tartoznak. A kunhalmok tájképi, tájtörténeti, geomorfológiai, 

régészeti értéket képviselnek.  

Az Országos Barlangnyilvántartás védett üreget nem tart nyilván a város területén, az ország 1193db „ex lege” lápja 

közül egyik sem Szolnok közigazgatási területén fekszik. Bár a 397 db ex lege” védett szikes tó közül számos a 

Szolnoktól nyugatra húzódó sávban található (Abony-Tiszakécske vonalon), a város közigazgatási területét nem 

érintik, csakúgy, ahogy földvár, víznyelő és forrás sem érinti a tervezési területet.  

c) Országos ökológiai hálózat által érintett területek 

Az ökológiai hálózat fenntartásának, megóvásának célja, hogy a meglévő, többnyire feldarabolódott, gyakran kis 

foltokban megmaradt természetes és természetközeli élőhelyek között kapcsolat álljon fenn, mivel a kis kiterjedésű 

területek nem tudják biztosítani hosszútávon az élővilág fennmaradását.  

Az ökológiai hálózat elemei. 

Magterületek, a hálózat foltszerű területei, amelyek különböző életközösségek élőhelyéül szolgálnak, genetikai 

rezervátumok, ahol az elsődleges cél a biológiai sokféleség védelme. 

Ökológiai folyosók - folytonos élőhelyek, vagy élőhely-mozaikok, láncolatok, amelyek a magterületek közötti 

kapcsolatot, egyben a génáramlást biztosítják.  

Puffer területek - optimális esetben a magterületek és a folyosók körül védőzónát alkotnak az esetleges külső káros 

hatásokkal szemben. 
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Szolnok területén az országos ökológiai hálózat 

magterületei közé tartozik a Milléri-halastó, valamint a 

közigazgatási határ északi szakasza menti állóvíz, 

amelynek egy része Besenyszögre is átnyúlik, valamint 

a repülőtér. A Tisza és a Zagyva hullámtere valamint 

holtágaik folyamatos ökológiai folyosót alkotnak, a 

hozzájuk csatlakozó élőhelyekkel, mint pl. a Szandai rét 

még be nem épített része, a belvárosi Tisza-part 

zöldterülete, az Abonnyal határos erdőültetvény, a 

vasútalja terület, a Széchenyi lakótelep és a Zagyva 

közti telepített tölgyerdő, a Zagyva és a Milléri-

halastavak között húzódó erdőterületek és 

gyeptársulások, valamint a Szolnok-Szandaszőlősi 

partifecske és gyurgyalag telep. 

 d) Egyéb természeti értékek 

TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A Tvt. szerint a természeti területek olyan földterületek, 

amelyeket elsősorban természetközeli állapotok 

jellemeznek. A természeti területeket a Nemzeti Park 

Igazgatóságok jelölik ki, és nyilvántartják. Szolnokon a 

természeti területek is a folyók hullámterében, valamint 

az ártereken húzódnak (ld. ábra). 

 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELME  

A város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről a többször módosított 27/1997. (XII.1.) KR. számú 

önkormányzati rendelet rendelkezik. Ennek értelmében a településen már csak egy helyi jelentőségű 

természetvédelmi terület található, a volt Tüdőkórház parkja. A park kezelési terve szerint a park magas színvonalú 

terveit 1947-ben készítette dr. Ormos Imre, a kerttervezés hazai és európai szaktekintélye. A terület eredeti 

rendeltetése a kórház,- ill. szanatórium kert volt. Funkcionális és botanikai értékei mellett jelentősége abban is áll, 

hogy a szűkebb és tágabb környezet legnagyobb összefüggő zöldfelületét képezi.  

Helyi jelentőségű védett természeti emlék a belvárosban, a Ságvári körút házainak erkélyei alatt található 

molnárfecske-telep.  

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK  

Tájképvédelmi szempontból kiemelt értéket képviselnek a Tisza és a Zagyva menti területek, holtágaikkal együtt.  

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei területrendezési terv tájképvédelmi övezetébe tartoznak a következő területek:  

-- A Zagyva hullámtere,  

-- a sportrepülőtér keleti oldala,  

-- az Alcsi-sziget északi részén a 4-es út menti erdőterület,  

-- a Holt-Tisza menti települési terület,  

-- a települési Tisza déli, erdősült szakasza és  

-- a belvárosi Tisza-part. 

Tájképi és természeti szempontból jelentős helyi érték a Milléri-halastó, amely mint vízi-mocsári élőhely 

megkülönböztetett figyelmet érdemel.  

További kiemelkedő táji értéket képviselnek a Zagyva-menti területek, a Holt-Zagyva, a Feketevárosi Holt-Tisza, az 

Alcsi Holt-Tisza és a Tisza-menti területek.  
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A Tvt. alapján egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, melynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy 

esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.  

Szolnok területére még nem készült el az egyedi tájérték kataszter.  

A város két Naturpark között, a Tápió Naturpark és a Körösök Völgye Natúrpark között helyezkedik el, de nem tagja 

egyik együttműködésnek sem. 

A Ramsari jegyzéken szereplő hazai vizes élőhelyek egyike sem érinti a település közigazgatási területét. 

TERMÉSZETI KÉPZŐDMÉNY 

 - biológiai (facsoport, gyepsáv, fészkelőhely) 

 - földrajztudományi (dombtető, hegygerinc, homokbucka) 

 - esztétikai (kilátópont, egyedi falukép) 

A település területére tájékoztatásuk szerint az illetékes nemzeti park igazgatóság még nem készített egyedi tájérték 

felmérést. A tájértéktár egyedi tájérték listáján az alábbi 108 elem szerepel: 

Típus Megnevezés 

Híd Zagyva-torkolat 

Szobor Szolnoki csata emlékmű 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Lány halakkal 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Szigligeti Ede 

Vasútállomás (pályaudvar) Vízház 

Feszület Vibert 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Jubileumi emlékmű 

Feszület Szolnoki új temetőkereszt 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Kiállítóhely Szolnoki Galéria 

Feszület Szandaszőlősi templomkereszt 

Feszület Farkas 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Fiú kutyával 

Feszület Kereszt 

Feszület Xaveri Szent Ferenc kápolna 

Bérház Obermayer–Hubay-féle bérház (Varga Katalin Gimnázium) 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Feszület Kereszt 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Templom Templom 

Színház Szigligeti Színház, Szolnok 

Templom Vár, Gutenberg tér 

Sír; síremlék; sírjel Pólya Tibor sírja 

Múzeum Damjanich János Múzeum, Szolnok 

Raktérépület raktárépület 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Városház Városháza 

Feszület Kereszt 

Rendház (szerzetesház) Ferences rendház 

Templom Templom 

Templom Ferences templom (Szentháromság) 

Parasztház Lakóház 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Balogh Béla Dr. 

Sír; síremlék; sírjel Boros Ottó sírja 

Híres szülöttek Vásárhelyi Pál-szobor 

Köztéri szobor Mária szobor 

Sír; síremlék; sírjel Hasznos István sírja 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Szálloda (hotel) Nemzeti Szálloda 

Gimnázium Főgimnázium (Verseghy Ferenc Gimnázium) 

Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek Függőleges földkéregmozgást vizsgáló hálózat alappontja 

Vasútállomás (pályaudvar) Indóház 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Szobor Nepomuki Szt. János-szobor 
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Típus Megnevezés 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Feszület Szandaszőlősi fakereszt 

Kálvária; kálváriadomb Szolnoki kálváriakereszt 

Halom Akadály-halom 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Sír; síremlék; sírjel Verseghy Ferenc sírja 

1848-49-es szabadságharcos emlékmű Aradi vértanúk emlékműve 

Víztorony Víztorony 

Raktérépület sóraktár 

Köztéri szobor Ülő Krisztus-szobor 

Szobor Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Feszület Vártemplom 

Sír; síremlék; sírjel Chiovini Ferenc sírja 

Gimnázium Ferences Gimnázium 

Sír; síremlék; sírjel 

1919-ben kivégzett katonatisztek, csendőrök és polgári 

személyek sírja 

Feszület Eötvös téri 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Baumhorn Lipót 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Verseghy Ferenc 

Kaszinó Vármegyei Kaszinó (Tudomány és Technika háza) 

Közpark Tiszaliget, Szolnok 

Kápolna Görög katolikus kápolna (Sarlós Boldogasszony-kápolna) 

Sír; síremlék; sírjel Kanizsa Tivadar sírja 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Zounok Ispán szobra 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Szolnok 1585 

Víztorony Víztorony 

Híd Tisza-híd 

Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek Függőleges földkéregmozgást vizsgáló hálózat alappontja 

Feszület Szent József templom 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Szent István 

Szentek szobra Tiszai hajósok, szobor 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla I. Világháborús emlékmű 

Feszület Temető bejárat 

Gémeskút Gémeskút 

1848-49-es szabadságharcos emlékmű Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla Sajó Elemér mellszobra 

Feszület Kereszt 

Vártemplom Templom 

Sír; síremlék; sírjel Kellner Gyula sírja 

Gyógyfürdő Tisza Szálló és Gyógyfürdő, Szolnok 

Kastélyegyüttes templom 

Erődítés Irodaház 

Kápolna Kápolna 

Múzeum Magyar Repüléstörténeti Múzeum, Szolnok 

Megyeháza Megyeháza 

Múzeum Szabadtéri Vízügyi Múzeum 

Kastély Vár, Palánk vár 

Feszület Kereszt 

Fészek; fészektelep Molnárfecske-telep 

Templom Templom 

Köztéri szobor Anya gyermekével 

Sír; síremlék; sírjel Kenéz Béla sírja 

I.; II.; Világháborús emlékmű Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 

Feszület Guba 

Gémeskút Gémeskút 

Szentek szobra Ülő Krisztus-szobor 

Sétány Tisza-parti sétány, Verseghy-park 

Szálloda (hotel) Magyar Király Szálloda (Damjanich János Múzeum) 

Többlakásos lakóépület Lakóház 
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Típus Megnevezés 

Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek Függőleges földkéregmozgást vizsgáló hálózat alappontja 

Sír; síremlék; sírjel Hild Viktor sírja 

Kiállítóhely Művésztelep, Szolnok 

Feszület Szent István Egyesület keresztje 
Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 

 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 
 

Tájhasználati konfliktus az emberi tevékenység eredményeképpen jön létre. Oka általában a táj alakításának, a 

tájhasználati módoknak a nem megfelelő megválasztása. A konfliktusok jellegüket és hatásukat tekintve egyaránt 

többfélék lehetnek. A tájhasználati konfliktusok jelegük szerint lehetnek reverzibilisek és irreverzibilisek, 

mérsékelhetők és nem mérsékelhetők, időtartamukat tekintve időszakosak, tartósak vagy véglegesek. 

Megkülönböztetünk funkcionális, tájökológiai, környezetvédelmi, valamint vizuális konfliktusokat, utóbbi azonban 

nem azt jelenti, hogy egy-egy konfliktus tisztán besorolható valamelyik kategóriába. Gyakran előfordulnak átfedések, 

pl., hogy egy funkcionális konfliktus egyben környezetvédelmi, esetleg vizuális konfliktust is okoz.  

Jelen fejezetben a funkcionális és tájökológiai konfliktusokat tárjuk fel. „Funkcionális konfliktust az egymást 

akadályozó, egymás területét megszüntető, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak. 

Tájökológiai konfliktust (nézőpont, illetve megközelítés kérdése, hogy az adott hatást a környezet szennyezéseként 

vagy az ökológiai adottságok károsításaként minősítjük) az egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét 

veszélyeztető területhasználati módok okozzák.”3 

Szolnok térségében –mint a Tisza mentén általában- a legjelentősebb konfliktusok a Tisza menti komplex 

tájgazdálkodás kialakításának hiányából adódó konfliktusok: 

- művelési ágak helyenként rossz megválasztása,  

- összefüggő ökológiai és zöldfolyosó hálózat hiánya, 

- ökológiailag érzékeny területek melletti intenzív területhasználat (főként a Tisza és az Alcsi-Holt-Tisza 

mentén), 

- egykori gyepterületek visszaszorulása,  

- nagy egybefüggő mezőgazdasági táblák, mozaikosság hiánya. 

A Tisza menti komplex tájgazdálkodás kialakítása érdekében az érintett települések összefogására, a vízgazdálkodási, 

mezőgazdasági, természetvédelmi, települési érdekek összehangolására van szükség. 
 

Főként funkcionális, de részben tájökológiai konfliktusként is említeni kell a felhagyott, vagy részben felhagyott 

iparterületeket, az inaktív felületek magas arányát. Ezen konfliktusok feloldása a területek újbóli hasznosításával, a 

barnamezős beruházások ösztönzésével, valamint –amennyiben a terület alkalmas rá (pl. szennyeződésektől mentes)- 

új területhasználatok, új funkciók odahelyezésével oldható meg leginkább. 

Tájökológiai konfliktusokat okoz a településen az értékmegőrzés gyenge szintje. Jelenleg a település közigazgatási 

területén még a táji, természeti szempontból legértékesebb területek, a folyóvölgyek is 

csak részben állnak természetvédelmi oltalom alatt. Az alacsony erdősültség mellett külön problémát okoz, hogy a 

település területén dominálnak az ültetvényszerű erdők, a természetközeli állapotú erdőállományok aránya igen 

alacsony. Sok helyütt hiányoznak a védőfásítások, a bel- és külterületi zöldfelületek közötti közvetlen kapcsolat – 

részben a településperem védelmi célú zöldfelületeinek hiányosságai miatt- hiányzik. A tájsebek (pl. egykori 

bányaterületek) és a tájidegen fajok terjedésének káros hatásai szintén tájhasználati konfliktusokat, egyben korlátokat 

jelentenek.  

 

Felhasznált irodalom 

A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója 2004, Váti Kht., 

MTA RKKK ATI, VIZITERV Consult Kft. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció – Vizsgálat Város-Teampannon 2010 

Szelídvízország Kézikönyv a Tisza menti ártéri gazdálkodás megalapozásához 

Szolnok Településrendezési Terve  

Tisza részvízgyűjtő gazdálkodási terv, 2010 április 

Tisza stratégia megalapozása 2010, Város Teampannon Kft. 

  

 
3 Dr. Csemez: Tájtervezés, tájrendezés, Mezőgazda Kiadó, 1996 
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1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
 

A növényzet fiziológiai-biológiai kondicionáló hatása révén az egyik leghatékonyabb eszköz településeink ökológiai 

viszonyainak javításában, éppen ezért a zöldfelületek kialakítására, megőrzésére és fenntartására mindig különös 

hangsúlyt kell fektetni. 

A település belterületének zöldfelületi rendszerének vizsgálatánál két fontos szempontot kell figyelembe venni: 

-- melyek azok a zöldfelületi elemek melyek szerves kapcsolatban állnak a külterületi zöldfelületekkel, 

-- mely elemek határozzák meg a település zöldterületeinek karakterét. 

 

1.13.1 A zöldfelület szerepe a település szerkezetében: 
 

Ökológiai szerep  

A települések, de különösen a nagyvárosok ökológiai viszonyai, helyi klíma-, talaj-, vízháztartás- és levegőhigiéniai 

adottságai általában előnytelenebbek, mint a környező tájé. A települési zöldfelületek növényállománya csökkenti a 

zaj- és rezgés mértékét, javítja a levegőszennyezettségi adatokat, valamint kedvezően alakítja a hő- és vízháztartási 

viszonyokat. Mindezek együttes hatása javítja a település ökológiai adottságát, valamint érezhető hatással van a 

lakosság egészségügyi állapotára (pl. légzőszervi, allergiás megbetegedések csökkenése). 

Funkcionális szerep  

A település különböző területei, területrészei, ill. létesítményei más-más rendeltetésűek. Számos létesítmény feladatát 

csak úgy töltheti be megfelelően, ha átgondolt szerkezetű szabad külső terekkel, kertekkel együtt épül meg (iskolák, 

óvodák, kórházak, temetők, stb.). 

Településszerkezeti szerep  

A növényzet felhasználható térképzésre, a növényzettel borított parkok,  

terek, utcák jelentősen hozzájárulnak a település karakterének, jellegének kialakulásához, területeket kapcsolnak 

össze, irányokat határoznak meg. 

Esztétikai szerep  

A növény a települési környezet egyik alkotó eleme, a település képéhez, vizuális megjelenéséhez szorosan 

hozzátartozik. A növények építészeti értékeket emelnek ki, vagy éppen roncsolt felületeket, csúnya épületeket 

takarnak el jótékonyan. Mindeközben jelentős pszichés hatásuk van.  

 

1.13.2. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 

A meglévő zöldfelületi elemek használatuk szempontjából három csoportba oszthatók. Ezek a csoportok egyben azt 

is meghatározzák milyen mértékben vehetők figyelembe az egyes elemek a teljes lakosság rekreációs igényeinek 

kielégítésekor. 
 

Korlátlan használatú zöldfelületek 

Közparkok, közterek 

A közparkok rendeltetése az, hogy a lakosság számára biztosítsa a napi és a hétvégi szabadidő szabadban való 

eltöltésének kedvező feltételeit a településen belül, kötetlenül, bárki számára elérhető módon. Az OTÉK fogalom 

meghatározása szerint a közpark „több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú közhasználatú közterületi 

zöldterület, amelynek legkisebb oldalmérete 80 m-nél nagyobb..”. E méretek azonban a gyakorlatban a közpark 

funkcióját nem képesek megfelelően ellátni, hiszen ahhoz hogy egy területen több funkció a növényzet térformáló 

lehetőségeit felhasználva egymástól elkülönülten helyezkedjen el és a növényzet környezetre gyakorolt jótékony 

hatása megjelenjen, a gyakorlatban legalább 3-4 ha nagyságú egybefüggő területre van szükség. Fentiekből 

következően Szolnok területén a hagyományos értelemben vett közpark nem alakult ki. 

Tömbtelkes zöldfelületek 

A település több részén, egymástól elkülönülten találhatók a lakótelepek, melyek nem csak az épületállomány 

tekintetében, hanem zöldfelületeiket vizsgálva is igen eltérő adottságúak. A társasházak közötti zöldfelületek 

növényanyaga, minősége nagyon változó. A településen egyaránt találkozhatunk szépen parkosított, beállt 

növényzetű valamint teljesen kopár területekkel. 

Fasorok, zöldsávok, szoliterek 

Egy település legjelentősebb karakterhordozói az út menti fasorok, melyek nagymértékben javítják nem csak az 

utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet minőségét is, így jelentős értéket képviselnek a település 

zöldfelület-rendszerében. Szolnok utcáinak jelentős részén található növényzet, ám ezek minősége igen változó, a 

fasorok sok helyütt fejlesztésre szorulnak, a karakterfásítások hiányosak. 

Korlátozott használatú zöldfelületek 

A közintézmények egy részére (bölcsőde, óvoda, általános iskola) jellemző, hogy rendeltetésük betöltéséhez 

megfelelően kialakított kertre, zöldfelületre van szükség, éppen ezért csak kerttel együtt létesíthetők. Más 

intézmények (temetők, a fürdők és strandok, sportlétesítmények, a kempingek stb.) kizárólag nagy felületen, 
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növényzettel kialakított szabad területeken tudnak csak megfelelően funkcionálni. Éppen ezért ezen intézmények 

kertjei értékes részei a települések zöldfelületeinek. 
 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületetek 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező lakóterületek 

A város területének jelentős része, több városrész teljes egészében családi házas beépítésű. A telkek többnyire 

gondozottak. Igényes kertépítészeti megoldásokkal csak elvétve találkozni, a növényzet egészségügyi állapota 

azonban jó, a növényalkalmazás változatos, a szomszédos kertek növényzete kapcsolódik egymáshoz, s az így 

kialakuló rendszer szervesen összefüggő zöldfelületet alkot. 
 

a) Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Szolnok zöldfelületi-rendszere a település természeti adottságai következtében (várost átszelő vízfolyások, holtágak) 

sugaras elrendezésű. Ezekhez a biológiailag aktív felületekhez egyéb, a város arculatát is meghatározó közhasználatú 

zöldfelületi elem (pl. Vershegy park, Tisza park, tiszai hajósok tere, Tisza parti sétány) kapcsolódik azonban a tőlük 

távolabb eső településrészek zöldfelületei (pl. Eötvös tér, Hősök tere) már inkább szigetszerű elrendezést mutatnak.  

A Tisza menti közhasználatú és korlátozott használatú zöldfelületek jelentős része található Tiszaligeten. A terület 

értékes, koros faállománya jelentős kondicionáló hatással bír. Intézményei közül a termálstrandnak kiemelkedő 

szerepe van a lakosság rekreációjában. 

A Zagyva ártér, mintegy 2 km hosszú, 200 m széles biológiailag aktív felületként húzódik keresztül a településen. A 

területhez kapcsolódó további zöldfelületek a jobb partján húzódó sétány és kerékpárút, az Aradi Vértanúk tere a 

játszótérrel, valamint az Ispán körút lakótelepének beállt növényállományú zöldfelületei valamint a Zagyva bal 

partján található Tallin városrész lakótelepi közkertjei. 

A Zagyva zöldfelületi tengelyéhez kapcsolódnak a Széchenyi lakóteleptől északra elhelyezkedő közjóléti erdők és 

ezen keresztül a lakótelepi zöldfelületek. A Széchenyi lakótelep jelentős méretű zöldfelületei ellenére zöldfelületi 

szempontból nem jól ellátott terület. Növényállománya szegényes, használati értéke alacsony, mivel csupán a terület 

kis hányadán található megfelelő pihenésre alkalmas terület és játszótér.  

Az Alcsi Holt-Tisza kondicionáló hatása is jelentős, bár partján a galériaerdők helyét sok helyen az üdülőtelkek 

magánkertjei vették át. Rekreációs szerepe kiemelkedő, de partja közhasználat elől sok helyen elzárt. 

A vasútállomástól a Zagyván át a Mester útig húzódó forgalmi tengelyt kisebb-nagyobb terek kísérik (Jubileum tér, 

az Eötvös tér, a Hősök tere, a Hild János tér, a Kossuth tér, a Szabadság tér, a Gutenberg tér és a Szent István tér). 

Közülük kiemelendő a belváros rehabilitációja keretén belül átalakított Kossuth tér, mint a város arculatát 

meghatározó, települési agóraként funkcionáló de jórészt burkolt tér, melynek éppen ezért zöldfelületi jelentősége 

funkcionális szerepéhez képest elenyésző, és az Eötvös-tér, mely éppen igényes kialakításával, üde zöldfelületeivel 

és a környezetében lévő építményekkel (víztorony, ivókút, játszótér) a város egyik színfoltja. 

A zöldfelületi rendszer elemi közé tartoznak a magánkertek, amelyek biológiailag aktív felületei nem 

közhasználatúak, de kondicionáló hatással rendelkeznek. Ilyenek a kertvárosi területek, mint a Kertváros, 

Szandaszőlős, Pletykafalu, Partoskápolna, valamint az üdülőterületek zöldfelületei. A kertvárosias területeket a 

közhasználatú zöldterületek szinte teljes hiánya jellemzi. 

Intézményi zöldfelületek közül megemlítendő a Zagyvához kapcsolódó MÁV-kórház és a helyi védelem alatt álló 

volt Tüdőkórház kertje, valamint a Művésztelep és az egykori vár körüli zöldfelület. Jelentős zöldfelülettel rendelkező 

intézmények továbbá a Hetényi Géza Kórház, a MÁV uszoda, strandfürdő és sporttelep valamint a temető.  
 

b) Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A település zöldfelületi elemeinek vizsgálatából jól kirajzolódik, hogy a Tisza és a Zagyva menti, a teljes városon 

áthúzódó zöldfolyosók töltik be a települési korlátlan használatú zöldfelületek összes szerepét (a város ökológiai 

adottságainak javítása, esztétikai érték, városarculati és rekreációs szerep, idegenforgalmi vonzerő, stb.). A város 

nem rendelkezik egyetlen nagy, több funkció egyidejű ellátására alkalmas közparkkal sem.  

Az is megállapítható, hogy a folyó-menti területeken kívül a városi zöldfelületek sem egymással, sem a 

külterületi zöldfelületekkel nem alkotnak összefüggő rendszert és területi arányuk igen alacsony. A lakótelepek közül 

funkcióját legkisebb mértékben a Széchenyi lakótelep zöldfelületei tudják ellátni.  

A városban a településszerkezeti adottságok miatt olyan központi helyen lévő terület nem áll rendelkezésre, ami 

lehetőséget kínálna jelentős méretű új zöldterület kijelölésére. A fejlesztés fő irányai az alábbiak lehetnek: 

• a meglévő zöldfelületek minőségi fejlesztése (melynek hangsúlyos eleme lehet az utcai fasorok felújítása, 

pótlása is), 

• a településperem zöldfelületeinek kialakítása,  

• a Tisza menti zöldfelületek idegenforgalmi szempontokat figyelembe vevő továbbfejlesztése, 

• a Zagyva mente rekreációs szempontú zöldfelület fejlesztése, 

• a hiányzó takarófásítások és véderdők hálózatának kialakítása, figyelembe véve azt, hogy ezek a meglévő 

zöldfelületekkel összefüggő hálózatot alkossanak. 
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1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 

Az alábbiakban típusonként pontokba foglalva röviden ismertetjük a zöldfelületi rendszer főbb konfliktusait: 

Mennyiségi hiányosságok 

• Városi szintű közpark nincs a településen. 

• Városrészek zöldterületi ellátása nem megoldott (plusz a túlhasználtságból adódóan a minőségi problémák 

is jellemzőek). 

• Gazdasági területek zöldfelületi ellátottsága igen alacsony, hiányoznak a takaró és védőfásítások, a telken 

belüli zöldfelületek. 

• Összefüggő zöldfelületi rendszer hiánya. 

• A beépített területek és a külterületek közötti zöldfelületi kapcsolatok hiánya, településperem zöldfelületi 

zárásának hiányosságai. 

Minőségi hiányosságok 

• Tisza menti zöldfelületek egy része esztétikai szempontú fejlesztésre szorul. 

• Zagyva menti zöldfelületek funkcionális és esztétikai szempontú fejlesztésre szorulnak. 

• Közhasználatú zöldfelületek –kevés kivételtől eltekintve- funkcionális és esztétikai felújításra szorulnak. 

• Karakteres utcafásítások hiányoznak. 

• Értékvédelem szintje alacsony. 
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 
 

a) Szolnok településszerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 

Szolnok települési területének területfelhasználására rányomja bélyegét a csomóponti jelleg, a városon áthaladó 

közlekedési hálózatok sokasága. Míg a külső kapcsolatok szempontjából ez előny, addig a város belső működésében 

zavarokat okoz. A vasúthálózat a város É-i, ÉNy-i részeit elvágja a nagyobb várostesttől. Ennek következtében sok 

a zárványterület, ami különösen a lakóterületi használatnál hátrányos. Az átmenő forgalmat lebonyolító 4. sz. főút és 

a 32. sz. Jászberényi út ugyancsak felszeletelte a várost. A ’90-es években megépült új Tisza-híd és a 4. sz. főút 

elkerülő szakaszának kiépítése – ha nem is elégséges mértékben –jelentősen csökkentette a belső városrészeket 

zavaró gépjárműforgalmat. A várost a folyók ugyancsak tagolják. Természetesen nagy érték a Tisza és a Zagyva 

jelenléte, de a településrészek közötti kapcsolatokat egy-egy pontra, vonalra szűkítik.  

A felsorolt művi és természetes hálózatok együttesen alakították a jellegzetesen mozaikszerű terület- felhasználási 

szerkezetet. Ennek a mozaik-jellegnek a következménye, hogy sok az önálló életet élő városrész (Partoskápolna, 

Pletykafalu, Széchenyi városrész, Szandaszőlős, Zagyván túli területek stb.) és a „hulladék”, alig hasznosított terület.  

További jellegzetesség, hogy sok területen heterogén a terület-használat, keverednek a települési funkciók. Ez 

különösen szembetűnő a déli iparterületen, ahol az összes lehetséges területhasználat együtt, egymásba olvadva 

jelenik meg.  

A város leginkább egységes településrésze a Belváros és a Zagyván túli terület, amellyel délen a Tisza és az árterület 

természetes zónája érintkezik. Szerencse, hogy a mozaikszerű területfelhasználásban ennek a két összefüggő, nagy 

kiterjedésű területegységnek a területszervező ereje meghatározó maradt. Ma a város öt jellegzetes karakterű 

városrészre tagolható:  

--a területhasználat szempontjából kiegyensúlyozottan fejlődő Belvárosra, a Zagyván túli Alcsi városrészre,  

-- a többnyire homogén É-i Széchényi városrészre, 

-- a heterogén É-Ny-i, és D-Ny-i városrészekre és 

-- a déli kertvárosi városrészre (Kertváros, Szandaszőlős, Alcsi-sziget), valamint 

-- a Tisza természetes zónája menti város rekreációs területre Tiszaligetre és a bevásárlóközpontot befogadó Szandai 

rétre. 
 

 

A kedvező keleti fejlesztési irányt korábban a 

laktanyák zárták le. A Szovjet laktanyák 

hozzáférhetőségével az irány részben szabaddá vált. 

Délfelé a környezeti adottságok kedvezőek, a hálózati 

kapcsolatok kevésbé. A déli fejlesztésnek 

(Szandaszőlős) nagy tartalékai a tömbbelsők, amelyek 

feltárásával a lakó-területek befogadóképessége 

folyamatosan növelhető. Az ingatlanfejlesztésnél 

elsősorban a kedvező keleti és a déli irányt kellene 

előnyben részesíteni.  

A lakótelepek a 60-as évek közepétől folyamatosan 

épültek. A lakótelepek összes jellegzetes problémája 

tetten érhető. A befejezetlenség, a lakóépület és 

környezet diszharmóniája, a köz-kertek fenntartási 

nehézségei, az intézményi ellátás egye-netlensége, a 

túl homogén területhasználat és természetesen a kis 

lakások nagy száma.  

Ehhez társult még, hogy a lakások privatizációja 

során úgynevezett. úszótelkeket alakítottak ki, 

amelyek nem tekinthetők építési teleknek. A 

lakótelepek rehabilitációja. folyamatos. A 

rehabilitációnak ki kell terjednie a lakóépületek 

felújításán túlmenően, a környezet rendezésére, az 

úthálózatok korszerűsítésére, a zöldfelületek mainál 

gazdagabb és a közösségi terek színvonalas 

kialakítására is. 

 

Szolnok területfelhasználásának jellegzetességei 
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b) Az ingatlan nyilvántartás alapján a termőföldek művelési ágai és a minőségi osztályok 
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c) Beépítésre szánt és nem szánt területek Szolnok jelenlegi területfelhasználásán  
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d) Funkció vizsgálat  

Az alábbi fejezetekben röviden bemutatjuk a települési terület egyes funkcionális egységeit 

Lakóterületek 

A város jelenlegi lakóterületei, a belterület szabdaltsága is érzékelteti, az égtáj minden irányában elszórtan, 

helyenként egymással nem érintkezően helyezkednek el. Ez sok esetben kedvezőtlen, különösen a városrészek 

közötti közlekedési kapcsolatokat nézve, de hátrányt jelent a városüzemeltetés szempontjából is.  

 

Közösségi célú építmények (intézmények) területei 

-- A város intézményeinek térbeli rendszere 

A város jelenlegi intézményei, intézményterületei a Belvárosba, a Belváros Tisza-parti sávjára és az Alcsi városrész 

Zagyva-parti sávjára koncentrálódnak. A Belvárosban a Kossuth Lajos út, Baross Gábor Út és a József Attila utca, 

Szolnok meglévő és 

a 

településrendezési 

tervben tervezett 

lakóterületei 
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valamint az Ady Endre utca és Thököly út melletti, illetve közötti területeken jellemzően intézményi funkció található 

egészen a vasútállomásig. Ezen központi terület és a Tisza-part közötti lakóterületen is sok az intézmény, míg a 

Tisza-part és az Alcsi városrész Zagyva-partja is jellemzően intézményi sávból áll. A városközponttól távolabb eső 

városrészek kevésbé ellátottak. Külön említést érdemel a Széchenyi-városrészben a Széchenyi I. krt. mentén meglévő 

intézmény- sáv és Tiszaliget szabadidős, rekreációs, kulturális és testedzési lehetőségeket biztosító, nagy 

zöldterületeket magába foglaló idegenforgalmi intézményterülete.  

Szolnok városrészei nem alkotnak összefüggő kompakt várostestet. A tagoltság, az egymástól távol elhelyezkedő 

városrészekben, a köztük meglévő közlekedési kapcsolathiányok felszámolása esetén is szükséges önálló, ellátás 

bizonyos szintjeit helyben biztosító intézményi centrumok kialakítása. A városrészközpontok létesítésének, az 

ellátottság javításának szükséges követelménye mellett, eszmei jelentősége is van. A hely szellemének, 

sajátosságainak megőrzését segítheti, fejlesztheti, a városrészhez való tartozás érzését erősítheti. Ilyen új városrész 

központ épült az elmúlt évben Szandaszőlősön. 

 

 

Szolnok meglévő és a 

településrendezési 

tervekben tervezett 

intézményi területei 
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Gazdasági területek 

Szolnok két jellegzetes ipari gazdasági területtel rendelkezik.  

-- A déli, dél-keleti iparterület kiterjedése a nagyobb. Az utóbbi években jelentős területei fejlesztés következett be 

az Ipari Park kiépítésével. A hagyományosan kialakult nagyüzemi telephelyek itt helyezkedtek el, illetve 

helyezkednek el napjainkban is. A terület jellegzetesen két részre tagolható. A 4. sz. főúttól északra és attól délre 

elhelyezkedő gazdasági zónára.  

▪ Míg az előzőre a vegyes, azaz a lakóterülettel keveredő területfelhasználás a jellemző, addig a déli területre ez 

nem jellemző. A déli területre települt korábban két környezetszennyező ipar, a vegyiművek és a fehérje-

feldolgozó. A környezetszennyező technológiák a terület szerencsés földrajzi elhelyezkedése folytán nem 

szennyezik a város lakóterületeit.  

Korábban felmerült az Ipari Park bővítése a Kiskunfélegyházi-Kecskeméti vasútvonaltól nyugatra, mintegy 300 

ha területre kiterjedően. A tervek elkészültek. Kiépítésére a terület  megszerzésének nehézsége miatt egyenlőre 

nem került sor. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a város ipari gazdasági területfejlesztésének ez a kedvező iránya.  

 

Szolnok meglévő és 
a 
településrendezési 
tervekben tervezett 
gazdasági területei 
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• A 4. sz. főúttól északra, a Körösi út és a Tószegi út menti ipari gazdasági területek problémája a lakóterületek 

közelsége. A századfordulón a nagyobb üzemekhez kapcsolódóan alakultak ki a szegény sorsú munkásemberek 

lakóterületei. A Gyökér utca mentén az utóbbi években számtalan új telephely létesült, és számtalan használaton 

kívül terület található még. A Törteli utca menti elhanyagolt lakóépületek és környeztük, a használaton kívüli 

telephelyek, a kiépítetlen utak, a helyenként felhalmozódott nagymennyiségű szemét miatt a város legelhanyagoltabb 

területei itt találhatók. A Törteli utcai romatelep nemcsak elhanyagoltsága miatt, de ipari környezete miatt is 

felszámolásra érett. 

-- Szolnok másik jelentős összefüggő ipari gazdasági területe az észak- nyugati városrészben, illetve a Thököly út 

mentén található. 

A városrészben sok az alulhasznosított terület, mezőgazdasági területként. A volt laktanya telke használaton kívül 

van már évek óta.  

-- Két tervezett gazdasági terület került kijelölésre az utóbbi években: 

• Az Abonyi út melletti kb. 60 ha kiterjedésű gazdasági terület, melynek terület-előkészítése megakadt, 

feltehetően befektetési problémák miatt; 

• A Besenyszöggel határos kb. 12 ha kiterjedésű és Besenyszög várossal közösen tervezett gazdasági terület, 

terület-előkészítése még nem indult el.  

-- Napelem park létesült a  32. sz. főúttól keletre, és folyamatban van további három naperőmű park építése, az egyik 

ugyancsak a 32. sz. főúttól keletre, a másik kettő délen helyezkedne el, a 4. sz. főúttól északra , illetve a Szandai 

réteken létesülne.  

Szolnok egyéb városrészeiben a gazdasági területek elszórtan és nem nagy kiterjedéssel helyezkednek el. A 

szolgáltató és kereskedelmi gazdasági területek területileg a mainál arányosabb telepítése kívánatosabb lenne, mert 

a közlekedési mozgásokat enyhítené. 

Az idegenforgalom és rekreáció  A város idegenforgalmi kínálata szempontjából fontos területek:  

-- A MÁV tiszai pályaudvar, ahol repülőmúzeum valósult meg, jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelent.  

-- Tiszaliget, ahol jelentős rekreációs intézmények helyezkednek el, mint a Sportcsarnok  Stadion, Termálfürdő, 

Turisztikai és szabadidőközpont.  

-- a volt Malomipari Vállalat telephelye, ahol az épületek hasznosításának tervei készülőben vannak. (lakások mellett 

szállodával és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal).  

-- A Milléri tavaktól nyugatra tervezett rekreációs terület, melynek bővítése, illetve kiépítése még várat magára.  

Zöldfelületek és zöldterületek, zöldfelületi ellátottság 

A joghatályos településrendezési terv területi mérlege alapján az egy főre jutó közcélú zöldterület nagysága közel 21 

m2/fő, ami megfelelőnek mondható, azonban ez az arány városrészenként igen eltérő. A tényleges használati értékkel 

rendelkező zöldfelületeket figyelembe véve pedig ez az arány jóval kedvezőtlenebb, Összességében nem megfelelő 

a gazdasági területek és azok környezetének zöldfelületi ellátottsága. Gyakran hiányoznak a takaró és védőfásítások, 

a telken belüli zöldfelületek.  

A zöldfelületi rendszert általánosan a következők jellemezik: 

-- A rendszer tengelyét és egyben legjelentősebb elemét a folyók zöldfolyosói alkotják, annak ellenére, hogy a 

belterületi szakaszokon a kísérőnövényzet hiányos. 

-- Mennyiségi hiányosságok: városi szintű közpark hiánya, városrészi szintű közparkokkal való elégtelen ellátottság, 

amelynek következtében a meglévő játszóterek és pihenőhelyek túlhasználtság miatt nagyobb fenntartást 

igényelnek, gyorsan elhasználódnak. Az elmúlt évben létesített Rózsa Park a Tiszapart menti zöldfelületeket 

bővítette, és idegenforgalmi nevezetséggé vált a magyar fajták bemutatásával  

-- Karakteres utcafásítások hiányoznak, sűrű növényállományú zöldsávoknak száma kevés. 

-- Gazdasági és egyéb városi területek inaktív felületeinek magas az aránya.  

-- A magánkertek jelentős összetevői a zöldfelületi rendszernek, szerepük a környezetkondicionálás terén 

meghatározó. 
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e) Alulhasznosított barnamezős területek 
 

 

Szolnokon jelentős kiterjedésű 

barnamezős területek, illetve 

alulhasznosított belterületei ingatlanok 

állnak rendelkezésre. A barnamezős 

területek egy része a rendszerváltás után 

történt nagyüzemi bezárások, másik 

része a szolnoki teherpályaudvar 

forgalmának nagyarányú visszaesése, 

valamint a laktanyák katonai célú 

felhagyása miatt keletkezett. Ilyenek 

elsősorban a déli városrészben és a 

teherpályaudvaron belül találhatók. Az 

utóbbiak hasznosítására a 

közelmúltban, napjainkban is több 

kísérlet történt, illetve történik, mint a 

motorvonat-karbantartó bázis 

telepítése, a logisztikai központ 

telepítése, vagy egyéb gazdasági, kisebb 

mértékben lakóterületi célú 

felhasználásra ingatlan eladások. A 

belterületen sok a nem kihasznált, 

illetve nem belterületi funkciójú terület 

is. 

Szolnok meglévő és a 

településrendezési 

tervekben tervezett 

zöldterületei 
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 Ezek többnyire a gazdasági fejlesztések potenciális területei, ahol akár zöldmezős beruházások is megvalósíthatók. 

Ilyen területek elsősorban az észak—nyugati városrészben találhatók, ahol jelenleg a mezőgazdasági jellegű 

hasznosítás a jellemző. A fejlesztés gátja ezeken a területeken, ingatlanokon az úthálózat és a közművek, és a 

főútvonalakkal való kapcsolat hiánya. 

Az alulhasznosított és a barnamezős területek összességében mintegy 305 ha kiterjedésűek. 
 

f) Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek 
 

  

Szolnokon a környezet minősége területileg egyenetlen. Sok a szlömös, igénytelenül kialakított városi környezet. A 

lakótelepek kevésbé vonzóak. A Belváros használatát a közlekedés szennyező hatása zavarja. A déli iparterületen a 

lakó- és a környezetszennyező üzemi funkciók keveredése okoz gondokat. A vasúttól északra a helyi klímaviszonyok 

nem a legjobbak. A zavaró funkciókeveredések, a környezeti ártalmak az épített környezet minőségére is negatívan 

hatnak.  

A Tisza-parti, Zagyva-parti városrészek és a Kertváros vonzó hatása a természet jelenlétére, a kisebb 

környezetterhelésre, a történeti hagyományokra, és ennek hatására az igényesebb építészeti és városépítészeti 

környezetre vezethető vissza.  

 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 
 

a) telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

Az alábbiakban bemutatjuk Szolnok telekstruktúrájának jellemzőit: 

 

A mellékelt térkép a telekstruktúra szempontjából 

értékes örökséget hordozó XVIII. századig kialakult 

települési területeket ábrázolja. Ekkor a fallal körülvett 

várostest a mai Tiszaparti város-résznek és a 

városközpont területének felel meg. A városfalon kívül 

helyezkedtek el a szérűs kertek, az állattenyésztéshez és 

a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges telkek. 

Az ekkor kialakult úthálózat a városközpont körüli 

területeken mai is beazonosíthatók. Ezért e területeken 

az utcahálózat történeti örökségnek tekintendő, melyet 

védeni kell. A József Attila  

Szolnok problémás 
környezeti 
minőségű területei 

Szolnok a XVII 

század elején 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  164 

utca, a Baross u, a Kossuth Lajos út, a Rákóczi utca, Petőfi Sándor utca, valamint a két utóbbi utcák keresztutcái, a 

Mártírok utca és a Templom utca, Sóház utca, valamint az erre merőleges utcák, továbbá a Pozsonyi út, az Ady Endre 

út, mind a történelmi nyomvonalon haladnak ma is. 
 

 

A teleknagyság szerkezetében ugyancsak kirajzolódik a már említett történelmi struktúra. Legkisebb telkek a Tabán 

területén találhatók, melyek szintén az örökség részei. 

A telkek beépítettsége, jól láthatóan a városközpont irányában sűrűsödik. A beépítettség és a teleknagyság 

szerkezetében idegen testként ékelődnek be a lakótelepek. A Tisza menti telkek nagysága és beépítettsége a kedvező 

természeti közelségre utal, ami jellegzetes karakter ad a városnak. A Déli városrészben jól kirajzolódnak a XIX-ben, 

illetve a XX. század elején kialakult aprótelkes munkás lakó- 

negyedek, melyekre a magas beépítettség a jellemző. A szabályos telekosztású családiházas lakóövezetek a 

későbbiekben a Belvárostól távolabb, keleti és déli irányban a tehetősebb családok számára épültek ki. A 

vasútvonaltól északra, és a déli városrészben bár a szabályos telekosztások a jellemzőek, de a kedvezőtlen környezeti 

és megközelítési viszonyok, illetve az iparterületek közelsége okozta nagyobb környezetszennyezettség miatt a 

szegényebb sorsúak települtek. 

 

A telkek teleknagyság szerinti kategóriái 

A telkek teleknagyság szerinti kategóriái 

Szolnok 
közterületei, illetve 
utcahálózata 
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b) Tulajdonjogi vizsgálat, önkormányzati tulajdonkataszter 

  

A forgalomképes önkormányzati tulajdon az 1995-ös 

vizsgálati időpontban 

A forgalomképes önkormányzati tulajdon a 2007-es 

vizsgálati időpontban 

A rendszerváltást követően a tulajdoni struktúrában alapvető változások következtek be. Az önkormányzati 

ingatlanvagyon aránya csökkent. A hatékony vagyongazdálkodás fontosságát ez még inkább előtérbe helyezi. 1995-

ben a belterületen a forgalomképes önkormányzati vagyon a belterület 9,1%-át tette ki. Ez az érték 2007-re 5,94 %-

ra, 2011-re %-ra csökkent. A nagykiterjedésű önkormányzati ingatlanok többsége eladásra került. Ezek közül a 

legnagyobb a Szandai rét jelentős része, ahol a bevásárló központok épültek. Ugyanakkor az önkormányzat 

tulajdonába kerültek a Mester úti és a Zagyvarékasi út menti volt laktanyák telkei. Néhány területet kivéve az 

önkormányzati tulajdonú telkek elaprózottsága jellemző. Az önkormányzati telkek egymástól elkülönülve elszórtan 

helyezkednek el, ami a hasznosítást nehézkesebbé teszi. A déli iparterületen, a Szandai-réten és az északi 

iparterületen vannak még nagyobb összefüggő területek, amelyek fejlesztése tágabb környezetük felértékelődését is 

A telkek beépítettségének kategóriái 
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eredményezheti. A külterületi önkormányzati ingatlanok aránya nem számottevő, városfejlesztési szempontból 

fejlesztő hatásuk elhanyagolható. 

 
1.14.3 Szolnok településkarakter, helyi sajátosságok 
Szolnok települési karakterét egyrészt az egyes városrészek jellegzetes beépítési jellege, másrészt, a településben 

élők és a településbe látogatók tudatában megjelenő összkép és benyomás eszenciája adja.. 

A jellegzetes, egymástól megkülönböztethető települési karakterek az alábbiak: 

-- belvárosi, 

-- vegyes,  

-- városi-zárt, 

-- kertes,  

-- külsőségi  

karakterek. 

BELVÁROSI KARAKTER 

A belvárosi karakter – mint a neve is utal rá – a városközpontot jellemzi. Területi kiterjedése ennek megfelelően a 

város egész belterületéhez képest viszonylag kicsi, bár központi elhelyezkedése miatt a városképben mégis döntő 

jelentőségű. A belvárosi karakterű területek zöme a kialakult kategóriába sorolható, nem kialakult – 

tervezett/változtatható – csupán kis részben fordul elő. 

Jellemzői:  

• beépítési mód: zártsorú vagy szabadonálló, 

• előkert: jellemzően nincs, (az újonnan építendő épületek az utcavonalra helyezendők), 

• telekméret: 500-2000 m2, 

• beépítési intenzitás: 25-60 %, 

• épületmagasság: 6,0-16,0 m. 

E karakter területei:  

a városközpont, a Kossuth utca – Kossuth tér – Baross Gábor u. és a József Attila u. belvárosi végének mindkét 

oldalán, az Ady Endre u. É-i oldalának a Pozsonyi út és Gárdonyi Géza út közötti szakasza. 

  

A belvárosi karakter jellegzetes részlete -- Kossuth tér 

VEGYES KARAKTER 

A vegyes karakterbe a telepszerű – lakótelepi, ill. ipartelepi – beépítések tartoznak. Ennek jellemzője, hogy egy telken 

több építési hely kerül kijelölésre, az épületek a telken (zöldben) úszva, szabadon állóan helyezkednek el. Szolnokon 

jelentős nagyságú területekre jellemző a vegyes-telepszerű beépítés, ezek zöme – általában az amúgy is változás 

közben levő iparterületek – nem beállt, változtatható, kisebb része – többnyire a lakótelepek – a kialakult/beállt 

kategóriába sorolhatók. 
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Vegyes karakter a vasútállomás környékén (Jósika utca). 

Jellemzői: 

• beépítési mód: szabadonálló telepszerű, 

• telekméret: 100-4000 m2, 

• beépítési intenzitás: 5-100 %, 

• épületmagasság: 3,5-33,0 m. 

E karakter területei:  

a város belvároson és történeti várostesten kívül eső területei, az ipari, ill. gazdasági területek, a nagy telekterületű 

intézmények, ill. a vasút és a Tisza – Zagyva által határolt tömör várostestben a lakótelepi beépítések foltjai. 

VÁROSI ZÁRT KARAKTER  

Ebbe a karakterbe a város történetileg kialakult – régebbi építésű - részein domináns, tipikusan zártsorú, 

(kis)városias beépítés tartozik. Területi kiterjedése ennek következtében a vasúton belüli városrészekre 

jellemző, de ide sorolható a külsőbb városrészekből a Pletykafalu keleti része és a Hant u. – Körösi u. –  

  

Városi zárt karakter a Kápolna utca környékén 

Lomb u. –vasútvonal által határolt terület, valamint a Zagyván túl és az iparterületen néhány további tömb is. 

Nagyobb terület foglal el, mint a belvárosi karakter és a városképben ugyanolyan döntő szerepe van.  

Jellegzetes városi zártsorú városrész a városközpont II. ütemeként megjelölt Ady E. út-Baross G. út, Kápolna utca 

és Eötvös tér közé  

eső tömb. Jellemzői: 

• beépítési mód: zártsorú vagy szabadonálló, 

• előkert: jellemzően nincs (az újonnan építendő épületek az utcavonalra helyezendők), 

• telekméret: 500-2000 m2, 

• beépítési intenzitás: 25-60 %, 

épületmagasság: 4,5-12,0 m. 
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KERTES KARAKTER 

Ebbe a karakterbe a város családiházas, kertvárosias, laza beépítésű, (kis)telkes területei tartoznak, ahol nem (csak) 

az épített jelleg a meghatározó, hanem a körülette levő zöld is jelentős szerepet játszik a városkép alakításában. 

Kötelező az előkert létesítése, a beépítés szellős – jellemzően nem zártsorú -, a telken belüli legkisebb zöldfelületi 

arány 35-70 % között lehet, azaz a telek minimum egyharmada parkosított. 

  

Kertes karakter, Kertvárosi városrészben 

Jellemzői: 

• beépítési mód: szabadonálló, oldalhatáron álló, ikres, 

• előkert: van, általában min. 5,0 m, de amennyiben kialakult területeken más a jellemző (pl. 3,0 m), akkor 

annak megfelelő méretű, 

• telekméret: 180-2000 m2, 

• beépítési intenzitás: 15-50 %, 

• épületmagasság: 3,5-7,5 m. 

E karakter területei:  

A karakter jellegéből következően elsősorban a külső városrészek, zömmel a történeti városmagon kívüli területek: 

a Kertváros, Szandaszőlős, Pletykafalu Ny-i része, Pártoskápolna, a Széchenyi városrész lakótelepi beépítését 

körülvevő területek és a Zagyván túli városrészek lakótelepeken kívüli részei. A vasútvonal és a Tisza közötti 

történeti várostestben - a Csokonai utca és vasút közötti terület kivételével - alig található kertes karakter. 

 

KÜLSŐSÉGI KARAKTER 

Ebbe a karakterbe a kertes karakter beépítettségénél is lazább, (nagy)telkes beépítésű telkek tartoznak, ahol a 

zöldfelületi arány az előzőnél is nagyobb, a beépítési százalék és az építménymagasság viszont kisebb. A telken 

belüli legkisebb zöldfelületi arány 55-70 % között lehet, azaz a telek legalább fele növényzettel borított. 

  

Külsőségi karakter, az Alcsi-Holt-Tisza menti kiskert övezetben 
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E karakter többnyire tervezett – nem kialakult – területeken fordul elő, a város peremén. Szolnok valamennyi 

karaktere közül a legkisebb területet fedi le. E karakter területei: előfordulási helye a déli iparterülethez kapcsolódva 

a Törteli út mentén és a Zagyván túli területen a vasútvonal mentén (Külső-Millér), valamint Szandaszőlősön a nagy 

tömb belsővel rendelkező tömbök. 

Jellemzői: 

• beépítési mód: szabadonálló, oldalhatáron álló, 

• előkert van, általában min. 5,0 m, de kialakult területeken eltérő lehet (pl. 3,0 m),  

• telekméret: 500-2000 m2, 

• beépítési intenzitás: 15-30 %, 

• épületmagasság: 3,5-6,0 m 

A város összképét, a részkarakterek mozaikossága adja, de jelentős a bevezető utak mentén feltárulkozó látvány, 

melybe a szerkezeti , hálózati jellegzetességek is belejátszanak. Összességében megállapítható, hogy Szolnok 

karaktere, egy fejlődő, erősen változó, fokozatosan átépülő, de helyenként múlt századi építészeti örökségeket is őrző 

városképet mutat. A város arculata nem egységes, a fokozatosan átépülő városrészek építészeti megjelenése sokszor 

átmeneti képet mutat, de helyenként értékes építészeti, környezet alakult újonnan is, illetve megőrzése kerültek 

múltban kialakult egységes építészeti együttesek és utcarészletek, közterületek. 

 
1.14.4 Az épített környezet értékei 
 

a) Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Szolnok és környéke évezredek óta lakott terület. Egymás feletti rétegekben megtalálhatók a kőkorszaki, 

népvándorlás kori, honfoglalási, a török időkből származó és a későbbi korok emlékei, szerszámai, edényei, csontok. 

A római korban Szolnok átkelőhely volt a Pannóniát Dáciával összekötő úton, itt keresztezték egymást az É-D irányú 

víziút és a K-Ny irányú kereskedelmi út. Szolnok szerepe a Tisza partján ugyanaz volt, mint Budáé a Duna mentén. 

Ez a földrajzi helyzet, a víziút és a szárazföldi utak kereszteződése határozta meg a város szerepét és történelmét. 

Hadi és kereskedelmi útként, átkelőhelyként egyaránt fontos. A történelem során a mai Szolnok helyén álló település 

tizennégyszer pusztult el, de a kedvező közlekedés-földrajzi helyzete következtében mindig újra felépült és tovább 

fejlődött.  

Régészeti leletek igazolják, hogy a honfoglaló magyarok is lakták e helyet. A Zagyva partján fekvő Strázsahalomból 

származó tarsolylemezes sír nemzetségi székhelyre utal. 

A magyar feudális államszervezet kialakulásakor létrejött megyék és várispánságok sorában Szolnok megye neve 

szerepel. A várost 1018-1038 között alapították és nevét Zounok várispánról kapta.  

Az árpádházi királyok korában kiépült megyeszékhelyről nincsenek hiteles (térképi) adatok, feltételezhetően az 

ispáni vár és az attól Ny-ra levő magaslat (a mai Tabán) területén alakult ki a városmag, vízzel teljesen körülvéve. 

A település fejlődésével szűkké váló területtől Ny-ra alakult ki a külső város: a polgárváros a Kossuth utcától délre, 

a katonaváros attól É-ra.  

A tatárjárás után a külső várost is várfallal és a Tisza-Zagyva vizével táplált várárokkal vették körül.  

A török elleni végvárrendszerben Szolnok a harmadrendű erődök csoportjába tartozott. 1549-1550-ben egri várépítők 

működtek közre Szolnok megerősítésében. Kő hiányában palánkvárat építettek, amelyet minden oldalról víz vett 

körül. A Zagyvatorkolattól É-ra és Ny-ra kb. 3-400 m-re a Zagyvát új mesterséges csatornával kötötték össze a 

Tiszával. Az új meder a régi palánkfal mentén haladt, így a vár területe nagyjából megegyezett az ispánsági 

földváréval. A külsőváros körüli falat bástyákkal erősítették meg, így alakult ki a külső vár. 

Szolnokot 1552-ben elfoglalták a törökök. A 133 évig tartó török uralom alól a város 1685. október 18-án szabadult 

fel. 

A törökök kiűzése után 1685-ben kezdődött a vár újjáépítése, a város megújulásakor az első lakosok katonák voltak, 

a polgári lakosságot csak kedvezményekkel lehetett visszacsalogatni. Szolnok mezőváros lett és Erdélyből a 

sószállító útvonal egyik állomása. A XVII. században ferences szerzetesek telepedtek le a városban. A XVIII. század 

elején városias életmód kezdett kialakulni, a hivatalos közigazgatás 1702-ben indult meg. 
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 E korból származik a város első ismert címere: alul 

ekevas, oldalt búzakalász, középen kivont kard – azaz 

a város földművelő és védelmi szerepére utalt.  

Az 1703-1710 szabadságharcban Rákóczi 

megerősíttette a várat, melyet a császári hadak 1707-

ben foglaltak el úgy, hogy a menekülő védők mindent 

felégettek maguk mögött. Pár évig csak romok voltak 

Szolnok helyén, majd 1710 márciusában Rákóczi újra 

felépíttette a várat szögletes bástyákkal. 1710 

októberében ismét osztrák kézre jutott Szolnok.  

A polgári élet a Szatmári béke után indult újra, földműveléssel és a szószállítás számára további raktárak építésével. 

Elkészült a Tisza-híd is. 1710-ben a város lakóinak száma 1 000 fő körül volt, majd gyors fejlődéssel 1750-ben már 

2 800 fő, 1785-ben pedig 5 380 volt a népességszám. A lakóházak száma ugyanezen idő alatt 100-ról 850-re nőtt. 

1724-ben megindult a ferences templom és rendház építése. A mezőgazdaság mellett- éppen a jó közlekedési fekvés 

következtében - fejlődött a kereskedelem, a szállítás és az ipar (faipar) is. Sokan dolgoztak a sószállításban, a vízi 

úton érkező só szárazföldi szállítóeszközökre átrakásában. A belső vízfolyásokkal körülvett városrészek sűrű városias 

településsé fejlődtek, a csapadék- és szennyvizet levezető árkon kívül, attól ÉNy-ra voltak a mezőgazdasági területek, 

kertek, legelők. 

 

I. katonai felmérés 

Az 1782-85 között készült első katonai felmérésen jól láthatók a városias beépítésű részek, a mai Kossuth utca 

nyomvonala, a sóházak és a ferences kolostor a Tiszaparton, a Tisza-híd és az akkor még megvolt a középkori vár is. 

Ezt 1785-ben II. József rendelete alapján lebontották. 

A reformkor törekvései - a folyamszabályozás és gőzhajózás valamint a közúti-vasúti fejlesztések - Szolnok 

fejlődését fellendítették. 1845-46-ban megtörtént a Tisza-szabályozás, majd ezt követően megindult a gőzhajózás. A 

Pest-Szolnok vasútvonal 1847. szeptember 1-én nyílt meg. A vasútállomás a Tisza-partra került, hogy a gőzhajón 

érkező áruk könnyen átrakhatók legyenek a vasúti kocsikba. E városrészben a vasút és víziút jelentőségét őrzik az 

indóház (műemlék), a Gőzhajó, Széchenyi és Indóház utcanevek.  

Jó közlekedési kapcsolatai következtében Szolnok fontos szerepet játszott az 1848-49-es szabadságharcban, a katonai 

szállítások központjává vált.  

A vasút továbbépültével (1850) a főpályaudvar átkerült jelenlegi helyére, de továbbra is üzemelt a tiszaparti állomás 

is. 1857-ben megépült a Tiszán a vasúti híd.  

A közlekedési kapcsolatok ilyen mértékű fejlődése új korszakot nyitott a város gazdaságában: a mezőváros szerep 

mellett az ipari fejlődés rohamléptekkel megindult: vasúti járműjavító, fűrészüzem, 

szeszgyár, gőzmalom, cukorgyár létesült. Kialakult a déli iparterület.  



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  171 

 

II. katonai felmérés 

A második katonai felmérés (1829-1866) már nem ábrázolja a várat, de feliratként (Festung) még megtalálható 

egykori helye. A város területe folyamatosan terjeszkedik a kertek (ÉNy) irányában. Ezen a  

térképen már felismerhető a mai belváros szerkezetének legnagyobb része: a Tisza-part és a Kossuth utca-Baross 

utca közötti városrész utcáinak nyomvonala a jelenlegi utcáknak megfelelően már kialakult. Felismerhető a Tabán 

halmaz-települési szerkezete, valamint a Kossuth utca és Ady Endre utca közötti terület utcaszerkezete is. A Kápolna 

utcától Ny-ra a Kard u., Koszorú u. körüli tömbök kialakulása már ebben az időben is elkezdődött. Látható a 

vasútvonal és az Indóház utcában jelzi a térkép az állomást, a jelenleg műemléki védelem alatt álló indóház épülete 

is kivehető, de már ábrázolja a mai pályaudvar helyén is az állomást. 

 III. katonai felmérés 
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A harmadik katonai felmérés térképén (1872-84) már jól látható a jelenlegi város belső magja – zömmel a mai 

utcavonalakkal – és a déli iparterület indulása. A városias beépítés már majdnem kitölti a vasútvonal – a Tisza – a 

Zagyva által határolt területet, csupán a mai pályaudvartól É-ra eső vasút menti területek beépítetlenek még. A 

Zagyván túli terület fejlődése még nem indult meg és a felmérés a Tisza szabályozás befejezése előtt készült, az 

Alcsi-holtág a térképen még a folyó részeként van ábrázolva. A Tisza balparti oldalának beépítése még nyomokban 

sem kezdődött el. 

1876-ban Szolnok megyeszékhellyé vált, ez lendületet adott a közintézmények építésének: Megyeháza, törvényszék, 

városháza, szállók, iskolák létesültek, elindult az első közkórház építése is. A század-fordulón kiépült a Szabadság 

tér – Kossuth Lajos u. – Kossuth tér városias térfala, a főutakat burkolattal látták el. 1926-tól nagyszabású 

városrendezési terv alapján átépült a Tisza-part, fürdő, színház, templom, zsinagóga létesült, kialakult a sétány és a 

hozzá kapcsolódó – franciás kertépítészeti koncepciót türköző - parkrendszer. 

Mint fontos közlekedési csomópontot a II. világháborúban jelentős támadások érték a várost, 450 ház 

teljesen romba dőlt, további 1000 megsérült. 

A hidegháború éveiben Szolnok katonai szerepe előtérbe került: 7 laktanya létesült a városban, repülőtere máig 

jelentős. 

Az ötvenes évek iparosítása, valamint a hatvanas évek téeszesítése következtében a felszabaduló mezőgazdasági 

munkaerő foglalkoztatása az ipar fejlesztését mozdította elő. A környék mezőgazdaságára alapozott feldolgozóiparon 

(cukorgyár, papírgyár, konzervgyár, állati-fehérje feldolgozó) túl megindult a vegyipar (Tiszai Vegyiművek) jelentős 

mértékű fejlesztése is, ezzel az iparterület déli irányú terjeszkedése. 

A hetvenes években radikálisan átépült a városközpont, városszerkezeti változásokat hozott a Szántó krt. megépítése. 

A Baross u. - Kossuth u. vonala és a Tisza közötti területet kevésbé érintette a szanálás így itt többnyire megmaradt 

az utcák történetileg kialakult nyomvonala, a kisvárosi beépítés és a térfalak. E városrészben található a város legtöbb 

védett, ill. védelemre érdemes épített értéke. 

A 4. sz. főút déli elkerülő szakasza és az új Tisza-híd megépítése tehermentesítette a városközpontot a már-már 

elviselhetetlen átmenő forgalomtól és ezzel megnyitotta a lehetőséget a városközpont humanizálására, valamint a 

déli területek (Szandai rétek) fejlesztésére. 

A rendszerváltás jelentős gazdasági – és ezzel városrendezési – következményekkel járt. Felszabadultak a 

laktanyaterületek, amelyek így beépíthetővé váltak, megindult a kereskedelem nagyarányú fejlesztése, 

bevásárlóközpontok épültek a Szandai réten. Az iparterület átalakulóban van, több – korábban nagy jelentőségű üzem 

(cukorgyár, papírgyár) bezárt, még sok az újrahasznosításra váró (ipar)terület. A rendszerváltás városrendezési 

következményei még nem zajlottak le teljesen, az átalakulás még folyamatban van.  
 

b) Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület  
 

A várost az Árpád–korban alapították eleink, első említése 1075–ből való, a Garamszentbenedeki apátság alapító 

levelében szerepel Zounuk néven. Helye ugyanitt volt, a mai város tehát a régi maradványaira épült. Jól látható ez a 

régészeti lelőhelyek szóródásából, ahogy itt is, ott is fel–felbukkannak a középkori város emlékei. Egyetlen nagy 

régészeti lelőhelyként jelölhetjük be a város- központi részét.  

A régészeti lelőhelyek felderítése, feltárása szempontjából a külterület kedvezőbb. Nem ismerünk itt több lelőhelyet, 

de megbízhatóbb adataink vannak kiterjedésükre, intenzitásukra nézve. 

Módszeres, dűlőről dűlőre végzett terepbejárást nem végeztünk Szolnok határában, de a megyeközpontra a múltban 

is, a jelenben is jellemző nagy építkezések, beruházások, földmunkák sok helyen hoztak leleteket a felszínre, s így e 

részleges kutatásokból, a földmunkákhoz kapcsolódó számtalan leletmentésből Szolnok településrégészeti térképét 

meglehetős biztonsággal megrajzolhattuk. 
BELTERÜLETEN NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK: 

Nyilvántartott lelőhelyek 

1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési helyek) (A természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII.. törvény alapján természetvédelem alatt is állnak), esetleg a középkori 

templomhelyek és más kiemelt jelentőségű, védett lelőhelyek.  

A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a bolygatása tilos, hanem 30 

méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 

2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, amennyiben a beruházást 

másutt nem lehet megvalósítani. 
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A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció készíthető, különösen a 

földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti 

dokumentáció készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. 

A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi közútépítések előkészítése során 

a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a feltárásra jogosult intézménnyel előzetes régészeti 

dokumentációt köteles készíttetni a kerékpárút kivételével. 

A nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során az előzetes régészeti 

dokumentáció tartalmi elemeire a törvény vonatkozó részeiben foglaltakat kell alkalmazni. 

A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás 

régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban 

meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a 

régészeti örökség elemeit, 

ab)  a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési 

szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, 

b) próbafeltárást ír elő - jogszabályban meghatározott kivételekkel -, ha 

ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban 

meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 

bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

bc)a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert, 

c) teljes felületű feltárást ír elő, ha 

ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, 

cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 

d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel 

gazdagítja. 

(4) A hatóság a (3) bekezdés a-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei 

vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 
 

Tájékoztató adatok:  

Szolnok Város esetében az örökségvédelmi témakörben eljáró hatóság Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 

Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének célja a lelőhelyek részletes ismertetése abból a célból, hogy 

a településrendezési koncepcióban ill. tervekben szereplő módosításoknak, fejlesztéseknek a hatása a régészeti 

örökség egyes elemeire nézve felmérhető legyen, s ezáltal a beruházó számára tájékoztatásul szolgáljon a rá váró 

kötelezettségekről. 

Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel ill. az előzetes régészeti dokumentáció 

elkészítésével nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. E munkák a felderítést célozzák, azok 

eredményétől függően további régészeti kutatásokra, azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. 

 

Egyedi esetekben felállíthatunk további alkategóriákat — javaslataink, tanácsaink vagy éppen sajátos helyi 

körülmények alapján. Ilyen lehet pl. olyan lelőhely, mely nagyon intenzívnek mutatkozik már a felszíni 

megfigyelések alapján is, s ezért feltárása igen költséges és időigényes lenne. A beruházás nem tilos e helyeken, 

csupán nem javasolt. Ez a figyelmeztetés a táblázat utolsó oszlopában, a megjegyzés rovatban szerepel.  
 

A várost az Árpád–korban alapították eleink, első említése 1075–ből való, a Garamszentbenedeki apátság alapító 

levelében szerepel Zounuk néven. Helye ugyanitt volt, a mai város tehát a régi maradványaira épült. Jól látható ez a 

régészeti lelőhelyek szóródásából, ahogy itt is, ott is fel–felbukkannak a középkori város emlékei. Egyetlen nagy 

régészeti lelőhelyként jelölhetjük be a város- központi részét.  

A régészeti lelőhelyek felderítése, feltárása szempontjából a külterület kedvezőbb. Nem ismerünk itt több lelőhelyet, 

de megbízhatóbb adataink vannak kiterjedésükre, intenzitásukra nézve. 

Módszeres, dűlőről dűlőre végzett terepbejárást csak a Tenyő-sziget térségében és az M4 nyomvonalában végeztünk 

Szolnok határában, de a megyeközpontra a múltban is, a jelenben is jellemző nagy építkezések, beruházások, 

földmunkák sok helyen hoztak leleteket a felszínre, s így e részleges kutatásokból, a földmunkákhoz kapcsolódó 

számtalan leletmentésből Szolnok településrégészeti térképét meglehetős biztonsággal megrajzolhattuk.  
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NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK: 

a) Feltétlenül kikerülendő lelőhelyek  

15. lelőhely, Beke Pál halma: A halom egy homokdombra felhordott kurgán, lábánál már az 1950–es évek elején 

megbolygatták 

és bányászást kísérő leletmentés során szarmata sírokat találtak. A halom eredetileg kurgán, valószínűleg rézkori 

temetkezés. 

74. lelőhely, Vár: A lelőhely védetté van nyilvánítva. 1973–ban hitelesítő ásatás során előkerült a török dzsámi alapja, 

és a palánkvár erődítésének nyomai. Emellett újkőkori, szkíta, Árpád–kori leletek is származnak innen, ill. egy 

XVIII. század elején, talán a Rákóczi–szabadságharc idején kardjával eltemetett halott sírja is. 2017-ben a 

területen próbafeltárás zajlott, ahol a dzsámi további falmaradványait és a végvári időszak épületei kerültek elő. 

2018-2019-ben a Művésztelep terüeltén zajlott feltárás a tervezett turisztikai beruházás előtt, amely során további 

épületek lettek azonosítva.4 

79. lelőhely, Zagyva-parti-halom: Szolnoktól északra, a 32-es út keleti oldalán található rézkori temetkezési halom.5 

80. lelőhely, Határ-menti halom: Szolnoktól északra, a 32-es út nyugati oldalán található rézkori temetkezési halom.6 

127. lelőhely, Akadály-halom: Korábban Tószeghez tartozó lelőhely. Rézkori kurgán.7 

 

b) Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek  

03. lelőhely, Irodaház: Ez az irodaház a mai Néplap székház a Kossuth tér 1. szám alatt. Korábban itt egy 18. 

században épült ház állt. A leletek a XVI–XVII. századból származnak.8 

04. lelőhely, Beke Pál halma III.: Hat dombból álló vonulat északi tagja. A mezőgazdasági műveléssel X–XI. századi 

leletek kerültek a felszínre. A leletmentésen honfoglalás kori sírok kerültek elő.9 

05. lelőhely, Beke Pál halma II.: Hat dombból álló vonulat egyik tagja, a 40. lelőhelytől északra található. A 

mezőgazdasági műveléssel intenzív újkőkori, a Körös kultúra telepére utaló jelenségek kerültek felszínre.10 

06. lelőhely, Fekete–város (MOL–vezeték, 4.): Az említett ártéri sziget területén újkőkori, római kori szarmata, 

népvándorlás kori és középkori telepre utaló leletek.11 

07. lelőhely, Fekete–város (MOL vezeték 30.): Az említett ártéri sziget területén késő bronzkori, római kori szarmata, 

népvándorlás kori és árpád–kori telepre utaló leletek.12 

08. lelőhely, Szandaszőlős V.: Szolnok Szandaszőlős nevű városrészétől K-re a Tenyő-sziget É-i, félszigetszerű 

kiszögellésén található, a Szandai-lapos és a Csikó-lapos nevű ártéri területekből kiemelkedő parton, ahol a szajoli 

MOL-telepről vezető műút a gázvezetéket keresztezi. Az újkőkori Körös–kultúra nagy telepe, emellett a kora 

rézkori tiszapolgári kultúra, a késő bronzkori rákóczifalvi csoport és római kori szarmata letelepedésre utaló 

leleteket és jelenségeket találtak a leletmentés ill. terepbejárás során.13 

09. lelőhely,Verseghy–park (Marx-park): XVI-XVII. századi kerámia, török talpastálak töredékei, bronz 

gyertyatartó, ezek mellett újkőkori, középső és késő bronzkori telepre utaló kerámia került elő. 14 

10. lelőhely, Tisza–híd: XVII-XVIII. századi kerámia került elő.15 

11. lelőhely, Vöröshadsereg út 33. avar temető részlete került elő. A lelőhelyen 2019-ben Kovács Péter feltárást, 

amikor vaskori és szarmata település nyomai kerültek elő.16 

 
4 Korábbi Gutenberg tér, Bástya utca 8. Vártemplom, Művésztelep parkja lelőhelyek összevonásával és a történeti tér telejs 

terüeltére kiterjesztve. Kaposvári Gyula – Csányi Marietta: Szolnok-Vár, Gutenberg tér. ArchÉrt 101 (1974) 328; Kertész 

Róbert: Előzetes Régészeti Dokumentáció-Szolnok VÁR! – Szolnoki várkerület 2017. ÖNYO/546 (2018). LNyA: 75167 
5 Tárnoki Judit: Előzetes Régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817 kmsz. közötti szakasz, 2012. KÖH 

600/2352/2012 LNyA: 81415 
6 Tárnoki Judit: Előzetes Régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817 kmsz. közötti szakasz, 2012. KÖH 

600/2352/2012 LNyA: 81417 
7 LNyA: 65634 
8 Soproni Olivér: Jelentés a szolnoki leletmentő ásatás törökkori anyagáról. DJM RégAd. 30-68. Lelőhely 
Nyilvántartási Azonosító: 17036 
9 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2005. 600/2388/2006. LNyA: 21136 
10 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2005. 600/2388/2006. LNyA: 21137 
11 Csányi Marietta: Lelőhelybejelentő adatlap Százhalombatta-Tiszaújváros 12”-os termékvezeték cseréjével összefüggő 

régészeti lelőhelyekről. DJM RégAd 524-2001. LNyA: 22761  
12 Csányi Marietta: Lelőhelybejelentő adatlap Százhalombatta-Tiszaújváros 12”-os termékvezeték cseréjével összefüggő 

régészeti lelőhelyekről. DJM RégAd 524-2001. LNyA: 22755 
13 Korábbi Tenyő-sziget, Dersi–gát; Szandaszőlős– Tenyő–sziget, Csikó–part; Tenyő–sziget, (Kengyel–sziget), Blaskó–föld 

lelőhelyek összevonásával. Raczky Pál: Ásatási napló a Szolnok, Szanda-Tenyősziget-Dersi-gát ásatásról. DJM RégAd. 478-

2001 LNyA: 25475 
14 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975. LNyA: 25509 
15 Kaposvári Gyula: A szolnoki múzeum leletmentései 1959-ben. DJM RégAd 44-68. LNyA: 25510 
16 Kaposvári Gyula: Szolnok, Vöröshadsereg út 33. RégFüz ser I. 15. (1962) 53. LNyA: 25536 
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12. lelőhely, Attila u. 50: Építkezéskor bronzkori kerámia és késő bronzkori, bronz eszközöket tartalmazó lelet került 

elő.17 

13. lelőhely, Vízmű telep és Városmajor út között: őskori, római kori szarmata, középkori telepre utaló kerámia került 

elő.18 

14. lelőhely, Szolnok I. homok.: A Rákócziújfalvára tartó út keleti oldalán homokháton található honfoglalás kori 

temető. 19 

16. lelőhely, Szandaszöllős III.: Tenyő-sziget déli partján található szarmata településnyom.20 

18. lelőhely, Szandaszöllős IV.: A tenyő-sziget ÉK-i részén található kisebb újkőkori település és késő bronzkori 

temető hely.21 

19. lelőhely, Fekete–város: A hely Szolnoktól ÉK-re fekszik a várostól 4-5 km-re. Az ártérből kiemelkedő háromszög 

alakú sziget, Felszínén, partélén több lelőhellyel. A Milléri-főcsatorna és a Holt-Tisza ártere határolja. 

Árvízmentes terület lehetett mindig, ezért nem meglepő, hogy szinte minden régészeti korszakban megtelepedtek 

rajta. Újkőkori, bronzkori, vaskori, római kori szarmata telepre utaló leletek kerültek elő ezen a részén. 2020-ban 

gát áthelyezés során humuszolásból újkőkori középső bronzkori és késő bronzkori Gáva-kultúra leletei, római 

kori szarmata telepjelenségek, két népvándorlás kori temetkezés és egy Árpád-kori falu került elő a sziget keleti 

csücskén, Polgár Zoltán kis felületen feltárást is tudott itt végezni ekkor.22 

20. lelőhely, Szanda–Reptér: A repülőtér építésekor néhány sírból álló kora bronzkori, valamint óriási római kori 

szarmata és népvándorlás kori gepida temető került elő, melynek jelentős részét a régészek akkor fel is tárták. A 

be nem épített részeken még mindig várható lelet előkerülése.23 

21. lelőhely, Attila utca: Az Attila út elején ismeretlen korú sír került elő.24 

22. lelőhely, Szandaszőlős–Kápolna–dűlő: Szolnok Szandaszőlős nevű városrészétől D-re, a Cseber-ér nevű 

mélyedést Ny-ról határoló partvonulatokhoz Ny-ról csatlakozó lapos tábla alig látható kis kiemelkedésén 

helyezkedik el a lelőhely, gázvezeték keresztezi.25 

23. lelőhely, Szandaszöllős II.: Szandaszőlőstől délre, a Csikó–lapos D-i magaspartján helyezkedik el, gázvezeték 

keresztezi. Újkőkori telepre utaló nyomok a felszínen.26 

24. lelőhely, Gettler–telek: Szolnokon az Arany János utcában, Hild Viktor házának udvarán, és a szomszéd telken 

(Gettler telek) helyezkedik el a lelőhely. (Kora: IX. XV. század)27 

25. lelőhely, Személyi pályaudvar (Indóház u.): római kori padlótégla került elő.28 

29. lelőhely, Zagyva–torkolat: A Tisza és a Zagyva torkolatánál a Zagyvában helyezkedik el a lelőhely. Az 1562-ben 

épült török cölöphíd mederben lévő cölöpjármainak helye.29 

30. lelőhely, Pityó–part: A Szolnoki palánkvárat K-i, Ny-i és ÉNy-i oldalán a Zagyva határolta, a K-i ágat nevezték 

Pityónak, nevét egy ott található kis utca is őrzi. Hozzávetőleges helye a Pityónak a mai Bástya u. és Városmajor 

u. között lehetett, a mai MÁV kórház parkját szelhette át.30 

31. lelőhely, Zagyva-gát: A Zagyva bal partján található többkorszakos lelőhely. A régészeti korok majdnem 

mindegyikében lakott volt a terület.31 

32. lelőhely, Kénsavgyár, Sulyoki–dűlő: római kori szarmata sírok kerültek elő, mellette újkőkori és kelta 

telepnyomok.32 

 
17 Kaposvári Gyula: Szolnok Attila u. 50. RégFüz ser. I. 16 (1963) LNyA: 25542 
18 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975. LNyA: 25550 
19 Polgár Zoltán: Jelentés helyszíni szemléről, Szolnok- I. homok 2001. MNM RégAd. II/58/2002 Ltsz.: 18672 LNyA: 31808 
20 Tárnoki Judit: Százhalombatta-Tiszaújváros 12”-os termékvezeték cseréjével összefüggő régészeti terepbejárás 

jegyzőkönyve. DJM RégAd 458-2000. LNyA: 32939 
21 Tárnoki Judit: Százhalombatta-Tiszaújváros 12”-os termékvezeték cseréjével összefüggő régészeti terepbejárás 

jegyzőkönyve. DJM RégAd 458-2000. LNyA: 32941 
22 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975., Polgár Zoltán – Mali Péter – Kovács Péter: Régészeti 

megfigyelés, VTT Hullámtér rendezése a Középt-Tiszán (Besenyszög) TKF-73/116 (2022)  LNyA: 32835 
23 Kaposvári Gyula: Ásatási napló a Szolnok, Szanda ásatásról. DJm RégAd. 510-2001. LNyA: 32943 
24 Kaposvári gyula: Jelentés a Szolnok, Attila u. lelőhelyen végzett helyszíni szemléről. DJM RégAd 178-70. LNyA: 32945 
25 Tárnoki Judit: Százhalombatta-Tiszaújváros 12”-os termékvezeték cseréjével összefüggő régészeti terepbejárás 

jegyzőkönyve. DJM RégAd 458-2000. LNyA: 35581 
26 Tárnoki Judit: Százhalombatta-Tiszaújváros 12”-os termékvezeték cseréjével összefüggő régészeti terepbejárás 

jegyzőkönyve. DJM RégAd 458-2000. LNyA: 35583 
27 Stanczik Ilona: Hild Viktor jegyzeteiből. 1975. LNyA: 35539 
28 Stanczik Ilona: Hild Viktor jegyzeteiből. 1975. LNyA: 35588 
29 Kaposvári Gyula: Szolnok, Vár, Tiszapart. RégFüz ser. I. 15 (1961) LNyA: 35613 
30 Kaposvári Gyula: Szolnok, Pityó-part lelőhelyen előkerült festett tál rajza. DJM RégAd 185-70. LNyA: 32944 
31 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975. LNyA: 25456 
32 Kaposvári Gyula: Szolnok-Vegyiművek. RégFüz ser. I. 13 (1960) LNyA: 25508 
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34. lelőhely, Szandaszőlős: Szolnoktól D-re helyezkedik el a Tenyő-sziget. Ezen a területen, a Balogh Lajosné 

tanyáján, a Derzsi-gáttal szemközt van a lelőhely, ahol a késő bronzkori halomsíros kultúra urnatemetkezését 

találták meg.33 

35. lelőhely, Táncsics Mihály u.: XVI–XVII. századi csontváz került elő.34 

36. lelőhely, Beke Pál halma I.: Hat dombból álló vonulat egyik tagja, oválisan elnyúló homokdomb, a legmagasabb 

– névadó – kurgántól északra, melyben honfoglalás kori temető volt. Részben megbolygatták, ezt követően 

leletmentés végeztek a szolnoki múzeum régészei.35 

37. lelőhely, Házgyár: késő vaskori kelta telepnyomok és sír, népvándorlás kori avar temető részlete. Részben 

elpusztult.36 

38. Lelőhely, Szolnok Villany–telep vagy TITÁSZ telep: négyszögesedő késő neolitikus festett edény került elő 

valamint középső neolitikus (AVK ) telepre utaló cserepek.37 

39. lelőhely, Kossuth Lajos u. 27.: Építkezéskor török kori szórványleletek kerültek a múzeumba.38 

40. lelőhely, Stárzsahalom. A homokdomb széthordásakor feldúlt sírból honfoglalás kori aranyozott ezüst 

tarsolylemez került a Magyar Nemzeti Múzeumba. A lelőhely valószínűleg teljesen megsemmisült, újabb 

földbolygatás előtt azonban mégis célszerű lenne ellenőrző megelőző ásatást végezni a helyszínen.39 

41. lelőhely, Tiszaparti Gimnázium: Építési munkálatok során kora újkori sír került elő.40  

42. lelőhely, Hubay Ferenc utca: Török kori szórványleletek kerültek elő.41 

43. lelőhely, Fedett uszoda: Építési munkálatok során török kori kerámia került elő.42 

44. lelőhely, Mártírok út 4.: Meszesgödör ásásakor melléklet nélküli, XVI. századi sír került elő.43 

45. lelőhely, Tűzköves: Szolnoktól ÉK-re a Zagyva Malomzugnak nevezett kanyarulatával szemben a Zagyva és a 

Tűzköves-ér által közbefogott magaslaton helyezkedik el. Kőzépső és késő újkőkori (szakálháti csoport, tiszai 

kultúra) település, újkőkori sír, római kori szarmata és középkori telepnyomok jellemzik a lelőhelyet, ahol 

leletmentés és feltárási is volt, mely a lelőhelynek csak töredékére terjedt ki.44 

46. lelőhely, Alcsi–sziget: A 4-es út és az azt kísérő kerékpár–út építése során végzett tereprendezéskor került elő a 

lelőhely az Alcsi-sziget nevű határrészen., a Tisza egykori magaspartján. Késő vaskori kelta, és árpád–kori 

teleprészlet került feltárásra.45 

47. lelőhely, Tisza Szálló: A Tisza–mederből római kori szarmata szórványleletek, a szálloda mellől XII. századi 

bronz körmeneti kereszt került elő. 46 

48. lelőhely, Millér, Halas–tavak: A parton őskori és árpád–kori telepre utaló leletek.47 

49. lelőhely, Millér, Csapó–tanya: A felszínen római kori szarmata és korai árpád–kori telepre utaló leletek.48 

50. lelőhely, Millér, Csapó–tanya: A felszínen római kori szarmata telepre utaló leletek.49 

51. lelőhely, Fekete–város, Csapó–tanya: A felszínen kora és késő bronzkori, római kori szarmata, árpád–kori és 

késő középkori telepre utaló leletek.50 

52. lelőhely, Fekete–város, Csapó–tanya: A felszínen újkőkori, vaskori, római kori szarmata telepre utaló leletek.51 

 
33 Kaposvári Gyula: Tiszakengyeli terpebejárás adatai. DJM RégAd 130-70. LNyA: 35587 
34 Kaposvári gyula: Rákóczifalván és Szolnok-Táncsics Mihály úton végzett leletmentés helyszíni jegyzetei. DJM RégAd 158-

70. LNyA: 35590 
35 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2005. 600/2388/2006. LNyA: 35536 
36 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975. LNyA: 35543 
37 Raczky Pál: Az 1975-1976. év leletmentései és ásatási jelentések. DJM RégAd. 523-2001. LNyA: 35595 
38 Kaposvári Gyula: Szolnok, Kossuth Lajos utca 27. RégFüz ser. I. 11 (1959.) 76. LNyA: 35546 
39 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975. LNyA: 35575 
40 Laszlovszky József: Jelentés a Szolnok, Tiszaparti Gimnázium lelőhelyen végzett helyszíni szemléről. DJM Rég.Ad. 1267-

2002. LNyA: 35594 
41 Kovács Gyöngyi: Török kerámia Szolnokon. 1984. LNyA: 35545 
42 Kovács Gyöngyi: Török kerámia Szolnokon. 1984. LNyA: 35537 
43 Kaposvári Gyula: Szolnok, Mártírok u. 4. RégFüz ser. I. 11. (1959) LNyA: 35548 
44 Stanczik Ilona: Szolnok, Tűzköves. RégFüz ser. I. 22 (1969) LNyA: 35598 
45 Cseh János – Polgár Zoltán: Szolnok, Alcsi-sziget. RégFüz ser. I. 47. (1996) LNyA: 35531 
46 Kaposvári Gyula – Mészáros Ferenc: Szolnok város története I. 1975. LNyA: 35591 
47 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46100 
48 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46103 
49 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46105 
50 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46106  
51 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46111 
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53. lelőhely, Millér: Szolnoktól keletre a Millér főcsatorna nyugati partján római kori szarmata, árpád–kori, késő 

középkori telepre utaló nyomok.52 

54. lelőhely, Millér 2: Szolnoktól keletre a Millér főcsatorna nagy, U alakú kanyarjának nyugati partján római kori 

szarmata telepre utaló nyomok.53 

55. lelőhely, Zagyva–gát vagy Zagyva–part: Óriási, a kiterjedésű, a Zagyva mindkét partján elhelyezkedő lelőhely, 

a Malom–zugnak nevezett részen, ahol 12 régészeti kor emlékanyaga került elő az ismételt gátépítési munkák 

során időről időre. Az 1980–as években a nagyszabású földmunkát nagy leletmentés kísérte. A földmunkák, 

leletmentések dacára a lelőhely nagy része remélhetőleg még érintetlen.54 

56. lelőhely, Szandaszőlős, Cseber-ér-dűlő: A Cseber-ér, egykori Tisza ág partján található középső neolitikus, 

szarmata és Árpád-kori telep.55 

57. lelőhely,volt Lenin Tsz.: A várostól nyugatra, az Abonyba vezető műúttól északra az egykori Lenin Tsz központja 

több dombból álló homokhátra épült. E dombháton, a Tsz–központ területén és környékén honfoglalás kori sírok 

kerültek elő.56 

58. lelőhely, Arany János utca: A 7. lelőhelytől nem messze felszínre bukkant szórvány török kori kerámia került a 

múzeumba.57 

59. lelőhely, Ságvári u. 16.: Építkezések során több alkalommal kerültek innen leletek a szolnoki múzeumba, 

elsősorban XV–XVIII. századra datálható kerámia.58 

60. lelőhely, Ferences templom: A templomnak korábbi előzménye is lehetett, környezetében földmunkák során 

csontváz maradványait találták.59 

62. lelőhely, Beke–halmi–dűlő: A Tenyő–sziget nyugati peremén újkőkori (AVK) megtelepedésre utaló leletek.60  

63. lelőhely, Szandaszőlős közepe: honfoglalás kori temetkezésre utaló sírok kerülnek elő időről időre.61 

64. lelőhely, Piroska (Paládics): A 4–es út Szolnokot elkerülő szakaszának építésekor nyitott bánya területén 

szarmata temető és rézkori telep került elő.62 

65. lelőhely, Dombos: A 4–es út Szolnokot elkerülő szakaszának építésekor nyitott bánya területén nagykiterjedésű 

szarmata telep került elő.63 

66. lelőhely, Papp-tanya: Szolnoktól ÉNy-ra a Zagyvától délre található szarmata, avar és Árpád-kori település, 

amelynek terüeltén 2014-2015-ben Czifra Szabolcs végzett feltárást.64 

67. lelőhely, Zagyva-part: Szolnoktól északra, a Zagyva déli partján található többkorszakos lelőhely, középső 

újkőkor, késő rézkor, késő bronzkor, kora vaskor, szarmata és avar település, ahol Bóka gergely végzett feltárást 

2014-ben.65  

68. lelőhely, Alcsi-puszta I-II.: Szolnoktól északra a Zagyva északi partján található több korszakos, középső 

újkőkor, késő rézkor, középső és késő bronzkor, vaskor, szarmata, avar, település és szarmata település, ahol 

2014-ben Masek Zsófia végzett ásatást.66 

70. lelőhely, Alcsi-puszta III.: Szolnoktól északra a Zagyva és a Gulyés-éri főcsatorna között. M4es feltárások során 

újkőkori, középső rézkori, középső bronzkori, szarmata, középkori és kora újkori telep és szarmata temető került 

elő.67 

 
52 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46149 
53 Kovács Katalin: terepbejárási dokumentáció Tisza jobb partja Szolnoktól Szórópusztáig 2004. KÖH  600/1547/2004. LNyA: 

46150 
54 Cseh jános: Lelőhelybejelentő adatlap – Szolnok Zagyvapart. KÖH 600/1071/2006. LNyA: 53917 
55 Csányi Marietta: Kengyel-észak-gázvezeték régészeti állapotfelmérő dokumentáció. NyTI-3227/03. LNyA:54181 
56 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009 LNyA: 65264 
57 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009 LNyA: 65266 
58 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009. LNyA: 65268 
59 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009. LNyA: 65270 
60 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009 LNyA: 65272 
61 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2005. 600/2388/2006. LNyA: 65274 
62 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009 LNyA: 65276 
63 Kelemen Angéla: Lelőhelybejelentő adatlap Szolnok 2009. KÖH 600/1617/2009 LNyA: 65278 
64 Csányi Marietta: Örökségvédelmi hatástanulmány M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz 2008. KÖH 

600/1599/2009 LNyA: 65404 
65 Csányi Marietta: Örökségvédelmi hatástanulmány M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz 2008. KÖH 

600/1599/2009 LNyA: 65424 
66 Csányi Marietta: Örökségvédelmi hatástanulmány M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz 2008. KÖH 

600/1599/2009 LNyA: 65430 
67 Csányi Marietta: Örökségvédelmi hatástanulmány M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz 2008. KÖH 

600/1599/2009 LNyA: 65442 
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71. lelőhely, Milléri-holtág-part I-II.: besenyszög határán, a Millér déli partján a Hasznos-szigettel szemben található 

többkorszakos lelőhely. Az M4 feltárások során 2014-2015-ben késő bronzkori, vaskori, avar, és középkori 

leletek kerültek elő.68 

73. lelőhely, Palladics-puszta: A Tisza keleti árterének a partján Tószeg határának a közelében, őskori, szarmata és 

késő középkori telepnyom.69 

75. lelőhely, Sas-halom-dűlő: Szolnoktól nyugatra a Máté-ér kanyarulatában található újkori településnyom.70 

76. lelőhely, Zagyva-oldal-dűlő: Szolnoktól északra az Eresztő-halmi csatorna partján található őskori 

településnyom.71 

77. lelőhely, Fekete-tanya: Szolnoktól északra, Zagyvától nyugatra található kiemelkedés őskori telepnyomokkal.72 

78. lelőhely, Szűcs-tanya: Szolnoktól északra, a Zagyva déli partján található késő bronzkori, vaskori, szarmata és 

Árpád-kori település, amelyet 2016-ban részben feltártak az M4 munkálatai során.73 

81. lelőhely, Kovács-tanya: Szolnoktól északra található lelőhely késő bronzkori, kora vaskori és középkori 

megtelepedés nyomaival.74 

82. lelőhely, Farmosi-tanya: Szolnoktól ÉNy-ra található szarmata és középkori településnyom.75 

83. lelőhely, Zagyva-part II.: Szolnoktól északra az Eresztő-halmi főcsatorna és a Zagyva között. Szarmata település 

nyomai kerültek elő innen a terepbejárások során.76 

84. lelőhely, Fácán-telep: Szolnoktól ÉNy-ra található szarmata telepnyom.77 

85. lelőhely, Ondok-tanya: Zagyva északi parton található középső neolitikus, kora rézkori és szarmata lelőhely.78 

86. lelőhely, Alcsi-puszta IV.: A Millér és a Zagyva között található népvándorláskori telepnyom.79 

87. lelőhely, Milléri főcsatorna-partja: A város keleti határán a Zagyva nyugati partján találhatókéső bronzkori és 

avar település, valamint szarmata temető. 80 

88. lelőhely, Puszta-Szanda: Szolnok és Rákóczifalva határán található népvándorláskori és középkori temető 

szórvány késő bronzkori leletekkel.81 

91. lelőhely, Besenyszögi út: A Millér Hasznos-szigeti kanyarjának nyugati oldalán található őskori telep újkőkori, 

késő bronzkori és kora vaskori megtelepedéssel.82 

92. lelőhely, Gumikeverő: A Kombájn utca elején található szkíta, szarmata település és késő középkori temető, 

2016-ban és 2020-ban kisebb leletmentések voltak itt.83 

93. lelőhely, Piroskai út: A Piroskai út végében 2017-2018-ban Polgár Zoltán által részben feltárt Árpád-kori falu.84 

 
68 Csányi Marietta: Örökségvédelmi hatástanulmány M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasz 2008. KÖH 

600/1599/2009 LNyA: 65446 
69 Reményi lászló: terepbejárási dokumentáció, Szolnok, Tiszaparti sétány és Iparterületi térség, 2009. KÖH 600/2768/2009. 

LNyA: 68727 
70 Szalontai Csaba: örökségvédelmi hatástanulmány, M8, Veszprém-Dunaújváros közti szakasz, 2007. KÖH 600/1809/2008. 

LNyA: 71687 
71 Kelemen Angéla: jelentés helyszíni szemléről- Szolnok, zagyva-oldal-dűlő. 2012. KÖH 600/1643/2012 LNyA: 80043 
72 Tárnoki Judit: Előzetes Régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817 kmsz. közötti szakasz, 2012. KÖH 

600/2352/2012 LNyA: 81411 
73 Tárnoki Judit: Előzetes Régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817 kmsz. közötti szakasz, 2012. KÖH 

600/2352/2012 LNyA: 81413 
74 Bóka Gergely: Előzetes régészeti dokumentáció I. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. BPD/100/01390/2013. 

LNyA: 84101 
75 Bóka Gergely: Előzetes régészeti dokumentáció I. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. BPD/100/01390/2013. 

LNyA: 84103 
76 Bóka Gergely: Előzetes régészeti dokumentáció II. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. LLTK/528/2014. 

LNyA: 84105 
77 Kovács Katalin: Előzetes régészeti dokumentáció I. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. BPD/100/01390/2013. 

LNyA: 84107 
78 Kovács Katalin: Előzetes régészeti dokumentáció I. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. BPD/100/01390/2013. 

LNyA: 84109 
79 Kovács Katalin: Előzetes régészeti dokumentáció I. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. BPD/100/01390/2013. 

LNyA: 84111 
80 Kovács Katalin: Előzetes régészeti dokumentáció I. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. BPD/100/01390/2013. 

LNyA: 84113 
81 Kelemen Angéla: Jelentés helyszíni szemléről-Szolnok, Puszta-Szanda, 2013. LLTK/657/2014. LNyA: 85527 
82 Bóka Gergely: Előzetes régészeti dokumentáció II. – M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek, 2013. LLTK/528/2014. 

LNyA: 85883 
83 Mali Péter: Jelentés régészeti megfigyelésről és leletmentésről-Szolnok, Gumikeverő, 2016. 600/2013/2016 LNyA: 91977 
84 Tárnoki Judit: Előzetes régészeti dokumentáció- Szolnok Ipari Park, K&P Chem Kft. Szolnoki Üzem, 2017. ÖNYO/2880 

(2017) LNyA: 93197 
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94. lelőhely, Veres-résztől D-re: Újkőkorban, rézkorban, illetve a római korban és az Árpád korban lakott település 

nyomai a Zagyva bal partján.85 

95. lelőhely, Nagy-fenéki-mellékcsatornától É-ra: A Zagyva partján található többkorszakos település, ahol az 

újkőkor, a rézkor, a bronzkor, a római kor és a középkor folyamán volt lakott.86  

96. lelőhely, Zagyva DNy-i partja: A Zagyva partján található újkőkori, bronzkori, szarmata,a var és középkori 

településnyom.87 

97. lelőhely, Piroskai-dűlő: A Piroskai-dűlőban a vasúttól nyugatra található szarmata település.88 

98. lelőhely, Balázs-tanya: A Zagyva és az Eresztő-halmi csatorna közötti kiemelkedésen található többkorszakos 

település rézkori, vaskori, szarmata és avar megtelepedés nyomaival.89 

99. lelőhely, Piroska-meander ág partja: A Paládics-puszta keleti részén található rézkori, szarmata és avar 

lelőhely.90 

100. lelőhely, Piroskától DK-re: A vegyipari Iparterület nyugati szélén egy egykori vízfolyás partján található 

háromkorszakos: újkőkori, rézkori és szarmata település.91 

101. lelőhely, Pintér-tanya: A Millér Hasznos-szigeti kanyarjának a nyugati oldalán található kora vaskori és 

középkori lelőhely.92 

102. lelőhely, Máté-ér-mellékcsatorna Déli part: Szolnok nyugati részén a Máté-ér déli partján található középkori 

lelőhely.93 

103. lelőhely, Máté-ér-mellékcsatorna Déli part II.: Szolnok nyugati határán a Máté-ér déli partján lévő szarmata 

lelőhely.94 

104. lelőhely, Katona-kút: Szolnok nyugati részén az egykori Nagy-ér északi partján található kora újkori 

településnyom.95 

105. lelőhely, Katona-kút I.: Szolnok nyugati részén az egykori Máté-ér déli partján található kora újkori 

településnyom.96 

106. lelőhely, Katona-kút II.: Szolnok nyugati részén az egykori Nagy-ér és a Máté-ér közt található szarmata és 

kora újkori településnyom.97 

107. lelőhely, Paládics-puszta: Szolnok DNy-i Tószeggel közös határán az egykori Nagy-ér mellékvízfolyásai által 

szabdalt területen lévő középkori telepnyom.98 

108. lelőhely, Piroskai-Paládics 3: Szolnok déli részén a 100. lelőhelytől északra található szarmata és középkori 

lelőhely.99 

109. lelőhely, Piroskai-Paládics 4: Szolnok DNy-i részén az egykori Nagy-ér mellékvízfolyásai által szabdalt 

területen lévő középkori telepnyom.100 

110. lelőhely: Kápolna-dűlő: Beke Pál halmi gerinc délnyugati oldalán található kisebb középkori tanya nyom.101  

111. lelőhely, Beke-halmi-dűlő I.: A Tenyő-szigetet körbevevő egykori Tisza-ág nyugati partján található 

kiemelkedés Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrája és késő középkori telepnyomokkal.102 

112. lelőhely, Beke-halmi-dűlő II.: A Tenyő-szigetet körbevevő egykori Tisza-ág nyugati partján található 

kiemelkedés újkőkori és szarmata telepnyomokkal.103 

 
85 Koller Melinda: Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció- Közép Tisza, árvízvédelem, 2017. ÖNYO/540 (2018). 

LNyA: 94099 
86 Koller Melinda: Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció- Közép Tisza, árvízvédelem, 2017. ÖNYO/540 (2018). 

LNyA: 94101 
87 Koller Melinda: Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció- Közép Tisza, árvízvédelem, 2017. ÖNYO/540 (2018). 

LNyA: 94103 
88 Kovács Péter: Lelőhely-bejelentő adatlap – Szolnok, Piroskai-dűlő. ÖNYO/2053/11 (2018). LNyA: 94897 
89 Sarkadi Gergely: ERD, Szolnok 2x48 MW naperőmű csatlakozását megvalósító 132 kv-os szabadvezetés és földkábel. 

RFO/872 (2020) LNyA: 96029 
90 Bittner Bettina: ERD, régészeti terepbejárás, Napelemes kiserőmű, Szolnok 0990/32-33. TKF-73/224 (2022) LNyA: 98393 
91 Bittner Bettina: ERD, régészeti terepbejárás, Napelemes kiserőmű, Szolnok 0990/32-33. TKF-73/224 (2022) LNyA: 98395 
92 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
93 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
94 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
95 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
96 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
97 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
98 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
99 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
100 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
101 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
102 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
103 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 



SZOLNOK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI RÉSZMÓDOSÍTÁSA I. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN 
 

 

HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS                     2022           VÁTERV95  180 

113. lelőhely, Beke-halmi-dűlő III.: A Tenyő-szigetet körbevevő egykori Tisza-ág nyugati partján található 

kiemelkedés késő középkori telepnyomokkal.104 

114. lelőhely, Szanda-Reptér II.: A Tenyő-szigetet körbevevő egykori Tisza-ág nyugati partján található 

kiemelkedés Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrája telepnyomokkal.105 

115. lelőhely, Gergely-tanya: A Tenyő-szigetet körbevevő egykori Tisza-ág nyugati partján található kiemelkedés 

Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrája, kora és középső bronzkori valamint Árpád-kori telepnyomokkal.106 

116. lelőhely, Szanda-Reptér III.: A Szandai magaspart északi csücskében, részben elpusztított Árpád-kori 

lelőhely.107 

117. lelőhely, Tenyő-sziget II.: A Tenyő-sziget déli partján található újkőkori és szarmata település és 

temetőnyoma.108 

118. lelőhely, Tenyő-sziget III.: A tenyő-sziget DNy-i csücskében található intenzív szarmata telepnyom.109 

119. lelőhely, Tenyő-sziget, Szandai-lapos I.: A Tenyő-sziget nyugati csücskének északi oldalán Alföldi 

Vonaldíszes Kerámia kultúrájának, Tiszapolgár kultúrának, vaskornak és a szarmatáknak a települése került 

elő.110 

120. lelőhely, Tenyő-sziget, Szandai-lapos II.: A 119. lelőhely szarmata településének a temetője.111  

121. lelőhely, Tenyő-sziget, Csikó-lapos I.: A Tenyő-sziget keleti magaspartján található kis kora bronzkori Makó-

kultúrához kapcsolható telep.112 

122. lelőhely, Tenyő-sziget, Csikó-lapos II.: A Tenyő-sziget keleti magaspartján található középső neolitikus és 

szarmata telep.113 

123. lelőhely, Tenyő-sziget, Csatornaőrház I.: A Tenyő-sziget DK-i részén a Csatornaőrháztól északra található 

neolitikus telepnyom.114 

124. lelőhely, Tenyő-sziget, Csatornaőrház II.: A Tenyő-sziget DK-i részén a Csatornaőrháztól délre található 

szkíta telepnyom.115 

125. lelőhely, Tenyő-sziget I.: A Tenyő-sziget déli partján található középső neolitikus lelőhely.116 

126. lelőhely, Cseber-ér-dűlő, északi part: Az egykori Tisza-ág, Cseber-ér, Tenyő-szigettel szembeni magaspartja 

szarmata település.117 

128. lelőhely, Kengyel – Derzsi-gát IV.: Kengyel Derzsigát nevű egykori magaspartjának déli végében található 

bronzkori halomsíros időszaki temető és szarmata településnyom.118 

129. lelőhely, Kengyel – Pusztakengyel: A Kengyeli holtág által körbefogott egykori sziget északi csücskében lévő 

kora neolitikus, bronzkori halomsíros időszaki valamint középkori lelőhely.119  

 

 
104 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
105 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
106 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
107 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
108 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
109 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
110 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
111 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
112 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
113 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
114 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
115 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
116 Mali Péter – Nagy Fanni: Terepbejárási jelentés Szolnok – Tenyő-sziget térségéről. 2021. március 30-31. DJM RégAd. 
117 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
118 DJM fémdetektoros projekt lelőhelye 
119 Balogh Béla: Jelentés helyszíni szemléről, Kengyel 1925. MNM RégAd. 37.P.l., Ltsz.: 3090. LNyA: 25535 
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Régészeti lelőhelyek áttekintése 

 

Belváros régészeti lelőhelyei 
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Paládics vasútállomás és környéke régészeti lelőhelyei 

 

Szandaszőlős régészeti lelőhelyei 
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Zagyvapart régészeti lelőhelyei 

 

c) Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékesnek tekinthető szolnoki településképet napjainkban a Belváros, ill. 

a Belvároshoz kapcsolódó történeti városrészek hordoznak. A város 1950-es évektől elindult, majd a 70-es években 

felgyorsult nagyarányú építkezései, illetve az újonnan kiépült településrészek a történetileg kialakult jellegzetes 

városképet jelentősen átalakították. Ma a városba érkezés pontjairól feltáruló látványban egyedül a vízi úton 

érvényesül a hagyományokat hordozó városkép. 

A lakótelepek megjelenése és különösen a déli iparterületek nagy létesítményei a településkép meghatározó elemeivé 

váltak.  

A Tiszaparti városrész a Kápolna utca menti utcák, valamint a mai Ady E úttól délre eső városközponti területek a 

Zagyva és a Tisza között a XVIII századi városfallal körülvett települési rész volt melyet szérűskertek öveztek. A 

szérűskertek telekstruktúráját őrzik ugyan helyenként még mai az utcahálózatok a Rákóczi út és a Pozsonyi út 

környékén, de városképi és utcaképi örökséget csak a városfalon belüli területek hordoznak. 

Az örökségvédelem szempontjából fontos területen a település és utcaképet zavaró új építmény nem épült. A 

műemlékjegyzékben szereplő, országosan védett épületek és építmények száma évek óta nem bővült. A helyi 

védelem alatt álló emlékművek és épületek jegyzékének újabbakkal való kiegészítését javasolták a településrendezési 

tervek. 
 

d) Műemlék, műemléki együttes 

A műemlékek legtöbbje természetszerűleg a történeti városrészekben, a belvárosban ill. a Zagyva-Tisza 

összefolyásánál található. A városban országos védelem alatt álló műemlékek: 
-- 3911. Xaveri Szent Ferenc kápolna, Ady Endre u.-Pozsonyi u. sarok (hrsz.3089) Barokk,  

-- 3913. Mária szobor Balogh Kálmán u. – Pólya Tibor u. sarok (hrsz.1549) Barokk, 1750 körül 

-- 3914. Római katolikus plébániatemplom, vártemplom 

-- Szent István tér 1. (hrsz. 115) Klasszicista, 1824. Berendezés: főoltár, szószék, padok, áldozórács empire, 1820 körül. 

-- 3915. Nepomuki Szent János szobor Szent István tér (hrsz. 115.) 1804. 

-- 3918. Bánkódó Krisztus-szobor Madách u. (hrsz. 1017) Szobor 1800 körül, védépítménye eklektikus, XIX. sz. második fele 

-- 3919. Ferences templom, Templom u. 8/A (hrsz. 1047/1) Barokk, 1724-57. Berendezés: mellékoltárok, szószék barokk, XVIII. 

sz. 

-- 3920. Ferences Rendház,Templom u. 8. (hrsz. 1046) Barokk, 1723-51. 

-- 3921. Ferences Gimnázium Templom u. 10-12. (hrsz. 1049/3) Klasszicista, 1836. 

-- 3922. Kálvária Templom u. 8/A (hrsz. 1047/2) Késő barokk, 1794. 

-- 3923. „Magyar Király“ Szálloda, ma: múzeum Kossuth tér 4. (hrsz. 2065) Késő klasszicista, 1860. 
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-- 3924. Megyeháza Szolnok Kossuth u. 2. (hrsz. 798) Eklektikus, 1878. 

-- 3926. Partos Mária-kápolna Nyíl u. (hrsz. 8243/2) Barokk, 1799. 

-- 3927. Lakóház Szapáry u. 17. (hrsz. 903) Késő klasszicista, 1840 körül 

-- 3929. Obermayer-Hubay féle bérház, ma gimnázium Szabadság tér 6. (hrsz. 1565) Kora eklektikus, 1856. 

-- 3930. Népi lakóház Tabán (hrsz. 1367) 

-- 8806. A szolnoki csata emlékműve Szabadság tér (hrsz. 787/4) Épült 1868. 

-- 10079. Verseghy Ferenc Gimnázium Tisza park 1. (hrsz. 850) Klasszicista, 1887. Tervező: Benk Károly 

-- 10083. Vármegyei Kaszinó, ma: Tudomány és Technika háza Szolnok, Kossuth Lajos út 4. (hrsz. 800) eklektikus, 1896. 

 -- 10339. Víztorony Szolnok, Kőrösi u. 1-3. (hrsz. 7350) Eklektikus 1899. 

 -- 10658. Nemzeti Szálloda Szolnok, Szapáry u. 22. (hrsz. 960) Eklektikus, 1895. Építész: Kocsis Lajos (Arad) 

-- 10856. Ó-Szolnok vasútállomás indóháza és vízháza Szolnok, Indóház u. (hrsz. 5567/12) 1847. 

 

Szolnok védett és védelemre érdemes objektumok telkei 

Szolnok műemlékei  

   
3911. Xaveri Szent Ferenc kápolna 3913. Mária szobor 3914. Római katolikus plébániatempl. 

   
3915. Nepomuki Szent János szobor 3918. Bánkódó Krisztus-szobor 3919. Ferences templom 
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3920. Ferences Rendház 3921. Ferences Gimnázium 3922. Kálvária 

   

3923. Szálloda, ma múzeum. 3924. Megyeháza 3926. Partos Mária-kápolna 

   
3927. Lakóház 3929 Bérház, ma gimnázium 3930. Népi lakóház 

   
8806. A szolnoki csata emlékműve 10079. Verseghy Ferenc Gimnázium 10083. Kaszinó, Tudomány és Technika 

háza 

   

10339. Víztorony 10658. Nemzeti Szálloda 10856. Ó-Szolnok vasútállomás indóház  

 

e) Helyi védelem 

A szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat az alábbi helyi területi védelmi területeket jelöli: 

-- településkép-védelmi 

-- városképvédelmi, 

-- városszerkezet védelmi, 

-- utcahálózat védelmi, 

-- utcakép-védelmi  

területeket 
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1. Helyi településkép-védelmi terület 
 

A Városmajor út – Vízmű u. - Tisza folyó árvízvédelmi töltése – városi Tisza híd – Tiszaliget körtöltés 

déli szakasza – Hullám utca – Vágóhíd utca – Csáklya utca – Mártírok út – Tószegi út – Küry Albert utca 

– Szivattyú utca – Zápor utca – Templom út – József Attila út – Nagy Imre körút – Mátyás király út – 

Szántó körút – Várkonyi tér- Zagyva folyó árvízvédelmi töltés nyugati oldala – Szolnok-Szajol 

közforgalmú vasútvonal által határolt terület 
 

 

 

2. Helyi városkép-védelmi terület 

A Tisza parti sétány – Gábor Áron tér –Konstantin út - Kazinczy u. – Petőfi u. – Baross Gábor út – 

Boldog Sándor István körút – Hubay utca – Sólyom út – Tófenék út – Sarkady László utca – Kossuth 

tér keleti térfala - Kossuth Lajos út északi térfal – Szabadság tér északi térfala – Zagyva híd – Zagyva 

folyó árvízvédelmi töltés nyugati oldala által határolt terület. 

 

3. Helyi városszerkezet-védelmi terület 

• Az Ady Endre út – Kápolna utca – Baross Gábor út – Eötvös tér által határolt terület. 
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• A Tabán, azaz az Ady Endre út – Tabán északi térfala - Zagyva folyó árvízvédelmi töltés nyugati 

oldala – gyalogos híd – Bástya utca és Szent István tér keleti térfal – Verseghy út – Szabadság tér – 

Kossuth Lajos út – Jókai utca által határolt terület. 

• A Küry Albert utca  – Szivattyú utca – Zápor utca – Templom út által határolt terület. 

• A Hullám utca – Vágóhíd utca – Csáklya utca – Kiss Ferenc utca – Tisza folyó árvízvédelmi töltése 

által határolt terület; 

• A Csokonai út – Thököly út – Szántó körút– Báthory utca által határolt terület. 

 

 

4. Utcahálózat-védelmi terület 

• Gábor Áron tér – Kazinczy utca – Petőfi út – Baross Gábor út – József Attila út – Indóház út – 

Mártírok út által határolt terület és 

• Szántó körút– Csokonai utca – Üstökös utca – Bajnok utca – Pozsonyi út – Ady Endre út – Gárdonyi 

Géza utca – Remete utca által határolt terület. 

 
 

5. Utcakép-védelemi terület 

• a Baross Gábor út déli térfala a 2-8. házszámok között, 

• a Kossuth Lajos út 1- 10. házszámok között és a Szabadság tér északi térfala, 

• a Magyar utca eleje (északi vége), 
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• a Művésztelep, 

• a Szapáry u. mindkét oldala, 

• a Templom u. mindkét oldala és Mártírok út 1-6. házszámok között 

 
 

A szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jelöli a helyileg védett objektumokat. Ezek az alábbiak: 

Helyi egyedi védettségű épület(rész)ek: 

Baross Gábor út 6. (Hrsz.: 966) Szecessziós lakóépület 

Baross Gábor út 8. (Hrsz.: 967) Eklektikus épület 

Baross Gábor út 34. (Hrsz.: 1325/2) Szecessziós üzletház 

Baross Gábor út 42. (Hrsz.: 1342) Eklektikus iskolaépület 

Kellner Gyula u.7. (Hrsz.: 813) Evangélikus templom 

Kossuth Lajos utca 1. (Hrsz.: 1567) Bíróság 

Kossuth Lajos utca 3. (Hrsz.: 1591/1) Első Magyar Biztosító 

Kossuth Lajos utca 5. (Hrsz.: 1592) Vízügyi Igazgatóság 

Kossuth Lajos utca 7. (Hrsz.: 1624) Neobarokk épület 

Kossuth Lajos utca 10. (Hrsz.: 808) Neobarokk épület 

Kossuth Lajos tér 2. (Hrsz.: 2068) Könyvtár, volt Fehérló Fogadó 

Kossuth Lajos tér 9. (Hrsz.: 840) Városháza 

Madách utca 43. (hrsz.: 1063) lakóépület 

Madách utca 49. (hrsz.: 1058) lakóépület 

Mária utca 5. (hrsz.: 1121) lakóépület 

Magyar utca 1. (Hrsz.: 863) Szecessziós épület 

Szabadság tér 2. (Hrsz.: 1561) Szecessziós lakóház 

Szabadság tér 3. (Hrsz.: 1562) Neobarokk lakóház 

Szapáry út 14. (Hrsz.: 952) Szecessziós épület 

Szapáry út 16. (Hrsz.: 953) Szecessziós épület 

Szapáry út 18. (Hrsz.: 956) Szecessziós épület 

Szapáry út 19. (Hrsz.: 905) Szecessziós épület 

Szapáry út 24. (Hrsz.: 961/2) Eklektikus épület, Ipartestület székháza 

Szapáry út 28. (Hrsz.: 963) Szecessziós épület Kádár Cukrászda 

Templom u. 5. (Hrsz.: 937) Lakóház 

Templom u. 6. (Hrsz.: 1038) Iskolaépület 

 

Helyi egyedi védettségű, épület(rész)nek nem minősülő objektumok: 
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68-as szolnoki gyalogezred obeliszkje   Eötvös tér sarka 

Damjanich szobor     Művésztelep Zagyva híd felől eső részén 

I. világháborús emlékmű    Tiszai hajósok tere 

Golgota      Hősök tere 

Török kút      Gutenberg tér 

Verseghy Ferenc bronz mellszobra   Tisza Szálló melletti park 

Halas lány kút      Tisza Szálló árkádja előtt 

Szigligeti Ede bronzszobra    Szigligeti Színház előtt 

Tiszai hajósok emlékműve – dombormű  Tisza híd városi hídlába 

Nő gitárral – kőszobor     Hild tér parkja 

Vásárhelyi Pál mellszobra    Baross u. 7. iskola előkertjében 

Jubileumi emlékmű     Jubileum tér 

József Attila mellszobra    József Attila út 

Famunkás emlékmű     Temető u. – Mártírok útja találkozása 

2. sz. kriptasor 28. számú  kripta                                Kőrősi u., Római Katolikus temető 

 

   
Baross Gábor út 6-8. Baross Gábor út 34. Baross Gábor út 42 

   
Kellner Gyula u. Evangélikus templom Bíróság Kossuth Lajos út 1 Kossuth Lajos út 3 

   
Kossuth Lajos út 5 Kossuth Lajos út 7 Kossuth Lajos út 10. 

   

-- Könyvtár (volt Fehérló Fogadó) Kossuth Lajos tér 9. Városháza  Magyar u. 1. (hrsz. 863 
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Református templom, Sóház u. 2. Szabadság tér 2. Szabadság tér 3. 

   
Szapáry út 14. Szapáry út 16. Szapáry út 18. 

   

Szapáry út 19. Szapáry út 24. Szapáry út 28. 

   
Templom u. 2. volt zsinagóga  Templom u. 5. Templom u. 6. 

 

  

Tisza park, Tisza Szálló   
 

 

1.14.5 Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 

Szolnok fejlődését, közlekedési csomópont jellegének köszönheti. A jövőbeni fejlődésének záloga e csomóponti jelleg 

további erősítése. A térszerkezeti kapcsolatok ugyan sokirányúak, de erősségük egyenetlen.  

Legmarkánsabb a K–Ny-i irány a 4. sz. főúton és a Budapest–Debrecen–Záhony vasúti fővonalon keresztül. A 4. sz. 

főút kapacitása hiányos. Az É–D-i tengely irányú térszerkezeti vonal ma kevésbé fejlett. A kecskeméti, szegedi 

kapcsolat hiányzik. (Jelentősen javítani fogja a Martfű–Tiszaföldvár–Kungyalu közötti közúthálózat-fejlesztés.) 

Hasonlóan hiányzik az egri kapcsolat is. Az M8 sz. tervezett autóút megépítése, nemcsak az említett irányú 

megközelítéseket fogja, de ezen keresztül a gazdasági együttműködést is segíteni fogja.  

Szolnok belső területfelhasználására rányomja bélyegét a csomóponti jelleg, a városon áthaladó közlekedési hálózatok 

sokasága. Míg a külső kapcsolatok szempontjából ez előny, addig a város belső működésében zavarokat okoz.  

A vasúthálózat a város É-i, ÉNy-i részeit elvágja a nagyobb várostesttől. Ennek következtében sok a zárványterület, 

ami különösen a lakóterületi használatnál hátrányos. Az átmenő forgalmat lebonyolító 4. sz. főút és a 32. sz. 

Jászberényi út ugyancsak felszeleteli a várost. A ’70-es években megépült új Tisza-híd és a 4. sz. főút elkerülő 
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szakaszának kiépítése – ha nem is elégséges mértékben –jelentősen csökkentette a belső városrészeket zavaró 

gépjárműforgalmat.  

A várost a folyók ugyancsak tagolják. Természetesen nagy érték a Tisza és a Zagyva jelenléte, de a településrészek 

közötti kapcsolatokat egy-egy pontra, vonalra szűkítik.  

A felsorolt művi és természetes hálózatok együttesen alakították a jellegzetesen mozaikszerű terület- felhasználási 

szerkezetet. Ennek a mozaik-jellegnek a következménye, hogy sok az önálló életet élő városrész (Partoskápolna, 

Pletykafalu, Széchenyi városrész, Szandaszőlős, Zagyván túli területek stb.) és a „hulladék”, alig hasznosított terület. 

Ehhez járul még, hogy a lakónépességhez viszonyított belterület nagy, több várossal történt összehasonlításban 

Szolnokon alacsony a belterületi laksűrűség. 

Belterületi arányok, belterületi népsűrűségi adatok összehasonlítása                           2021 wikipedia 
vizsgált települések közigazgatási terület 

(ha) 

belterület 

(ha) 

lakónépesség 

(fő) 

belterület aránya a 

közigazgatási 

területhez (%) 

belterület 

népsűrűség 

(fő/ha) 

Szolnok 18 723 3 848 69725 20,55 18,96 

Kecskemét 32 136 3 913 109651 12,18 29,19 

Debrecen 46 166 5 928 200974 12,84 35,02 

Nyíregyháza 27 454 4 461 116554 16,25 26,37 

További probléma, hogy sok helyen keverednek a települési funkciók. Ez különösen szembetűnő a déli iparterületen, 

ahol az összes lehetséges területhasználat együtt, egymásba olvadva jelenik meg.  

Szolnok lakóterületeinél az É-i fejlesztés a környező mezőgazdasági területek ÉNy-i széljárásból keletkező 

porszennyezése miatt vitatható volt. A nyugati és a délnyugati lakóterületek vagy vasútvonalak, vagy iparterületek 

közé ékelődnek, ami nyilvánvalóan hátrányos. A kedvező keleti fejlesztési irányt korábban a laktanyák zárták le. A 

Szovjet laktanyák hozzáférhetőségével az irány részben szabaddá vált. Dél felé a környezeti adottságok kedvezőek, 

a hálózati kapcsolatok kevésbé  

A lakótelepek rehabilitációja, a Széchenyi lakótelepen kezdődött el. A rehabilitáció még nem elég komplex, ki 

kellene terjednie a lakóépületek felújításán túlmenően, a környezet rendezésére, az úthálózatok korszerűsítésére, a 

zöldfelületek mainál gazdagabb és a közösségi terek színvonalas kialakítására is.  

A város üdülőterületei, rekreációs területei közül az Alcsi-szigeti az, amelyik elhelyezkedése és tudatos alakítása révén 

üdülőterületnek tekinthető. Az utóbbi években azonban a lakóterületi átsorolása megtörtént  

A déli iparterületen a Tószegi útról megközelíthető Paprika utca és környéke ugyan az érvényes településrendezési 

tervek szerint üdülő építési övezetbe sorolt, de az ipari környezet potenciális szennyezettsége (elsősorban a 

Vegyiművek) miatt üdülési funkcióra nem alkalmas.  

A Cegléd–Budapest és Kiskunfélegyháza–Kecskemét vasútvonal által bezárt háromszög pihenési célú felhasználását 

indokolt fenntartani, a terület zárvány jelleg miatt. Ugyanis korábban felmerült a lakóterületi átsorolása, mely 

közlekedési nehézségek miatt lekerült a napirendről. 

Üdülőépületek sorakoznak a Tiszaligettől keletre eső, árvizektől nem mentesített Üdülősor utca környékén. A terület 

csak nyári gátak védik az árvizektől. Ennek következtében állandó árvízveszélynek vannak kitéve az épületek. A 

tulajdonosok azonban ragaszkodnak a telkek használatához, annak  

ellenére, hogy minden évben víz alá kerül a területet.  

Tenyősziget az Alcsi Holtág mellett kialakult üdülőterület. A területen az előkészítést (telekalakításokat, utak és 

közművek kiépítését) befejezték. A terület tényleges használata még csak kismértékben indult el.  

A Holt Tisza környezeti terhelése erősen növekedni fog abban az esetben, ha terület valóban beépül. 

A város legértékesebb rekreációs területe a Tiszaliget. Értékét a Belváros közelsége és a természetes környezetbe 

ágyazottság adja. Megvalósult a Liget Termálstrand és élményfürdő, és kalandpark.  Felújításra került a Sporttelep. 

A gyalogos és kerékpáros híd megépültével létesítményei a Belvárosból közvetlenül megközelíthetővé váltak.  

A Milléri csatorna és környékére néhány rekreációs funkció települt az elmúlt évtizedben. Szabadidőpark és motel 

működik a Tisza töltésétől nem messze. Itt rendezték be a Vízügyi Múzeumot, mely meglehetősen elhanyagolt 

állapotban van. További rekreációs létesítmények, a lovarda és az agyaggalamb lövészet területe. A Milléri tó ma 

horgászvíz, valamikor halastóként funkcionált. A területnek a város arányos rekreációs célú területi ellátásában lehet 

szerepe. Ehhez azonban a szükséges műszaki infrastruktúra hálózatok még hiányoznak. 

A Szandai rét sport repülőtere távlatban ugyancsak lakósági rekreációs célokat szolgálhat, amennyiben a honvédség 

idővel lemond a terület tartalék katonai célú felhasználásáról. Az előzetes államigazgatási egyeztetések során 

azonban tisztázódott, hogy a HM egyelőre nem mond le a terület használatáról. Így a terület funkcióváltására a 

közeljövőben nem lehet számítani. 

A város intézményei, településközponti illetve vegyes központi területei is a Belvárosba és az Alcsi városrész Zagyva-parti 

sávjára koncentrálódnak. Intézményi ellátottsági hiányosságok elsősorban a Belvárostól távol eső területeken 

jelentkeznek.  
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Az önkormányzati működtetésű intézményellátásban összességében Szolnok kedvező helyzetben van. Az utóbbi 

években a Szandaszőlősi városrészközpont kiépült, mely a Belvárostól legtávolabb eső városrész intézményi 

ellátottságát jelentősen fogja javítani. 

A városközpont gazdagodott az Aba Novák Agora Kulturális központtal, Az Alcsi városrészben megépült a Várkapu 

látogatóközpont, és felújításra került a Szolnoki Művésztelep. A városközponti funkciókat gazdagította a Reptár 

Repülőmúzeum. 

A volt szovjet és magyar laktanyák, a városfejlesztés fontos tartalékai. A Thököly út menti laktanya terület 

honvédségi használatát a HM feladta. A nagy kiterjedésű terület ma még használaton kívüli. Intézményi, vagy 

gazdasági célú fejlesztés a környező lakóterületek ellátását nagymértékben javítaná. 

Az M4-es autóút megépítésével a város megközelítésének fő irányai megváltoztak. A Besenyszögi út és a Thököly 

út menti területek felértékelődtek. Ez a Thököly úti és a Mester út menti laktanya területek hasznosítását is elő fogja 

segíteni.  

A város iparterületeinek, gazdasági területeinek felhasználása változóban van. Az ipar válsága miatt megszűnő, ill. 

átalakuló üzemek fokozatosan helyet adnak más felhasználásnak is. Legtöbb helyen megjelent a kereskedelem, a 

szolgáltatás.  

A volt nagy kiterjedésű és rendszerváltás után felhagyott gyártelepek (barnamezős területek) rehabilitációja még 

nagyrészt várat magára. Ilyen rehabilitációt igénylő területek délen a Gyökér utca és a Panel utca mentén 

helyezkednek el. 

A MÁV-területek kihasználatlanok (rendező pályaudvar, konténer raktár). A várostestbe beékelődő, jó pozícióban 

fekvő ingatlanok vállalkozás célú hasznosítása a városnak, de a MÁV-nak is érdeke. E tekintetben az első lépések 

megtörténtek, a teherpályaudvar egy részén logisztikai központot hoztak létre, másik részén motorvonat karbantartó 

bázis létesítését tervezik.  

A déli iparterületen zöldmezős beruházásként valósult meg a Szolnoki Ipari Park. A telkek nagy része már beépült, 

A beruházások számára hamarosan elfogy a telekkínálat. Ezért szükség lehet az Ipari Park bővítésére.  

A város észak-nyugati, Nagysándor út környéki városrész nagy része a joghatályos településrendezési tervek szerint 

gazdasági terület. E városrész még jelentős be nem épített, illetve alul hasznosított területekkel rendelkezik, melyek 

elsősorban gazdasági célra, és akár „zöldmezős” beruházások számára is hasznosíthatók. 

Az elmúlt években magánkezdeményezésre gazdasági átsorolásra került mintegy 40 ha a Thököly út mentén.  A 

területek előkészítése még nem kezdődött meg. Ugyancsak kezdeti stádiumban van a 32.sz. út nyugati bevezetése 

szakasza mentén kijelölt mintegy 60 ha gazdasági terület fejlesztése is. 

Az autóúttól északra a Besenyszögi közigazgatási határmentén Besenyszöggel együttműködve új ipari park került 

kijelölésre. A fejlesztés még nem indult meg. 

A külterületen, az északi közigazgatási területen naperőmű parkok létesültek, és további kettő van folyamatban . 

A város közterületei, zöldterületei, erdőterületei  

Szolnokon a zöldfelületi-rendszernek fontos elemei a folyó-menti területek. Az utóbbi közel egy évtizedben 

közparkok megújítására, utcafásításokra került sor. A Verseghy park mellett új (magyar rózsafajtákat bemutató) 

közpark létesült. A fejlesztések ellenére még mindig sok a tennivaló. A zöldfelületek mennyiségi növelése mellett a 

funkcionális fejlesztés is fontos lenne, csakúgy, mint a növényállományok frissítése.  

A város külterületének felhasználásában a tulajdonviszonyokban történő változás veszélyeket hordoz. Különösen a 

belterülethez csatlakozó földterületek belterületbe vonása iránti igény erősödhet fel. A belterület növelésének 

hátrányai különösen Szolnokon jelentkeznek, ahol igen alacsony a laksűrűség. Ezért rejt veszélyeket a 442. sz. 

országos mellékút Szandaszőlőstől délre tervezett elkerülő nyomvonala, mert fejlesztési helyzetbe hozza a belterület 

és a tervezett út közötti külterületeket. Ennek hatására előbb-utóbb a belterületbe vonás, illetve a beépítésre szánt 

területi átsorolás igénye meg fog jelenni. 

Szolnok településszerkezetének problémái az előzőekből következnek.  

Az M4 autóút megépítésével az átmenő forgalma csökkent. De hiányzik a belső városrészek forgalmát szervező 

gyűrűs közlekedési hálózat néhány eleme, és hiányoznak ennek részét képező további közúti Tisza hidak. 

Végérvényesen csak ez a gyűrűs hálózat tudná kiváltani a Szabadság téren (régi Tisza-híd előtt) halmozódó 

gépjárműforgalmat is. A gyűrűs hálózat további előnye a külső városrészek és a munkahelyek és lakóterületek 

közöttii kapcsolatok erősítése lenne. 

Hiányzik a Tisza és a városközpont közötti gyalogos utcahálózat. A városrészben a Tiszára lefutó utcák hálózata 

kitűnő adottság, ugyanis a központ és a már kiépült sétány közötti kapcsolat minden nagyobb beavatkozás és 

telekrendezés nélkül megoldható lenne. A gyalogos és a kerékpáros Tisza-híd megépítésével elindult ez a kedvező 

folyamat, de a gyalogos hálózatok összekapcsolása még várat magára. A Szapáry út gyalogosítása a gyalog hálózat 

legfontosabb összekötő láncszeme lenne, mely a Városközpontot, a Kossuth téri gyalogos teret a Tisza-partot, illetve 

a Tiszaligetet kötné össze. A Tisza-parti sétány nyugati meghosszabbítása még nem történt meg  
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Szolnokon a környezet minősége területileg egyenetlen. Sok a szlömös, igénytelenül kialakított városi környezet. A 

lakótelepek kevésbé vonzóak. A Belváros használatát a közlekedés szennyező hatása zavarja. A déli iparterületen a 

lakó- és a környezetszennyező üzemi funkciók keveredése okoz gondokat. A vasúttól északra eső lakóterületeknél a 

helyi klímaviszonyok nem kedvezőek.  

A zavaró funkciókeveredések, a környezeti ártalmak az épített környezet minőségére is negatívan hatnak.  

A város külső megítélése (arculata)  az utóbbi évtizedben jelentősen javult. De a környezetminőség területi mérlegében 

az igénytelenebb, szennyezettebb környezet súlya még mindig elég nagy, melyet összességében a vonzó városrészek 

és azon belüli egyes közterek (Tabán, Tisza-part, Kossuth tér, Tiszaliget) még mindig nem tudják ellensúlyozni.  

A települési örökség védelme nem eléggé hatékony. A kevés országosan védett érték mellett jobban kellene tudatosítani 

a város arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti értékeket. E 

vonatkozásban kiemelt jelentőségű lehet a Szapáry út humanizálása, azaz gyalogos és zöld felületeinek bővítése és a 

város egyéb funkcióban és látványban értékes területeivel való összekapcsolása. 

A várost átszelő természetes elemek esztétikai, biológiai értékét az újonnan kiépített Tiszaparti sétány és a gyalogos 

kerékpáros híd   jól hangsúlyozzák és a város életébe bekapcsolták.. A Holt-Tisza terhelése növekedhet a tenyőszigeti 

üdülőterület beépítésével.  

Az utóbbi években gazdagodott a város zöldfelületi rendszere. De sok helyen hiányoznak a várost védő erdősávok, 

a belterületen az egymást zavaró funkciókat elválasztó zöldfelületek.  
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1.15 KÖZLEKEDÉS 
 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Szolnok megközelítőleg az ország keleti felének súlypontjában helyezkedik el. Ez a körülmény erősíti a közlekedés-

csomóponti helyzetét. A városnak mind közúti mind vasúti kapcsolatai rangosak, közúti fővonalak érintik, tranzit 

vasútvonalak szelik át, mindezek találkozási – átszállási pontja.  

2022-ben jelentős változás történt Szolnok távolsági közúti közlekedésében. Korábban a 4. számú főút a 

történelmileg kialakult belvároson keresztül haladt át. A várostól idegen, jelentős átmenő forgalom a város szívét 

károsította. A belvárosi terület tehermentesítésére 1995-ben elkészült a 4. számú főút déli – részben elkerülő 

szakasza. Ezzel új helyzet alakult ki: a várost a tágabb térséggel összekötő főút Szolnoktól délre haladt. Az út 

forgalma fokozatosan növekedett és országos szempontból is szükségessé vált az M4 gyorsforgalmi út megépítése. 

Ez 2022 elején elkészült Budapest és Törökszentmiklós között.  Így a város külső közlekedési kapcsolata alapvetően 

megváltozott. A korábbi déli „elkerülő út” helyett északi gyorsforgalmi út vette át a főközlekedés szerepét.  3 

csomóponttal. Ezzel a város északi részén lévő gazdasági területek  kifejezetten jobb helyzetbe kerültek. Ez főleg a 

Thököly út, Nagysándor József és Mester utca környékére vonatkozik. Ez a jelentős új közlekedési kapcsolat 

várhatóan újabb gazdasági területek léte4sítését fogja ösztönözni. Az úthálózat átrendeződése lehetővé teszi a 

meglévő 4. számú főút városiasabb kialakítását, új csomópontok létesítését (pl. Vízpart körútnál, a 442. számú főút 

tervezett elkerülő útjánál, a Szolnoki Ipari Parknál stb.). 

Szolnok igazgatási területét érintő állami utak 2020-ban mért átlagos forgalma a következő volt:: 

-- 4. számú Budapest – Szolnok – Debrecen - Záhonyi elsőrendű főút ( a 4. sz. főút részét képezi a 6600 

km hosszú E60 jelű nemzetközi főútnak- kelet-nyugati folyosó- amelyik Franciaország-Svájc-

Ausztria-Magyarország-Románia-Ukrajna-Gruzia-Kirgizisztán területén halad (16975-24647 Ejmű/ 

nap ) 

-- 32. számú Hatvan – Jászberény - Szolnoki másodrendű főút (8773-14661 Ejmű/nap) 

-- 402. számú Szolnoki másodrendű főút (A 4 és 32. számú főutak között a Tószegi út – Temető út – 

József Attila utca nyomvonalán, ( 15362- 15702 Ejmű/nap ) 

-- 442. számú Szolnok – Kunszentmártoni másodrendű főút (16077-20712 Ejmű/nap) 

-- 3224. jelű Szolnok Tiszasülyi összekötő út (1244 Ejmű/nap) 

-- 3225. jelű Szolnok – Jászkiséri összekötő út (3105-14115 Ejmű/nap) 

-- 4612. jelű Abony – Tószegi összekötő út (1372 Ejmű/nap) 

-- 31125 jelű bekötő út (Nagysándor József út (6500 Ejmű/nap) 

Vasúti szempontból is jelentős gócpont Szolnok. Az ország egyik legfontosabb személyi – rendező és 

teherpályaudvar együttes fogadja a nemzetközi, az országos és regionális személy – és áruforgalmat lebonyolító 

vasúti átmenő, átrakásra kerülő és cél szerelvényeket. A pályaudvar szignifikánsan villamosított.  

A térség és a város tömegközlekedéssel való ellátottsága jónak mondható. A vasúti közlekedésen felül a JÁSZKUN 

VOLÁN távolsági, helyközi járatai valamennyi közeli települést feltárnak. Van olyan település, melyben a járatok 

sűrűsége már-már a helyi járatsűrűséget közelítik meg. 

A hajózás lehetőségét a Tisza folyó biztosíthatná. Bár a Tiszán több mint 150 éve megindult a gőzhajózás, ma 

mégsem tekinthető vízi közlekedésnek a rajta lebonyolódó időnkénti teherszállítás, személyhajózás pedig a vízi út 

hosszában csupán hírmondóként van jelen.  

A légi közlekedés annyiban jelent kedvező lehetőséget a térségben, hogy elvileg mind a katonai repülőtér, mind a 

Szolnok – Szandaszőlősi füves repülőtér a jövőben bevonható a személy – és áruszállításba.  

 

1.15.2 Közúti közlekedés 
 

KÖZÚTHÁLÓZAT 

Nagyforgalmú országos főutak a beépített terület jelentős részét elkerülik.  

A 4. számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – országhatár közötti elsőrendű főút korábban a városon 

ment keresztül Abonyi út – Kolozsvári felüljáró – Bajcsy Zsilinszky út – József Attila út – Baross utca – Kossuth 

Lajos út – Szabadság tér –  

Városi Tisza-híd – Debreceni út nyomvonalon. A 90-es évek óta a főút délen kerüli el a várost. A 32. sz. főút a 

belváros nyugati részét és a nyugati városrészt érinti. (Thököly út – Rékasi felüljáró – Mátyás király út – Nagy Imre 

krt.- Bajcsy Zsilinszky út – Kolozsvári felüljáró – Abonyi út.) A 402.-es főút - Tószegi út – Temető út – József Attila 

utca nyomvonalán halad. Szandaszőlőst érinti a 442.-es főút (Karinthy Frigyes út – Kocsoros út – Kertész utca). Az 

Alcsi városrészen halad keresztül a 3225. jelű összekötő út (Verseghy út – Mester utca – Besenyszögi út.) A város 

délnyugati részén a 4625.jelű összekötő út halad át (Tószegi út) 

Ezek mellett az állami utak mellett a következő városi főutak (önkormányzati utak ) határozzák meg a város alapvető 

úthálózatát: (2011–es forgalmi adatok) 

-- Ady Endre út 14300 E/nap 
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-- Szántó körút – Szolnok Ispán út – Pólya Tibor út 19300E/nap 

-- Thököly út (Szántó körút – Ady Endre út között 

-- József Attila utca (Nagy Imre körút – Eötvös tér között) –Baross utca 8200E/nap 

-- Dr. Sebestyén Gyula körút – Városmajor utca 9300E/nap 

-- Pozsonyi út – Széchenyi István körút 9400E/nap 

-- Indóház utca – Mártírok útja – Templom utca – Szapáry út – Boldog Sándor István körút 7000E/nap 

-- Piroskai út 

-- Debreceni út 6000E/nap 

A városi gyűjtőutak a következők: 

-- Kápolna utca – Petőfi S. utca – Rákóczi F. utca 

-- Kőrősi út 2000E/nap 

-- Vízparti körút (Alcsi sziget) 3000E/nap 

-- Városmajor utca 

-- Vörösmező utca (Szandaszőlős) 7300E/nap 

-- Gorkij utca (Szandaszőlős) 4500E/nap 

-- Kölcsey Ferenc utca (Szandaszőlős) 1500E/nap 

-- Tiszaparti sétány 

Az utóbbi időben megkezdődött Szolnokon is a közlekedési létesítmények (főként csomópontok) környezetbarát és 

közlekedésbiztonságot fokozó átépítése. Ezek közül a legfontosabbak: 

-- Baross utca – dr. Elek István utcai körforgalmú csomópont 

-- Thököly út – dr. Elek István utca – Ady Endre úti körforgalmi csomópont 

-- Szántó körút – Pozsonyi úti körforgalmú csomópont 

-- Várkonyi téri körforgalmú csomópont 

-- Százlábú híd – Kertész utca – Debreceni úti körforgalmú csomópont 

-- 4-es főút – Debreceni úti turbó körforgalmú csomópontja 

-- Thököly út – Széchenyi István körút körforgalmú csomópontja 

-- Thököly út – Nagysándor József utca körforgalmú csomópontja 

-- Sóház utca és a Tiszaparti városrész úthálózatának "visszaépítése" 

A kialakult úthálózat nem tudja megfelelően lebonyolítani a folyamatosan növekvő gépkocsi forgalmat. A 4.-es főút 

elkerülő szakaszának közel két évtizeddel ezelőtti megépítése jelentősen csökkentette ugyan az átmenő forgalmat a 

városban, de a helyzet napjainkra rosszabbodott. A belső átszervezések alig segítenek: ha egyik helyen csökkenjük a 

forgalmat, akkor csak áthelyezzük más belterületi útra. Csak külső útépítéssel lehet csökkenteni a belterület nagy 

forgalmát.  

A helyzetet súlyosbítja, hogy míg korábban Szolnok lényegében a Tiszától északra terül el, addig mára jelentős 

városrészek alakultak ki a déli oldalon is. Jelentősen megnőtt Szandaszőlős lakós száma és itt alakult ki a bevásárló 

központ (AUCHAN, OBI, ALDI, PRAKTIKER stb.) Ezeket a városrészeket két Tisza-híd szolgálja ki 2x1 sávval.  

Ezek forgalma: (2011-es forgalmi adatok) 

-- Szt. István híd (4-es főút) 26301 Ejmű/nap 

-- Városi Tisza-híd 23204 Ejmű/nap 

A Belváros dél-keleti részén a Zagyva torkolatánál lévő Szabadság téren már több csomóponti változat próbálkozása 

után is állandósultak a torlódások. Ezen a helyzeten csak új Tisza-hidak építésével lehet segíteni: Csáklya utcai és 

Keleti Tisza-híd, valamint ezek közötti közúti körgyűrű létesítése a vasút déli oldalán  

A 4.-es főút várost elkerülő szakasza 2x1 sávos jó vonalvezetésű út. Ezért nagy itt a járművek sebessége, emiatt a 

balesetek általában rendkívül súlyosak. Ha ilyen esetben szükséges városi terelés bevezetése, akkor ez óriási hosszú 

torlódásokat okoz a városban. 

 A 402.-es főút 2x2 sávos József Attila utca– Temető út – Tószegi úti szakaszán rendkívül sok a baleset /a megye 16 

baleseti gócából 8 itt található). Ezen a szakaszon jelzőlámpa összehangolást kell bevezetni az összes jelzőlámpa 

nélküli csomópont és kijelölt gyalogátkelőhely bevonásával.  

A Széchenyi körút 2x2 sáv teljes szakaszán sok a gyalogos baleset a jelzőlámpa irányítás nélküli kijelölt 

gyalogosátkelő helyeken. Ezen az úton legalább középső védőszigetet kell létesíteni a gyalogos átkelőhelyeknél.  

Az M4 autóút megépítése után Szolnok fő bevezető útja Budapest irányából a 32.-es főút Thököly úti szakasza lesz. 

A jelentősen megnövekvő forgalom miatt kívánatos az út szélesítése 2x2 sávra, külön kerékpárút és kétoldali 

járdaépítéssel. A jó gyorsforgalmi kapcsolat miatt a volt laktanya területén várhatóan gyorsan megjelennek az új 

gazdasági vállalkozások.  
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Szolnok jelenlegi közlekedési hálózata a közigazgatási területen 
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Szolnok jelenlegi közlekedési hálózata a belterületen 
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Városközpont és környékének közlekedési hálózata 
 

 
 

 

1. 14.3 Közösségi közlekedés 
 

a) Közúti közösségi közlekedés 
 

A városban a helyi és a távolsági tömegközlekedést a JÁSZKUN VOLÁN járatai látják el. A helyi autóbuszjáratok 

szűkült átlapolt vonalhálózatokon működik. 

Ezért viszonylag csekély az átszálló utasok aránya. A város területe jól el van látva tömegközlekedéssel. A központi 

helyi autóbusz-pályaudvar a vasútállomásnál van. A helyi végállomásokat leszámítva 2 autóbusz centrum működik 

jelenleg: 

-- Tallin városrész 

-- Szolnoki Ispán krt. 

A három helyi autóbusz fővonal működik: 

-- Jubileum tér-Baross utca - Kertész utca – Szandaszőlős,  

-- Tallin városrész - Szapáry utca - Templom utca - Mártírok útja – Cukorgyár, 

-- Vasútállomás - Széchenyi városrész - Vasútállomás (körjárat). 

Az évi 2,7milló km futásteljesítmény kb. 10%-al csökkent.  
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A helyközi autóbusz pályaudvar az Ady Endre út mellet van, kitűnő helyen van (2008-ban épült). 

Állások száma: 

-- 8 szóló 

-- 4 csuklós 

-- 4 csuklós(parkoló) 

-- 2 csuklós az Ady Endre úton 

A helyközi járatok a város területén helyi járatként is üzemelnek. 

Az autóbuszok tárolása a Nagysándor József utcai VOLÁN telepen és a vasútállomás melletti MÁV-területen (volt 

P+R parkolóhely) van 

A fogyatékos utazók számára terjed a beszélő tájékoztatás a buszon, illetve a megállókban. 

Időszerű lenne az összes autóbusz-megállóhelyre kiterjedő vizsgálatot végrehajtani a fokozott közlekedésbiztonság 

érdekében. 

Ennek a következőkre kell kiterjednie: 

-- megállóhelyek hossza a régi szabvány 15m-t ír elő miközben a csuklós buszok 18m-ek 

-- van e kijelölt gyalogátkelőhely a megálló megközelítésére 

-- parkoló személygépkocsik nem akadályozzák-e a buszok beállását a megállóba. Stb. 

A JÁSZKUN VOLÁN továbbra is tervezi a vasútállomás mellet az autóbusz végállomás öko-jellegű átalakítását. 
 

b) Kötöttpályás közlekedés 

Vasúti közlekedés 

Tömegközlekedési ellátás a közutakon 
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A vasúti közlekedésnek igen nagy szerepe van Szolnok életében. Korábban jelentősége még nagyobb volt. A város 

beépített területéhez viszonyítva óriási arányú a vasút által elfoglalt terület. A méretekre jellemző, hogy az 1970-es 

évek elején készült személypályaudvar vágányszáma 33. Ott van az ország egyik legnagyobb teher-pályaudvara, 

melynek visszafejlesztése elkezdődött a teheráru forgalom csökkenése miatt. Területének egyre nagyobb részét 

foglalja el logisztikai központ.  

A személypályaudvar kapcsolata a várossal, illetve a térségi településekkel jó.  

A ceglédi, szajoli irányú nemzetközi törzsvonal A1 kategóriájú; ugyancsak nemzetközi törzsvonal az újszászi és az 

összekötő deltavágány. A rendező pályaudvar A” kategóriájú belföldi törzsvonal, a lakitelki irány B1 kategóriájú 

belföldi mellékvonal.  

A fogyatékosok szempontjából legnagyobb  

változás lesz az akadálymentesítés. A korszerűsítés során P+R parkolóhely létesül 200 szgk. számára, MÁV területen 

a Liget utca mellett. Megépül továbbá 2 db. B+R kerékpár-tárolóhely is.  

A Szolnok és Szajol közötti jelenlegi vasúti Tisza-híd helyett 2x1 vágányú híd fog épülni 2015-ig. A Vasútállomás 

és a rendező pályaudvar között logisztikai központ működik.  

Vízi közlekedés 

A vízi közlekedés Szolnok térségében alacsony szintű. Ennek az egyik oka, hogy a Tisza közel 130 km-es és 

természetes vízjárású szakaszán a vízi közlekedés kiszámíthatatlan. 50 – 60 km-re délre már stabil, kiszámítható a 

vízfolyam. Feljebb Kiskörétől duzzasztott a vízszint, ugyancsak stabil a vízfolyam.  Jelenleg Szolnoknál két üzemi 

kikötő működik Tisza jobb partján (az egyik Tisza utca, a másik a Gáz utca térségében.) Teherhajózást esetenként 

ömlesztett anyagot (sóder, homok stb.) szállító vontató hajó és uszályai jelentenek. A Szolnoki Tisza Parknál 

működött egykor a hajóállomás, amelynek rendszeres személyforgalmát a "kofahajó" működtetése jelentette. 

Működik még a vízi-rendészet kikötője és ennek közelében a sport- és kedvtelési célú kikötő kis hajók számára.  

A tiszai vízi közlekedés fejlesztési lehetőségei a vízlépcsőrendszer kiépítésétől függenek.  

Légi közlekedés 

Szolnokon szolgál jelenleg a 86. szállító dandár (helikopter). A HM kezelésű repülőtér alkalmas komolyabb gépek 

fogadására is. Sportrepülőtér működik Szandaszőlősön. Ennek a füves repülőtérnek nincs épített kifutópályája. A 

terület állami tulajdonú, HM kezében van.  

 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

a) Kerékpáros közlekedés 

Szolnokon jelenleg mindennapos és a szabadidős kerékpározást több mint 30 km hosszú kerékpárút szolgálja (önálló 

kerékpárút, közös gyalogos- kerékpárút kerékpársáv). 

Ebbe beleértendő az EUROVELO 11 Tisza menti kerékpárút szolnoki szakasza is. 

A város legerősebb kerékpárforgalmú útvonalai a következők voltak (kerékpár/óra): 

Százlábú híd 

Széchenyi krt. 

Dr. Sebestyén Gyula híd 

Csokonai út 

Szántó krt. 

Ady Endre út 

Baross utca 

Tiszaligeti sétány 

Tiszavirág-híd 

A Tisza parton a városi Tisza-híd és a Hullám utca között van kerékpározásra alkalmas burkolat az árvízvédelmi 

töltésen. Ettől délre is lehet kerékpározni a töltésen, de hiányzik a burkolat. Hasonlóképpen kiépített a Zagyva parti 

árvízvédelmi töltés a torkolattól az Egyetértés utcáig. 

Jelentős kerékpárút fejlesztéssel a belváros területét is érintik a kerékpárutak és létrejön a várost átszövő összefüggő 

kerékpárút hálózat első üteme. 

A vasútállomás rekonstrukciója részeként itt fog épülni két B+R kerékpártároló, mely a városi kerékpárúthoz 

kapcsolódva. 
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Jelentős fejlesztések mellet is 

vannak sürgős feladatok a 

meglévő kerékpárút hálózaton: 

-- Kerékpárutak átvezetése a 

Szabadság tér térségében, 

-- Széchenyi körúttal 

párhuzamos kerékpárút 

burkolatának felújítása 

-- A 4-es főút melletti 

kerékpárút újjáépítése 

-- A városi Tisza-hídon a 

kétoldali kerékpárutak 

szabályozása 

-- A Várkonyi-téri 

körforgalomban az egyik 

kijelölt kerékpárút zöld 

területbe vezet 

-- Nincsenek kerékpáros 

pihenőhelyek 

-- Megvizsgálandó a kerék-

párutak biztonságos átve-

zetése a közutakon. 

Szolnok meglévő kerékpárútjai 

 

b) Gyalogos közlekedés 

A gyalogos közlekedést a város teljes területén a hagyományosan a gyalogos járdák szolgálják. A városközpontban 

korábban az Ady Endre út és Baross utca közötti intézményközpont épült ki gyalogosközpontként, melyen belül csak 

a parkolóhelyek megközelítő útjai voltak. Jelenleg ez a gyalogos terület jelentősen lepusztult, méltatlan a 

városközponti intézményterülethez. Ezzel szemben a Kossuth utca átépítése (2006-2007-ben) elegáns színvonalas 

központot adott a Belvárosnak Ehhez csatlakozik a Hubay Ferenc utcai gyalogos utca, mely a Boldog Sándor István 

körutat keresztezve folytatódik a korábban épült intézményközpont felé. Igényesebb gyalogutak és sétányok vannak 

a Tiszaparti sétányon (dr. Hegedüs Lajos sétány, Tiszai hajósok tere, Tisza park, Verseghy park) és a Zagyva part 

mentén, melyek egyben kerékpárutak is. A Zagyva parti sétány felől gyalogos hídként működő közműhíd van a Pityó 

utcán keresztül az Alcsi városrész felé.  

A Tiszavirág – híd megépítésével (2010 – 2011-ben) nagyon fontos gyalogos – kerékpáros kapcsolat létesült a 

Belváros és Tiszaliget között. Következő fontos lépés a Szapáry utcának gyalogos - kerékpáros centrikus átépítése, 

amellyel összefüggő gyalogos rendszer épül ki a Kossuth tér és a Tiszaliget között. Ezzel párhuzamosan indokolt a 

Kossuth tér és a Tisza-part közötti kisforgalmú kiszolgáló utcák átépítése forgalomcsillapított gyalogosbarát utcává. 

(Magyar utca, Táncsics utca, Szigligeti utca stb.) 
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A Nagyvonalú gyalogos rendszerek kialakításán túlmenően a hagyományos járdák sokszor lepusztult 

burkolatait is fel kell újítani oly módon, hogy a fogyatékosok közlekedésére is megfelelő legyen. Számos helyen a 

hiányzó gyalogátkelő helyeket kell pótolni. (pl. Sebestyén Gyula körút – Városmajor utca keresztezése stb.)  

 

1.15.5 Parkolás 

A parkolási helyzet az évek múlásával fokozatosan romlik a gépkocsi-szám növekedése miatt. Ugyanis a járműszám 

növekedésével párhuzamosan nem építették meg az OTÉK normák szerinti parkolóhely mennyiséget. Kivétel e alól 

a nagy bevásárlóközpontok környezete. (AUCHAN, TESCÓ, INTERSPAR stb.) Legsúlyosabb a parkolási gond a 

Belvárosban és térségében, valamint a nagy lakótelepeken. A Belvárosban ugyan más városokhoz hasonlóan 

bevezették a fizető parkolóhelyek rendszerét, de kisszámú parkolóhely esetében ez sem jelent megoldást. A 

városközpontban van néhány többszintes, illetve mélygarázs, pl.  

Busz pályaudvar (3 szint) 270 ph 

Szolnok Plaza (3 szint 150 ph 

AGORA (épülő) 40 ph 

Összesen 460 ph 

Nagyobb szintbeli parkolóhely van a Központi területen a Jászkürt utca Baross utcai és Ady Endre úti oldalán az Ady 

Endre úton a Vízügyi Igazgatóságnál, a piacnál a Fiumei utcában a Szapáry utca és Magyar utca között az OTP 

átjáróháznál, a Szolnoki hajósok terén stb. Fizető parkolóhely van a vasútállomásnál. Itt tervezik a vasútállomás 

rekonstrukciója kapcsán a 200 szgk. befogadóképességű P+R parkolóhely létesítését.  Nagyobb parkolóhelyek 

vannak a Kórháznál, a temetőnél és a Széchenyi városrészben. Az utóbbi helyen több garázstömb is van.  

 

1.5.6 Fogyatékosok közlekedése 

A fogyatékosok közlekedése és az akadálymentesítés szempontjából 4 fő fogyatékossági csoportot különböztetünk 

meg: 

-- Mozgáskorlátozottak (kerekesszékkel, bottal, mankóval, járókerettel közlekedő személyek), 

-- Látásukban korlátozott személyek (vakok és gyengénlátók), 

-- Hallás és beszédkészségükben korlátozott emberek (nagyothalló és siket emberek), 

-- Értelmileg akadályozott emberek. 

A fogyatékos emberek közlekedése két területre osztható. Közterületi és épületen belüli közlekedésre. Jelen terv 

feladat a közterületi közlekedés vizsgálata. Szolnokon a 2013 évi adatok szerint  a lakosság közel 3,7%.a a közlekedés 

szempontjából fogyatékos. 
 

Kerekesszékkel közlekedők (végtag hiányosok) 1609fő 

Gyengénlátók 331 fő 

Vakok 53 fő 

Egyik szemére vak 137 fő 

Értelmi fogyatékos 185 fő 

Nagyot halló 349 fő 

Összesen 2664 fő 

Az utóbbi években a fogyatékosok közlekedésével kapcsolatos első lépések megtörténtek. A Polgármesteri Hivatal 

és a fogyatékosok egyesületei között a párbeszéd megkezdődött. Sok esetben a mindenkit kielégítő megoldás 

többletköltsége minimális. Ezek első lépésnek tekinthetők. Minden közlekedés fejlesztés átalakítás és korszerűsítés 

esetében ki kell kérni a fogyatékosok véleményét.  

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) az akadálymentesítéssel kapcsolatos műszaki 

előírásokat tartalmazza. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány megbízásából 2007-ben elkészült a " Segédlet a 

komplex akadálymentesítés megvalósításához." Ez a két műszaki leírás lehetővé teszi a közterületek 

akadálymentességének szakszerű elkészítését.  

Néhány példa a legtöbbször előforduló közlekedést akadályozó rossz kialakításokra: 

-- járda állapota egyenetlen rossz (előfordul, hogy kerekesszékkel inkább a jobb útburkolaton mennek), 

-- gyalogátkelőhelynél kiemelt szegély akadályozza a közlekedést (ha van süllyesztett szegély az túl 

meredek), 

-- kerekesszékkel közlekedők, vakok és gyengén látókat zavarják a rosszul kijelölt kerékpártárolók, 

hirdetőtáblák stb.; 

-- sok esetben a buszmegállók rossz kialakításúak és nem tudják használni a kerekesszékkel közlekedők. 

A legfontosabb általánosan alkalmazandó műszaki megoldások: 

-- A gyalogút sík legyen, a felületén a szintkülönbség ne haladja meg a 0,5 cm-t. 

-- Gyalogátkelőhelyeknél a süllyesztett járdaszegély ne legyen 10%-nál nagyobb esésű. 
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-- Vakok és gyengénlátok részére legfontosabb a gyalogos közlekedés tengelyét "vezető sávval" 

(bordákkal) kialakítani, veszélyforrás előtt (pl. gyalogátkelőnél) "veszélyt jelző" burkolatot 

lefektetni.  

-- Nagyothallók részére célszerű a hangos információkat látható formában is megjeleníteni.  

 

1.15.7 Egyéb közlekedéssel kapcsolatos javaslat 

A városban jól működik a Városi Balesetmegelőzési Bizottság. A minden lakóst érintő számos közlekedésfejlesztési 

kérdés megfelelő kezelése érdekében célszerű a város vezetőit segítő "Közlekedési Tanácsadó Testület."létrehozása. 

Ez a testület nem csak a közlekedésbiztonsággal, hanem minden egyéb a közlekedést érintő üggyel foglalkozna és a 

Polgármesteri Hivatal irányításával rendszeres időközönként ülésezne. Tagjai: 

-- Polgármesteri Hivatal, 

-- Városi Közlekedésrendészet, 

-- Helyi szakemberek, 

-- Kerékpárosok képviselői, 

-- Fogyatékosok képviselői, 

-- Magyar Közút Kht., 

-- Nemzeti Közlekedési Hatóság, 

-- Jászkun VOLÁN,  

-- Taxik képviselői, 

-- stb.  

Természetesen az üléseken csak a tárgyalt témákban érdekelt feleknek célszerű részt venni.  
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS 
 

1. 16. 1 Vizi-közművek 
 

Szolnok város településfejlesztési terve az elmúlt időszakban több ízben módosításra került, mely maga után vonta a 

fejlesztési részterületek közművesítésének módosításait is. 

Fontos kiemelni, hogy a város közmű főhálózatainak, alaplétesítményeinek fejlesztése mind a vízi-, mind az energia 

közműveknél figyelembe vették a város beépítés-fejlesztésének igényeit. Ennek megfelelően az egyes részterületek, 

legyen az Gksz, Gki, illetve Kben területfelhasználási területeknél „csak”, ellátás biztosító közmű háttérfejlesztések 

lehetnek szükségesek.  

A településrendezési eszközök jóváhagyása óta az eltelt időszak változásait, a jelen vizsgálati unkarészben foglaltuk 

össze, az E-közmű egységes rendszere szerint, továbbá felhasználva a 2020-ban készült IVS közmű adatait. 

Szolnok jelenlegi beépítés-fejlesztési területein általában a területfelhasználások átértékelése történik, mely a 

kialakult összközműves ellátással a többlet közműigények biztosíthatók. 

Itt megjegyzendő, hogy Szolnok város állandó lakosainak száma az elmúlt időszakban 2011 (72.953 fő) és 2021 

(69.725 fő) évek között csökkenő tendenciát mutatott. Ennek megfelelően a vízi-közművek tekintetében a lakossági 

ivóvízfogyasztás nem emelkedett.  

Össz közműfogyasztások szempontjából változatlannak tekinthető, mivel a lakossági fogyasztás kismértékű 

csökkenést, míg a gazdasági, különleges és ipari területfelhasználási területeknél növekvő tendenciájuak. 

A településrendezési eszközök módosításához röviden ismertetjük az érthetőség érdekében, a város 

közművesítésének jelenleg is érvényben lévő, valamint azok aktualizálásával kiegészített adatait. 
 

a) Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz ellátás és termálvíz-hasznosítás) 
 

Vízmű, vízbázisok,  

Szolnok város vízellátását a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. (5002 Szolnok, Vízmű u. 1.) kezelésében lévő 

Tisza parti vízmű-telepről biztosítják.  

A vízbázist, a felszíni vízkivételi művet 1910-ben helyezték üzembe, majd 1978-ban átépítették 60.000 m3 

mértékadó kapacitásra.  

A vízminőség-javítás céljából szükséges technológiai fejlesztések 1999-ben fejeződött be.  

Az 50.000 m3/nap alapteljesítményű Felszíni Vízmű, a Zagyva torkolata felett a Tisza jobb partjának 336 + 630 

fkm szelvényében épült meg. 

A város átlagos napi vízfogyasztása az elmúlt 10 évben 17.000 - 18.000 m3/d között változott. A jelenlegi átlagos 

vízfogyasztás is ezen értékhatárokon belül mozog.  

A csúcs-idejű fogyasztás ~22.000 - ~25.500 m3/d között változik. 

A Felszíni Vízmű, mint vízbázis regionális vízellátó rendszerként üzemel, mely Szolnokon kívül, további hét 

települést (Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, Szajol, Rákóczi-falva, Rákócziújfalu, Tószeg) lát el ivóvízzel.  

A regionális rendszer fő-vezetékei a K-1 jelű helyszínrajzon adtuk meg, mely IVS módosítása óta nem változott. 
 

- Szolnok város vízellátó fővezeték hálózata 
- Tisza jobb parti fővezeték rendszer  

A vízműtelep kitermelt és megtisztított vizét, térszíni tározókból szivattyúk juttatják a hálózatba.  

A vízműteleptől északnyugati irányban a Széchenyi városrész területén lévő 3.000 m3-es víztorony felé DN600 

mm-es vezeték épült ki.  

A magas tározótól a Széchenyi István körúton a Thököly útig, majd a Thököly úton a Nagysándor József utcáig, 

DN500 mm-es vezeték üzemel. Innen a regionális vezetékként, DN300 mm-es hagyja el a város területét, és ellátja 

Zagyvarékas, Újszász és Szászberek településeket. 

A vízműteleptől nyugati irányban, a belváros felé DN800 mm-es fővezeték, majd DN500 mm-es gerincvezeték 

épült a Pintér utcai 2.000 m3-es víztoronyig, mely az előbbi, 3.000 m3-es víztoronnyal együtt a városi hálózat 

ellennyomó tározójaként működik.  

A vízműteleptől délnyugatra, a Tisza part – Templom utca – Tószegi út vonalán NA300 mm-es vezetékről látják 

el a lakóterületeket és a Szolnoki Ipari Park területét. A DN300 és DN150 mm-es, délnyugati irányba tartó 

vezetékpár Tószeg település vízellátását szolgálja, mint regionális vezetékek. 
 

- Tisza bal parti fővezeték rendszer  

A DN800 mm-es fővezetékről leágazó DN500, 300 és DN275 mm-es átmérőjű vezetékek a Tiszát keresztezve épültek 

ki a déli területek ellátására.         

Az első bal parti leágazás a Tiszaliget létesítményeinek ellátására épült DN150 mm-es átmérővel, majd ezt bővítették 

a fejlesztési igényeinek megfelelően DN300 mm-es vezetékkel.  

A DN300-200 mm-es vezeték épült a Debreceni út vonalán Szajol település ellátására.   
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Kertvárost és Szandaszőlőst DN300 és DN275 mm-es vezetékek déli irányban folytatódva látják el, majd az DN300 

mm-es vezeték déli irányban folytatódva Rákócziújfalut és Rákóczifalvát. 

Az Alcsi sziget ellátására a DK-i DN200-as körvezetékről leágazva szintén DN200 mm-es, majd DN150 mm-es 

vezeték kerültek lefektetésre.  

A vízműteleptől kialakítása került városi vízellátó fővezeték hálózat sugarasnak tekinthető, a Tisza két partja között 

rendszernek korlátozott a kapcsolati lehetősége. 

A Vízmű külső védőterület határát és a város fő-vezeték hálózata a mellékelt K-2 jelű helyszínrajzon látható. 
 

- Vízellátó elosztó hálózat  

A fővezeték hálózatról lecsatlakozva a városban a közterületeken, szinte minden utcájában kiépült a - DN80, DN100, 

DN150 mm-es átmérőkkel - a körvezetékes ellátó, elosztó hálózat.  

A vízellátó hálózat kiépítettsége a városban 100%-osnak tekinthető. 

A város régebbi vezetékei öntöttvas, azbesztcement anyagúak, majd legújabban műanyag anyagú vezetékeket 

kerültek lefektetésre. Az öntöttvas vezetékek leginkább a belvárosi, régi beépítésű területeken találhatók, ezek 

zömmel korrodáltak, az átmérőik szűkek, gyakoriak a csőtörések. Az utóbbi években az elvégzett rekonstrukcióknak 

köszönhetően az öntöttvas vezetékek hossza minimálisra csökkent. Az azbesztcement vezetékek és az új műanyag 

vezetékek állapota megfelelőnek mondható. 

- Nyomásviszonyok szempontjából az ellátott terület két zónára oszlik: 

- A városi alapzóna ellennyomó tározója a Pintér utcai 2.000 m3-es víztorony. A zóna lefedi a városi hálózat 

túlnyomó részét, melyen a nyomásérték a beépítés ellátására megfelelő mértékű.  

- Növelt nyomású zónák  

• A Széchenyi városrész F+10 szintes épületeinek ellátására létesített zóna tározója a 3.000 m3-es víztorony.  

• A Baross utcai magas házakat ellátó, kisebb kiterjedésű zóna területén a szükséges kifolyási nyomást helyi 

nyomásfokozással biztosítják.  

A hálózatban, a nyomásviszonyok a legutóbbi aktualizálást követően nem változtak.  

Szolnok város vízellátó hálózata az elmúlt időszakban, a kisebb hálózati rekonstrukciók folytán korszerűsödött.  A 

legfrissebb adatok szerint a vezetékes vízzel ellátott lakások száma 32 683 db.  
 

Ipari vízellátás  

A Szolnok területére telepített ipari üzemek (pl.: Vegyiművek) technológiai vízigényének fedezésére saját vízbázist 

létesítettek.  

A város délnyugati részén létesült ipari park egyes telephelyei a volt vegyiművek rendszeréből, míg más telephelyek 

újonnan létesített kutakból nyernek ipari vizet.  
 

Termálvíz ellátás 

A város területén termálvíz ellátásban a Tiszaligeti Strand, és a Tisza Szálló részesül.  
 

Tűzvédelem 

A külső tűzivíz szükségletet a 28/2011. (IX.6) BM rendeletbe foglalt Országos Tűzrendészeti Szabályzat (OTSz) 

alapján, a hálózatról kell biztosítani.  

A városi hálózaton altalaj és föld feletti tűzcsapok egyaránt megtalálhatók, melyek az aktuális OTSZ-nek 

megfelelően kerültek elhelyezésre. 
 

b) Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás 

Szolnok város csatornázása vegyes rendszerűnek tekinthető, azaz egyesített és elválasztott rendszerű hálózatok 

üzemelnek. Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az 1970-es években kezdődött, bár a 

befogadó ekkor is az egyesített rendszerű hálózat volt.  

1999-ben megépült a városi teljes tápanyag-eltávolításra képes, biológiai szennyvíztisztító mű, amely hosszú távon 

képes kielégíteni a környezetvédelmi követelményeket. 

A város területén a lakossági és ipari fogyasztók által kibocsátott közcsatornába engedett szennyvizek a Szolnok 

Városi Szennyvíztisztító Műbe kerülnek, ahol a tisztítási technológián áthaladva valósul meg ártalmatlanításuk.  

A szennyvíztisztító telep szárazidei kapacitása Qdsz=32.000 m3/nap, napi csúcs szennyvízhozama Qhsz = 2500 m3h.  

Az összegyűjtött szennyvíz 220 cm-es fő-gyűjtőn, mely a Tisza jobb parti oldalán a Mártírok útja, Tószegi út 

nyomvonalon épült meg, s kerül levezetésre a tisztító telepre.  

A főgyűjtő csatorna vízgyűjtő területén keletkező szennyvizek, és a 2 éves gyakoriságú csapadékvizek elvezetésére 

alkalmas.  

A szennyvízcsatorna hálózatra hossza 658 km, ellátott ingatlanok száma ~32 500 db.  

A városi csatornahálózat anyaga 1990 előtt zömmel beton és azbesztcement, de találhatók régi fektetésű, 

rekonstrukcióra szoruló téglacsatornák. 1990 után épült elválasztott rendszerű csatornák műanyag anyagúak.  
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A térségi kapcsolatok 

A Szolnoki Regionális Szennyvíztisztító és szennyvízelvezető hálózat környező települések - Zagyvarékas, Újszász, 

Szászberek, Jászalsószentgyörgy, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszavárkony-Szőlő, Vezseny, Tiszajenő, Rákóczifalva 

Rákócziújfalu, Szajol, Tiszapüspöki, Besenyszög - szennyvizének fogadását és tisztítását is biztosítja. 

A Szolnok város csatorna fő-gyűjtő rendszerében és a regionális szennyvízelvezető hálózatban, a 2020 évi módosítás 

aktualizálást követően, nem történt változás.  

A regionális szennyvízelvezető hálózatot és a Szolnok város fő-gyűjtő rendszerét a Szennyvíztisztító Művet a K-3. sz. 

rajz mutatja. 

c) Vízrendezés, felszíni és csapadékvíz elvezetés 

Szolnok város teljes közigazgatási területe továbbra is a KÖTI-KÖVIZIG Szolnoki, illetve Mezőtúri 

Szakaszmérnökségének működési területére esik. A vízrendezés és felszíni vízelvezetés terén a 2020 évi módosítás 

aktualizálást követően, új beépítést befolyásoló változás nem történt, viszont az egységes szemlélet érdekében 

megismételjük a jellemző műszaki adatokat.  

A KÖTI-KÖVIZIG Szolnoki Szakaszmérnöksége által kezelt belvízrendszerekből a település közigazgatási 

területére esnek:  

− 27 Milléri belvízrendszer részben,  

− 27c Zagyva bal parti öblözet 

− 27b Milléri öblözet részben,  

− 29 Zagyva jobb parti belvízrendszer részben,  

− 29c Határmenti öblözet részben,  

− 29d Eresztőhalmi öblözet részben,  

− 29e Kisgyepi öblözet,  

− 30 Gerje-Perje belvízrendszer részben.  

A Szolnok közigazgatási területére eső társulati csatornák adatait illetően a Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási 

Társulat az illetékes.  

Szolnok közigazgatási területének délkeleti része, a Tiszától délkeletre a KÖTI-KÖVIZIG Mezőtúri 

Szakaszmérnökség működési területéhez, a 064 d Alcsi-Tenyő-Kengyeli belvíz öblözetbe tartozik. Az öblözet 

befogadója az Alcsi Holt-Tiszán keresztül a Tisza.  

ALCSI HOLT-TISZA  

 Kezelője és üzemeltetője: KÖTI-KÖVIZIG 

 Területe: 182,1 ha 

 Hossza: 13.980 m 

 Vízfelület átlagos szélessége: 105,4 m. (260 cm-es vízszintnél) 

 Max. tározó térfogat: 4.500 m3 (270 cm. vízmérce állásnál) 

 Mértékadó vízmérce: 0-011 szelvényben 

  típusa: álló lapmérce „0” pontja: 78,79 m Bf.  

 Maximális vízszint: 270 cm (81,49 m. Bf.)  

 Öntözési üzemvízszint: 250-270 cm. (81,29-81,49 m Bf.) 

 Ökológiai vízszint: 230 cm (81,09 m Bf.) 

 Minimális belvízvízszint: 180 cm. (80,59 m Bf.) 

A holtág végszelvényében (13+980 szelvény) található 1,0 m3-es Alcsi szivattyútelep, melynek indulási szintje 

normál időszakban 149 cm (80,28 m Bf.), belvizes időszakban 130 cm (80,09 m Bf.).  

A HOLTÁG-RENDSZER RENDELTETÉSE, FUNKCIÓI:   

− Belvízbefogadás: a 64/d jelű belvíz öblözet belvizeinek befogadása,  

− Belvíz tárózás: a 64/d jelű belvíz öblözet belvizeinek tározása,  

− Tartalék ivóvízbázis: Szolnok és a környező települések ivóvíz ellátását biztosítja, Tiszai vízminőség romlás 

esetén.  

− Öntözés: a mezőgazdasági vízhasználatok biztosítása,  

− Halászat-horgászat: verseny horgászpálya a jobb oldal 8+470-9+654 szelvények között,  

− Üdülés-sport: verseny kajak-kenu pálya jobb oldal 0+096-1+100 szelvények között, fürdésre alkalmas helyek, 

illetve horgászat.  

FELSZÍNI ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS  

A városközpontban a csapadékvizek elvezetését az egyesített rendszerű csatornahálózat biztosítja, melyhez keleti 

irányból csatlakozik a Pityó úti átemelőtől érkező nyomócsövön szállított vízmennyiség.  

A Tiszaliget területéről szintén zárt csatornán és átemelőn keresztül vezetik a csapadékvizet a befogadó Alcsi Holt 

Tiszába.  
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A Széchenyi városrész területén épült zárt csapadékcsatorna hálózat befogadója a Kisgyepi szivattyútelephez vezető 

felszíni csatorna.  

Zárt csapadékcsatorna épült a Partoskápolna és Pletykafalu területén, illetve a Kőrösi út egy szakaszán, de jellemzően 

a csapadékvizeket nyílt földmedrű, illetve burkolt árokhálózatokkal vezetik el. Utóbbi befogadója a Görbe ér.  

A kertvárosi lakóterületek nagy részén a közterületek csapadékvízelvezetése nem rendelkezik egységes vízelvezető 

rendszerrel.  

Az Ipari Park területén elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, ahol a vízelvezetés zárt csapadékcsatornával 

történik Az Iparterületen alkalmazásra került a záportározó kiépítése. A záportározótól szintén zárt csatorna épült a 

Görbe érig, a befogadóig. 

A város többi részén nyílt árokhálózat vezeti a csapadékvizet a Tiszába, illetve az Alcsi Holt Tiszába. 

Szandaszőlős területén nem épült egységes csapadékvíz elvezető hálózat. Egyes szakaszokon szikkasztó árkok 

találhatók. 

A felszíni vízelvezetés és árvízvédelem jellemző adatai a K-4. számú rajzon látható. 

d) Árvízvédelem és folyószabályozás 
 

Szolnok város közigazgatási területén belül az alábbi árvízvédelmi fővédvonalak találhatók: 

Tisza folyó jobb part 57+600 – 74+000 tkm szelvények közötti szakasz. 

Zagyva folyó jobb part 0+000 – 12+600 tkm szelvények közötti szakasz. 

Zagyva folyó bal part 0+000 – 13+874 tkm szelvények közötti szakasz. 

Tisza folyó bal part 72+440 – 83+790 tkm szelvények közötti szakasz. 

A KÖTI-KÖVIZIG árvízvédelmi fejlesztési terve szerint a fővédvonalak jelenlegi nyomvonalának változása csak a 

Tisza folyó jobb parti védvonal esetében várható. 

Az árvízvédelmi töltés mentett oldali 100 m-es sávját, fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területnek kell 

tekinteni.  

 

1 16.2 Energia közművek 
 

a) Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Villamosenergia-ellátás 

Szolnok településrendezési tervének szakági munkarésze – figyelembe véve az előzményeket – a hálózatfejlesztési 

feladatok szempontjából a korábbi ágazati fejlesztési koncepcióra támaszkodik. 

Szolnok város villamosenergia-ellátása mintegy száz éves múltra tekint vissza. A város jelenlegi ellátása az egységes 

országos hálózati rendszerről vételezett villamos energiával biztosított.  

Hasonlóan az előzőekben ismertetett közművezetékekhez, az aktualizáláshoz megadtuk a villamos energiahálózatok 

egységes rendszerét, mely az elmúlt két évben nem változott. 

NAGYFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

A magisztrális villamoshálózati rendszerek közül meg kell említeni az Albertirsa – Országhatár közötti 750 kV-os 

távvezeték nyomvonalát, amely Szolnok város külterületén halad keresztül.  

Az országos 400 kV-os Albertirsa – Békéscsaba MAVIR távvezeték is áthalad a MAVIR állomás területén. 

A Szolnoki MAVIR alállomás 400 kV-os rendszerbe való csatlakozása az Albertirsa – Békéscsaba 400kV-os 

távvezeték felhasításával megtörtént. Szolnok új 400 kV-os alállomása 400/132 kV-os, 2x250 

MVA-es transzformátorral is elkészült. 

Ez a fejlesztés megnövelte a város és környezete háttér kapacitását, valamint a villamos energia ellátás biztonságát 

is. 

A Szolnok MAVIR 400/220 és a 220/132/22 kV-os alállomás nem csak Szolnok város, hanem a környék 

villamosenergia-ellátásának is a bázisát képezi. 

A 220 kV-os országos hálózat Detk-Szolnok-Szeged szakasza, a Sajószöged-Szolnok szakasza, továbbá a 132 kV-

os hálózati rendszer Újszász-Szolnok, Tiszakécske- Szolnok, Cegléd-Szolnok, Törökszentmiklós-Szolnok 

kétrendszerű, szakaszai érintik a térséget. 

(A MAVIR alállomáson 2 db 220/132 kV-os, 2 db 132/22 kV-os transzformátor üzemel.) 

A MAVIR alállomástól dél felé induló kétrendszerű 132 kV-os és a MAVIR alállomástól keletre, Szolnok-Szajol 

MÁV-Mezőtúr felé haladó 132 kV-os vezetékről kiépült kétrendszerű leágazás látja el a Szolnok-észak 132/11 kV-

os városi alállomást. A Szolnok-dél 132/11kV-os alállomást 1983-ban helyezték üzembe, szintén kétrendszerű 

leágazással. (Az alállomásban 2x25 MVA 132/11 kV-os transzformátor üzemel).  

A település délnyugati részén megjelenő, új termelő vállalkozások koncentrált igényének ellátására a város 

délnyugati területén új 132/22 kV-os alállomás épült a Szolnoki Ipari park nyugati határoló útja és a Piroskai út 

találkozásánál. 
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Az új alállomás 132 kV-os betáplálása a MAVIR alállomásból a Szolnok-dél 132/11 kV-os alállomásra csatlakozó 

hálózat felhasításával, egy kétrendszerű leágazással történt.  

Az új alállomás, mely alap kiépítésben (2x25MVA transzformátor egységgel) 25 MVA kapacitással rendelkezik, a 

tartalék helyre beépített 25 MVA transzformátorral 50 MVA-re bővíthető. A gépek 40 MVA-esre cserélésével a teljes 

kapacitás 80 MVA lehet. 

A városi alállomásokat az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Üzemelteti. 
 

Az előző évek aktualizált tervekből átvett és ismertetett Szolnok városát érintő és ellátó nagyfeszültségű hálózatok 

kapacitása kiépítettsége jelentős fejlesztési lehetőséget biztosíthat az új Kben területfelhasználási területeknél, 

naperőmű parkok létesítéseihez.  

Szolnok város nagyfeszültségű hálózatai, védőövezetekkel, és az alállomások a K-5. sz. rajzon került bemutatásra. 

 

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

Az új 400/132 kV-os alállomás lehetővé tette a 22 - 11 kV-os hálózatoknál a transzformátor állomások 

átcsoportosítását, mely nagyobbrészt az Ény-i Thököly út menti ipari területet érinti. 
 

22kV-os hálózatok 

A 22 kV-os hálózat, amely az északnyugati ipari területet, a város déli, délkeleti részét, Szandaszőlőst látja el. A 

hálózat döntően szabadvezetékes kiépítésű, melyet az északi iparterületen Thököly út mentén fokozatosan 

földkábeles hálózattá építettek át.  

A Szolnoki Ipari park nyugati határoló útja és a Piroskai út találkozásánál felépült 132/22 kV-os alállomás 

középfeszültségű hálózata fölkábeles rendszerrel épül ki. 

Az új alállomásra terhelődik át a Szolnoki Ipari park, valamint a BIGE Holding (volt TVM), valamint az új Ipari 

terület középfeszültségű ellátása.  

A fenti fejlesztések elkészülte után a MAVIR alállomás 22 kV szinten részben tehermentesül, a Kénsav I. és Kénsav 

II. elnevezésű középfeszültségű vonal meglévő kapacitása egyéb területek bővítésekor felhasználható. 

Szolnok 22 kV-os szabadvezetékes hálózati rendszerét a K-6 számú rajzon látható. 
 

11 kV-os hálózatok 

A két városi 132/11 kV-os alállomásról táplált 11 kV-os kábelhálózat látja el a város belső területét, a lakótelepeket, 

valamint a délnyugati ipari terület egy részét. 

A 11 kV-os hálózatot földkábeles rendszerben építették ki. 

A rendszerváltás óta megszűnt, illetve jelenleg is folyamatosan karcsúsodó cégek, valamint a bezárásra került 

Szolnoki Cukorgyár által felszabaduló jelentős kapacitást fokozatosan leköti a délnyugati Ipari park, a Tószegi út 

menti új vállalkozási terület, és a vasúti pályaudvartól északnyugatra kiépülő Logisztikai Központ, valamint az Ipari 

Park mint koncentrált nagyigénylő.  
 

Szolnok 11 kV-os földkábeles hálózati rendszerét a transzformátor állomásokkal K-7 számú rajzon látható. 

Az elkészült 400 kV-os fejlesztéssel megnövelt báziskapacitás, a távlatban jelentkező, jelenleg ismert villamos 

energiaigények középfeszültségű szinten történő ellátását lehetővé teszi.  
 

KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOK 

A kisfeszültségű hálózat az ipari területek, a Belváros és a Széchenyi-városrész, valamint az ipari és kereskedelmi 

centrumok területén földkábeles rendszerű, egyébként szabadvezetékről üzemel. A transzformátorállomások 

kétharmada épített, illetve vaslemezházas, egyharmada oszlop, illetve szabadtéri állomás. Jelenleg a területen már 

kompakt, betonházas állomásokat is telepítenek. A koncentrált, nagy energiaigényű ipari és kereskedelmi 

létesítmények középfeszültségű energia vételezése és közvetlen kisfeszültségű sínátadással való ellátása a jellemző. 

KÖZVILÁGÍTÁS 

Szolnok város jelenlegi közvilágítása az E.ON Zrt Szolnoki Üzemének tájékoztatása szerint a korábbi 

időszakban végzett fejlesztések ellenére, csak részben tekinthető korszerűnek. 

A közvilágítás többnyire nagynyomású nátriumlámpás. Az alacsonyabb megvilágítási szintet igénylő közterületeken 

kompaktfénycsöves fényforrásokkal szerelt lámpatestek üzemelnek. 

A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes hálózattal üzemel, 

többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó oszlopsorra szerelt lámpákkal van megoldva. Az önálló közvilágítási 

hálózat, a szabadvezetékes környezetben minimális. Önálló közvilágítási kábelhálózat csak az egyébként 

villamosenergia-elosztás szempontjából kábeles környezetben épült. 

A villamos energiahálózatok elmúlt időszakban történ fejlesztései, lehetőséget biztosítanak a város új beépítéseinek, 

- mint már előzetesen említettük, - a napenergia-parkok létesítésére. 
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Földgázellátás 

A város energiaellátásában jelentős szerepet tölt be a földgáz, mint energiahordozó. A földgázellátás üzemeltetője az 

OPUS TIGÁZ Zrt. Szolnoki Üzeme. 

Szolnok földgázellátása az 1960-as évek elején kezdődött, az országos földgázprogram keretében. A város 

gázellátására az országos nagynyomású vezetékhálózat részét képező Hajdúszoboszló-Vecsés közötti vezetékről – 

amely áthalad a városon – két helyen épült ki átadó.  

Az I. számú ún. Szandai átadó 25.000 Nm3/h kapacitású.  

A II. számú Átadó a Tószegi út mellett került elhelyezésre 1x25 000 és 1x12 000 Nm3/h kapacitással.  

A két gázátadó állomás nagy-középnyomáson egymással kommunikálni tud, ezért a nyári alacsonyabb igény esetén 

az egyiket kikapcsolják.  

A két átadó állomáson üzemelő nyomásszabályozó 60/6 bar nyomásra csökkenti a gáz nyomását.  

A város ellátásának gerincét a 6 bar nyomású gázzal táplált nagy-középnyomású rendszer adja. 

Az ipari területek ellátására a nagy-középnyomású hálózat a jellemző, egyedi nyomásszabályozó állomások 

közbeiktatásával. 

A nagyközépnyomású hálózat táplálja a döntően 6/3, illetve 6/0,03 bar-os egyedi nyomáscsökkentőt. A városban a 

középnyomású elosztás a jellemző. Kivételt képez a Belváros, a Széchenyi-városrész egy része, ahol kisnyomású a 

gázelosztás. A kisnyomású hálózatról közvetlenül elégíthetők ki a fogyasztói igények. 

A középnyomású elosztású területeken helyi egyedi nyomás-csökkentőkön keresztül történik a fogyasztói igények 

kielégítése. 

Korábban a városban üzemelő körzeti szabályozók döntően 6/1 bar-os nyomáscsökkentéssel üzemeltek. A 

rohamosan emelkedő igények kielégítése érdekében a TIGÁZ a 80-as években az 1 bar-os rendszerét 3 bar-os 

rendszerre állította át. Ezzel a belterületen fokozatosan megtörtént az átállás a középnyomású elosztó rendszerre. Az 

átállítás keretében egyidejűleg hálózati rekonstrukciót hajtottak végre és a korábbi acélvezetékeket KPE vezetékre 

cserélték. 

A 80-as évek második felében jelentősen nőtt a városban a középnyomású elosztóhálózat hossza, az önerős 

hálózatfejlesztési beruházások következtében. 

Az üzemeltető továbbra is a középnyomású elosztást preferálja. Kisnyomású elosztást csak azon a területen fogad el, 

ahol a középnyomású vezeték védőtávolsága nem biztosítható. 

A gázhálózat fejlesztésével a település gázellátottsága folyamatosan növekedett. A lakásállomány közel 90%-a 

közvetlenül vagy közvetve el van látva földgázzal. 

A korábbiakban megszűnt, illetve jelenleg is folyamatosan karcsúsodó cégek részéről felszabaduló gázenergia 

kapacitást, fokozatosan lekötik a jelenleg épülő délnyugati Ipari park, a mellette kialakuló új vállalkozási terület, 

valamint a vasúti pályaudvartól északnyugatra kiépülő Logisztikai Központ, mint koncentrált új nagyigénylő. 

A bezárásra kerülő Szolnoki Cukorgyár által felszabaduló jelentős szabad kapacitás az új fejlesztési területekre 

átirányítható. 

Az átadó állomások Szolnok gázellátásán kívül Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny és Tiszajenő gázellátását is 

biztosítják, mintegy 6.000 Nm3/h kapacitással. 

Szénhidrogén termékvezetékek 

Szolnok területén áthaladó szénhidrogén-vezetékek (nagynyomású földgáz- és termékvezeték, valamint 

szénhidrogén kutak) a MOL Nyrt. kezelésében üzemelnek, kivéve a katonai repülőteret ellátó gázvezetéket, mely 

honvédségi kezelésben van. 

A területet átszeli a MOL Földgázszállító Zrt. Hajdúszoboszló - Vecsés DN350 nagynyomású gázvezetéke, ezen 

gázvezeték DN300 tartalékága és a biztonsági övezetben fektetett bányaipari hírközlő kábel.  

A fenti nagynyomású gázvezetékről csatlakozik a Szolnok Tószegi út és a 4. sz. főút szolnoki elkerülő szakaszának 

találkozásánál, annak északi oldalán lévő II. jelű, valamint a Szandai I. jelű MOL gázátadó állomás, mely a körzet 

nagy-középnyomású földgáz hálózatát táplálja. 

Szolnok külterületén halad keresztül a 64 bar engedélyezett nyomású 3” és 6”-os Százhalombatta-Szajol 

termékvezeték. A termékszállító vezetékeket déli és keleti oldalról bányaüzemi kábel kíséri.  

A létesítményeket egymástól kb. 5-5 m távolságban fektették le. 

A MOL Nyrt. kezelésében vannak a város területén levő szénhidrogén kutak. Jelenleg csak a Szolnok I. bányatelek 

kútjai üzemelnek. A bányatelek felszámolását a MOL Nyrt. középtávon tervezi.  

A termékszállító vezetékek és a kutak biztonsági övezetében előirt korlátozások befolyásolják a területfelhasználás 

lehetőségeit. 

Távhő ellátás 

Szolnok városában a távhő ellátást, 2021. október15-től az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. 

(MVM OTSZ) Zrt. szolgáltatja. A városban mintegy 9 ezer háztartás részesül a távhő- és használati melegvíz 

szolgáltatásban. A városi távhőrendszer 4 fűtőművel - Széchenyi Fűtőmű, József A. Fűtőmű Móra F. Fűtőmű 
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TVM ltp. Fűtőmű - rendelkezik. A Széchenyi Fűtőmű területén egy biomassza, ún. „pellet” (préselt fahulladék 

tüzelésű) fűtőmű is elkészült, alacsony káros anyag kibocsátással. 

A város távhő ellátó rendszere a K-8 tervlapon került bemutatásra. 

b) Megújuló energiaforrások (és azok természethez való viszonya) 

Az országban, Szolnok városában 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.  

A város helyzete a megújuló energiaforrások tekintetében igen jónak mondható. A megújuló energiahordozók 

hasznosítása egyre inkább elterjedni látszik. 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 város természeti adottságai. A fentiek közül a napkollektorral történő melegvízellátásra, a 

napelemes LED közvilágításra, valamint termálkút célú hasznosítására már vannak követendő példák a városban.  

Az energiahordozók között meg kell említeni az energiatartalommal rendelkező termálvízkincset is, amelynek 

hasznosítása jelenleg főként fürdési és gyógyászati célokra történik.  

Az úgynevezett „passzív, autonóm és ökologikus” házak építésére, valamint a föld hőtartalmát kihasználó 

hőszivattyús, napelemes és napkollektoros energiaellátó berendezések alkalmazására is 

lehetőség van a területen.  

A meglévő épületek hő-háztartásának javítását (nyílászáró csere, hőszigetelés, valamint a szellőzés és fűtési 

rendszerek korszerűsítése pl. kondenzációs kazánok és hő-visszanyerő szellőző berendezés alkalmazását) 

szorgalmazni, valamint fokozott állami támogatással elősegíteni szükséges. 

A korábbi ismereteink szerint Szolnok térségében rövid távú tervek alapján a „megújuló” energiaforrások 

használatára is sor kerülhet, melyek szerint a szalmabála tüzelésű erőmű, illetve ún. pellet (préselt fahulladék 

tüzelésű) erőmű, valamint bioetanol üzem építése is szóba került. 

Épületenergetikai beavatkozások  

A napelemmel kombinált rendszerek esetében azonban fennáll egyfajta természetes hedge, azaz a hűtési igény 

energiafelhasználása éppen egybeesik a villamos energia termelésével, amit célszerű kihasználni. A 

korszerűsítésekkel egy időben célszerű felkészülni az extrém időjárás kockázataira is, azaz a viharkárok 

megelőzésére és hatásainak csökkentésére. Erre megfelelő intézkedés az esővízelvezető rendszerek felülvizsgálata, 

kapacitásainak növelése, a megfelelő vízszigetelés kialakítása a tetőn, szükség esetén új lejtetés kialakítása, valamint 

minden esetben a tetőszerkezet vizsgálata és a héjazat szükség szerinti cseréje.  

 

c) Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A közintézmények esetében a korszerűsítés önkormányzati illetőleg központi kormányzati feladat, a magánszektor 

esetében természetszerűleg magánforrásból megvalósítandó támogatással kombináltan. Az újépítésű épületeknél 

minden esetben törekedni kell a fenti szempontoknak való megfelelésre.  

Az egyes konkrét épületenergetikai intézkedések, illetve legutóbbi fejlesztések megvalósulása a városban a 

következő helyszíneken történtek: 

-- Polgármesteri Hivatal energiahatékonysági fejlesztése 

-- Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtéskorszerűsítése és tornaterem építése és akadály-mentesítés 

-- Kassai úti Általános Iskola energetikai fejlesztése 

-- Szegő Gábor Általános iskola felújítása és energetikai korszerűsítése, 

-- Katona város lakótelepi 140 lakás gépészeti, energetikai korszerűsítés, hőszigetelés 

-- Csokonai utca és a Szántó körút menti lakóterület 640 lakás gépészeti, energetikai korszerűsítés, hőszigetelés, 

-- Gárdonyi Géza utca és Boldog Sándor - István krt. közötti lakóterület 480 lakás gépészeti, energetikai 

korszerűsítés, hőszigetelés, 

-- Zagyvaparti lakótelep 1735 lakás gépészeti, energetikai korszerűsítés, hőszigetelés, 

-- Jubileumi tér és környéke 850 lakás gépészeti, energetikai korszerűsítés, hőszigetelés, 

-- Széchenyi városrész 11 és 5 szintes lakások (1200 lakás) gépészeti, energetikai korszerűsítés, hőszigetelés, 

-- Széchenyi városrész, Széchenyi gimnázium külső felújítása, energia racionalizálása (utólagos hőszigetelés, 

homlokzati nyílászárók cseréje), 

-- Széchenyi városrész, Zöld ház felújítása (utólagos hőszigetelés, ablakok cseréje tornaterem multifunkcionális 

átalakítása, akadálymentesítés hangszigetelt próbaterem), 

-- Szandaszőlős városrész, Munkácsy Mihály utcai orvosi rendelő energetikai fejlesztése, 
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1.16.3 Elektronikus hírközlés, telekommunikáció 
 

Távközlő-hálózatok 

Szolnok és környéke az 56-os primer körzethez tartozik. A primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt. az igények 

függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat. 

(Alcsi-sziget döntően vezeték nélküli ellátással bír /fix GSM/).  

Mobil távközlés 

A város teljes területén mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető, helyszíni szemlénk alkalmával 

mindhárom Mobil Távközlési Szolgáltató (T-Com, Yettel, Vodafone) hálózatán teljesnek mondható az ellátottság.  

Telekommunikáció 

Szolnokon a szélessávú kommunikációs és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat többek között a Magyar 

Telekom Nyrt., a UPC Zrt. és a DIGI Kft. biztosítja. Szolnok Kábel TV ellátását az UPC Zrt. Biztosítja. A kábel TV 

a telefonhálózattal közel azonos nyomvonalon, annak hálózati jellemzőivel megegyezően épült ki.  

A periferikus területeken jelentkező igények esetén érdemes a földi sugárzású, valamint a műholdas kapcsolaton 

keresztül történő szolgáltatásokat kínáló társaságok (Magyar Telekom Nyrt., UPC Zrt., DIGI Kft., Antenna Hungária 

Zrt.) szolgáltatásait igénybe venni. 

Az elektronikus hírközlés adatait a K-9 rajz tartalmazza. 

Rádió és TV adók: 

– MR1 Szolnok KH  

– MR2 Szolnok KH  

– Aktív Rádió URH  

– Rádió2000 URH  

– Szolnok TV 

 

1.16.4 Közművizsgálat összefoglalója, közműhálózatok 
 

Szolnok város közmű főhálózatainak, alaplétesítményeinek fejlesztése mind a vízi-, mind az energia közműveknél 

figyelembe vették a város fejlesztésének igényeit.  

Ennek megfelelően az egyes részterületek, legyen az Gksz, Gki, illetve Kben területfelhasználási területeknél „csak”, 

ellátás biztosító közmű háttérfejlesztések lehetnek szükségesek.  

Az elmúlt években történt alaplétesítmények megtörtént fejlesztése biztos alapot adhat az elkövetkezendő időszak 

fejlesztéseinek közműellátására. 

A vízi-közművek terén a város vízbázis és vízmű-telepe megfelelő szabad kapacítással rendelkezik. Hasonló mondható 

el a regionális szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepre is. 

Villamosenergia-ellátásnál az új Szolnoki MAVIR 400 kV-os alállomása 400/132 kV-os, 2x250 

MVA-es transzformátorral is kiegészülve, megnövelte a város és környezete háttér kapacitását, valamint a villamos 

energia ellátás biztonságát is. 

A Szolnok MAVIR 400/220 és a 220/132/22 kV-os alállomás nem csak Szolnok város, hanem a környék 

villamosenergia-ellátásának is a bázisát képezi. 

A város gázellátása teljesnek tekinthető. Az energiaválság következtében felhasználása, várhatóan csökkeni fog. 

A város nagy fejlesztései közé tartozhat megújuló energiahordozók felhasználása többek között a naperőművek 

létesítése, valamint a  termálvízkincs kihasználása. 

A Szolnok város egészét érintő távlati fejlesztési célok elérése érdekében szükséges a bázis és a hálózati infrastruktúra 

közműellátást biztosító elemeinek folyamatos rekonstrukciója és további fejlesztése mind a vízi, mind az energia 

közművek területén.  
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Meglévő közműhálózatok 
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
 

Jelen vizsgálat alapját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi 2019. évi környezetállapot értékelése képezi, valamint a városi környezetvédelmi programja 

feltáró munkarészének adatai. 
 

1.17.1. Talaj 
 

A földvédelem alapvető feladata a termőtalaj minőségi és mennyiségi védelme. A termőföldet mennyiségi és 

minőségi értelemben is veszélyeztetik az urbanizációs folyamatok. A városi környezet, az ipari, katonai és 

mezőgazdasági tevékenységek okozta földfelszín-vesztések, illetve talajszennyezések.  

Szolnokon a talajok szennyezésében szerepet játszik a mezőgazdasági művelés során nem megfelelően alkalmazott 

műtrágyázás, az állattartás hulladéka, a növény-védőszerek, az ipari tevékenységek, a szennyvizek szikkasztása, az 

illegális hulladéklerakások.  

A talajok minőségének romlását okozza a művelési ágak nem megfelelő megválasztása, a talaj megújulását, 

termőképességének megőrzését elősegítő tevékenységek korlátolt alkalmazása, a talajdegradációs folyamatok 

(szikesedés, szervesanyag-tartalom csökkenés, tömörödés, szélerózió). Szikes talajok találhatók a Zagyvától északra, 

valamint a Széchenyi lakótelep területén. Szélerózió szempontjából veszélyeztetett területek közé tartozik a katonai 

repülőtértől délre, a közigazgatási terület határáig terjedő sáv.  

A termőtalaj védelméhez tartozik a roncsolt területek, felszíni anyag-nyerőhelyek rekultivációja. Felhagyott 

agyagbánya helyén üzemelt a városi szeméttelep és a szennyvízürítő hely, amelyeket már bezártak.  

A település ásványkincsekben szegény. Az egy működő homokbánya Szandaszőlős külterületén helyezkedik el. 

Régebben a szikes talajok javítására meszes altalajt termeltek ki a besenyszögi és kőteleki műutak mellett 
 

 

Újszász, Rákóczifalva, Tiszajenő és Szolnok). A 

megyeszékhelyen érintett terület a katonai repülőtértől 

délre, a közigazgatási terület határáig terjedő sáv.  

A város mezőgazdasági műveléshez kedvező 

adottságokkal rendelkezik, a településtől észak-

nyugatra és délkeletre fekvő területek a kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartoznak. 

Szikes talajok Szolnok területén a Zagyvától északra, 

valamint a Széchenyi lakótelep területén találhatók. 

A termőtalaj védelméhez tartozik a roncsolt területek, 

felszíni anyagnyerőhelyek rekultivá-ciója. A felhagyott 

agyagbánya helyén üzemelt a városi hulladéklerakó, 

melynek rekultivációja megtörtént (részletesebben lásd 

hulladékkezelés fejezet) 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 
 

Felszíni vizek 

Szolnok életében a vizek meghatározó szerepet játszanak.  

A felszíni vizek azon kívül, hogy ivóvíz-bázist jelentenek, és szennyvíz-befogadóként szolgálnak, jelentős táji, 

természeti, ökológiai, rekreációs-turisztikai értéket képviselnek, meghatározzák a város arculatát. 

A település felszíni vizek tekintetében gazdagnak mondható. Folyói a Tisza és a Zagyva. Holtágak az Alcsi Holt-

Tisza, a Feketevárosi Holt-Tisza és a Malomzugi Holt-Zagyva. A felszíni vízrendszerhez tartoznak ezen kívül a 

csatornák.  

A folyók vízgyűjtő területekkel együtt értelmezhető ökológiai rendszert alkotnak. A rendszer az őt érő negatív 

hatások, például szennyezések egy részét természetes regenerálódó képességén keresztül képes feldolgozni, azonban 

manapság a terhelés mértéke és jellege meghaladja a folyók öntisztuló képességét (annál is inkább, mivel az eredeti 

szűrőzóna (galériaerdők, parti növényállomány) sok helyen megszűnt, így ritkán találkozhatunk kiváló minőségű, 

még ritkában természetes állapotú felszíni vizekkel. 
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A Tisza vízminőségét befolyásolják a másfél ország nagyságú, 5 országot érintő vízgyűjtő területét érő hatások. A 

Szolnok térségébe érkező Tisza az országhatáron túlról érkező szennyezések (főként Ukrajnából, Romániából 

szervesanyag és nehézfém) mellett a felső-szakasz hazai részét érő ipari kibocsátásokkal és kommunális 

szennyvizekkel is terhelt.  

A Tisza vízminősége Szolnok felett III. osztály-ú. A városi terhelések következtében azonban a települést elhagyva 

a vízminőség kedvezőtlenebb. Főként a szennyíz-bevezetések (tisztított és tisztítatlan) és a kommunális és ipari 

hulladékok jelentik. A folyót terhelő nagy ipari kibocsátók közül a Tiszamenti Vegyiművek (Bige Holding) működik.  

A Felügyelőség megállapítása szerint a Tisza vízminősége 1995 óta kismértékben kedvezően változott vagy stagnál.  
 

 

Vízminőségi adatok és minősítések (forrás: 

https://geoportal.vizugy.hu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=266f960f03884d53bf315697ea683c93) 

A 2020 évi mérési adatok alapján a fajlagos elektromos vezetőképesség, a dikromátos KOI valamint az összes-N 

alapján a Tisza a szolnoki mintavételi ponton kiváló minősítést kapott. A bakterológiai vizsgálatok  
 

 

Lebegőanyag-tartalom alakulása a Tisza hossz-szelvényében 

(forrás: 

http://kotiweb.vizugy.hu/doksik/vizgazdalkodasi_evkonyv_2020.

pdf) 

A Zagyva vízminősége a KÖTI-KTVF illetékességi területén 

szennyezett (IV. osztály), tápanyag-háztartás szempontjából erősen 

szennyezett kategóriába tartozik. Az igen magas tápanyagtartalom, 

magas összes sótartalom és a kedvezőtlen a nyári oxigénháztartás 

segíti az algásodást. A Zagyva vízminőségében az utóbbi időszakban 

jelentős változást nem mutatott ki, és nem is prognosztizál a 

Felügyelőség.  

Az Alcsi Holt-Tisza feliszapoltsága közepes mértékű. A holtág 

sokrétű használata (belvízbefogadás, belvíztározás, tartalék 

ivóvízbázis, öntözés, halászat, horgászat, üdülés, sport) sokrétű 

terhelést is okoz. Így terhelő hatású a környező területek 

csatornázatlansága, a mezőgazdasági és egyéb szennyezések 

csapadék- és belvízzel történő bemosódása, az üzemi szennyezés, az 

illegális hulladéklerakások, szemetelés. A víz szervesanyag 

túlterheltségéhez hozzájárulnak a horgászat keretein belül történő 

beetetések. Ugyanakkor jellemző a part-közeli növényzet (szűrő 

zóna) irtása, a galériaerdők megszüntetése, pusztulása, az élővilág 

elszegényedése, amely tényezők szintén negatívan befolyásolják a 

holtág ökológiai állapotával összefüggésben lévő vízminőséget is. A 

holtág vízutánpótlása a Tisza kedvező vízállása esetén megoldható.  

 
 

 

http://kotiweb.vizugy.hu/doksik/vizgazdalkodasi_evkonyv_2020.pdf
http://kotiweb.vizugy.hu/doksik/vizgazdalkodasi_evkonyv_2020.pdf
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A belvízcsatornák vize a szennyvizekkel való terheltség következtében többnyire igen szennyezett. A talajvizek a 

mélységi vízutánpótlás bázisát alkotják. A talajvíz-monitoring rendszer a  településen nem 

kiépített, csupán a potenciálisan veszélyeztető tevékenységek (veszélyes hulladéklerakó, kommunális hulladéklerakó 

telep) működik megfigyelés. 

 

Felszín alatti vizek 

A talajvizek szennyezését főként kommunális szennyvíz-szikkasztás, mezőgazdasági termelésből eredő műtrágya és 

vegyszer bemosódások, az üzemi méretű állattartó telepek okozzák.  

A városban több helyen üzemelnek mélyfúrású kutak, részben termál- és gyógyvizet, részben  rétegvizet 

szolgáltatva, amelyek alternatív ivóvízvételi lehetőségként állnak rendelkezésre. A termálvizek ezen kívül fürdők 

ellátása céljából, valamint ipari vízként kerülnek hasznosításra. Nem jellemző az energetikai célú termálvíz kivétel, 

amelynek megvalósítása víz visszasajtolással egyidejűleg lehetséges. 

Vízbázis-védelem szempontjából a településen kijelölt felszín alatti védőidom vagy védőterület nem található. A 

városi ivóvíz kutak a felszíni szennyeződésekkel szemben megfelelő természetes hidrogeológiai védettséggel 

rendelkeznek, a felszíni eredetű szennyezések nem gyakorolnak közvetlen hatást a vízkészletek minőségi 

viszonyaira.  

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet értelmében Szolnok érzékeny területen helyezkedik el.  

A talajvíz-monitoring rendszer Szolnokon nem kiépített, azonban a potenciálisan veszélyeztető tevékenységek, 

területek (pl. felhagyott kommunális hulladéklerakó) környezetében működik megfigyelés. 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

A település területén az OKIR-LAIT nyilvántartás alapján 34 db szilárd szennyező anyagot kibocsátó telephely 

található. Az adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező pontforrások üzemeltetőinek kibocsátásukról éves 

jelentési kötelezettségük van a környezetvédelmi hatóság felé.  

A városban 1996. januárja óta működik imisszió mérésére szolgáló konténer (Ady út 9.). A mérések alapján a 2020-

ban a belváros levegőminősége (forrás: OMSZ 2020.évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az 

automata mérőhálózat adatai alapján):  

- SO2 tekintetében kiváló (határérték túllépés nem volt),  

- NO2 tekintetében jó (határérték túllépés 12 db, 0,14%), 

- NOx tekintetében jó, 

- szálló por tekintetében jó, 

- benzol tekintetében kiváló, 

- CO tekintetében kiváló (határérték túllépés nem volt), 

- talajközlei ózon tekintetében jó  

 

A levegőminőséget elsősorban a lakossági fűtésből és közlekedésből származó szennyeződések határozzák meg. 

Problémát az inverziós légközi viszonyok okozhatnak, mikor a feldúsuló szennyező anyagok miatt a tájékoztatási és 

riasztási küszöbérték túllépése is előfordulhat. 

A közlekedésből származó légszennyező anyagok a szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, ólom, benzol és 

egyéb telítetlen szénhidrogének, amelyek egy része szerepet játszik a talajközeli ózon keletkezésében is. Ezen 

anyagok részben közvetlenül az utak-mentén rakódnak le, illetve a szomszédos területeken jelentenek terhelést. Így 

az ilyen típusú emisszió a forgalmasabb utak mentén jellemző legnagyobb mértékben: Szolnokon a 32-es a 442-es 

utak belvároson áthaladó szakaszain, valamint a Kossuth tér rekonstrukciójához kapcsolódó forgalmi rend átalakítás 

következtében az Ady Endre út környezetében. Mindhárom érték az elmúlt években csökkent a településen, azonban 

az időleges magas porterheltségének oka lehet az Ady E. út megnövekedett forgalma. A belváros levegőminőségére 

kedvezően hatott a 4. sz. főút belterületet elkerülő szakaszának megépítése. 

Téli időszakban a közlekedés mellett a lakossági fűtés határozza meg a belvárosi levegőminőséget. A 

gázkonvektorral történő fűtés következtében jelentős mennyiségű nitrogén-oxid és széndioxid kerül a levegőbe. 

Emellett a lakossági légszennyezés kategóriájába tartozik a lakossági hulladékégetés, ami számos káros anyag 

levegőbe jutását okozza.  

A mezőgazdasági területekről származó szálló por véderdősávok és megfelelő növényállomány hiányában 

időszakosan nagy mennyiségben terheli a belterületet. A szálló por részecskék mérete széles skálán mozog. A 10 

mikronnál kisebb átmérőjű por (PM10) a mélyebb légutakba is lejut, így az egészségre veszélyt jelenthet. A por 

toxikus anyagokat is megköthet. Az utakra leülepedő por a közlekedés következtében ismét a légkörbe jut. A szálló 

por szennyezettség mértékét jelentősen befolyásolja a csapadékmennyiség – csapadékszegény időszakban jelentősen 

megnőhet a levegő szállópor koncentrációja -, valamint a növényállomány, amely megköti a porszennyezést.  

A légköri inverzió levegőminőséget alapvetően meghatározó jelentőségét jól szemlélteti, ha a szennyezettség 

mértékét a légnyomás és léghőmérséklet függvényében vizsgáljuk. Ez alapján kirajzolódik, hogy a magas légnyomás 
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értékeknél jelentkező inverzió idején feldúsul a levegőben a szennyező anyagok mennyisége. A CO, a PM10, az NO2 

es a benzol feldúsulása fűtési idényben és nyáron egyaránt bekövetkezik. A főleg közlekedési eredetű szennyező 

anyagok a nagy légnyomással és alacsony illetve közepes hőmérsékletekkel jellemezhető napokon dúsulnak fel 

elsősorban. A talaj közeli ózon elsősorban a napfényes, meleg napokon dúsul fel a levegőben. 

Összességében megállapítható, hogy a belváros levegőminőségét elsősorban a közlekedés és a lakossági fűtés 

határozzák meg. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján azokon a településeken, ahol a szmoghelyzet 

kialakulásával kell számolni és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet 

elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez rövid távú cselekvési tervet kell kidolgozni és 

végrehajtani. Szmoghelyzet akkor lép fel, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó 

szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több 

légszennyező anyag tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékét. A 2017. évben tapasztalt rendkívüli időjárási 

viszonyok miatt bekövetkezett szmoghelyzetre figyelemmel a település megalkotta füstköd-riadó tervét, melyet 

4/2018. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletével fogadott el. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló4/2002. (X. 7.) KvVM. rendelet zónabesorolásai 

alapján Szolnok város területén a talaj-közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket, magas a nitrogén-dioxid 

és a 10 mikron átmérőnél kisebb szilárd szennyező anyagok koncentrációja (D kategória). A PM10 porfrakcióban 

mért benzapirén koncentrációja különösen nagy, a határértéket és a tűréshatárt is meghaladó mértékű (B kategória). 

A szén-monoxid tekintetében a felső és alsó vizsgálati küszöb között (E), a kén-dioxid, a benzol, a PM10 

porfrakcióban mért ólom, nikkel, kadmium és arzén tekintetében az alsó  vizsgálati küszöböt nem meghaladó 

(F kategória) a légszennyezettség.  
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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A kistérségben nem folyik komoly környezetterhelést okozó ipari tevékenység, ezért a levegőminőséget elsősorban 

a közlekedés és a lakossági fűtés határozza meg. A közlekedési eredetű levegőszennyezés elsősorban a főutak 

településeken áthaladó szakaszai mentén fekvő lakóterületeket érinti. Fentiek mellett a mezőgazdasági területekről 

származó porszennyezés jelent még időszakos problémát. A közlekedési eredetű légszennyezés a települések 

belterületét elkerülő főútszakaszok és mellékutak kiépítésével csökkenthető. A hatályos Országos Területrendezési 

Terv tervezett településelkerülő szakaszokat jelöl a 442. sz. főúton, Szolnokon, Rákóczifalván, Rákócziújfalun és 

Martfűn, de a terv folyamatban lévő –jelenleg országgyűlés előtt lévő- felülvizsgálata során a martfűi elkerülő kikerül 

a tervből. Fentieken túl Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve tervezett településelkerülő térségi 

mellékutat jelöl a kistérség települései közül a 4625. sz. úton Tiszajenő és Tiszavárkony településeken. 

A Közép-Tisza–vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása szerint a 

kistérségben 2013. évi jelentős légszennyező telephelyeinek száma a következő 
(ADATSZOLG. MÉG NEM ÉRKEZETT MEG) 

A KÖTI-KTVF 2009. évre vonatkozó adatai szerint a kistérségben mindössze 5 településen (Csataszög, 

Hunyadfalva, Kőtelek, Tiszavárkony, Vezseny) nem található légszennyező telephely és pontforrás. Szolnok 

területén 117 légszennyező telephely és 428 légszennyező pontforrás volt, de a térségben jelentős a légszennyező 

tevékenység Martfűn is. Az adatok nagyrészt a telephelyek jogszabály által előírt méréseiből, kisebb részt hatósági 

mérésekből származnak. Mivel a pontforrások jelentős számban 10 méteren vagy annál alacsonyabb magasságban 

bocsátanak ki szennyező anyagokat, hatásuk –összeadódva a lakossági és közlekedési légszennyezéssel- elsősorban 

a település levegőkörnyezeti állapotát rontja. Magasabb (>30 méter) források Szolnokon és Martfűn találhatók. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet zónabesorolásai 

alapján Szolnok város területén a talaj-közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket, magas a nitrogén-dioxid 

és a 10 mikron átmérőnél kisebb szilárd szennyező anyagok koncentrációja (D kategória). A PM10 porfrakcióban 

mért benzapirén koncentrációja különösen nagy, a határértéket és tűréshatárt is meghaladó mértékű (B kategória). A 

szén-monoxid tekintetében a felső és alsó vizsgálati küszöb között (E), a kén-dioxid, a benzol, a PM10 porfrakcióban 

mért ólom, nikkel, kadmium és arzén tekintetében az alsó vizsgálati küszöböt nem meghaladó (F kategória) a 

légszennyezettség.  

 Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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 Szolnok  F  D  E  D  F  O-I  F  F  F  F  B 

Szolnokon az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat keretében az Ady Endre úton 1996. januárja óta működik 

imissziómérő konténer. A mérések alapján Szolnok belvárosi levegő minősége szén-monoxid tekintetében kiváló, 

azonban a szálló por (PM10) koncentrációja alapján a belváros levegőminősége nem ritkán szennyezett, néha erősen 

szennyezett. A közlekedés levegőterhelő hatását a szállópor szennyezésen túl a nitrogén-dioxid (NO2) és a benzol 

mennyisége mutatja. Mindhárom érték az elmúlt években csökkent a településen, mely a város közlekedési rendszere 

átépítésének eredménye lehet. A városi levegőminőség állapotát a közlekedési hálózat alakítása, az utak minősége és 

a zöldfelületek kialakítása nagyban befolyásolja. 

A lakossági fűtés hatását az NOx és CO2 mérés eredményei mutatják. 

Szolnok legnagyobb légszennyezőanyag kibocsátói 2012-ben 

Rangsor Telephely Szennyezőanyag 

Mennyiség 

[kg/év] 

1 FGSZ Zrt. Szolnok II. Gázátadó Állomás (5000 Szolnok Külterület) CO2 34 303 991 

2 

ALFA - NOVA Bioenergia KFT. Széchenyi Fűtőmű (biotüzelés) (5000 Szolnok Széchenyi 

krt. 2.) CO2 16 519 887 

3 

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft Széchenyi Fűtőmű (5000 

Szolnok Széchenyi krt. 2.) CO2 8 185 884 

4 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet Szolnok Hetényi 

Géza Kórház Rendelő Intézet I. telephely (5004 Szolnok Tószegi út 21.) CO2 5 711 503 

5 

MÁV-GÉPÉSZET Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt Járműjavítási telephely Szolnok (5000 

Szolnok Körösi út 1-3.) CO2 2 979 401 

6 

Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Ittebei Kiss József Hadnagy 

Helikopterbázis (5008 Szolnok Kilián út 1.) CO2 2 744 447 

7 

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft Móra Ferenc LTP Fűtőmű (5000 

Szolnok Móra F. út 15.) CO2 2 673 587 

8 

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft József A. LTP Fűtőmű (5000 

Szolnok Baross G. út 70) 

CO2 

2 563 422 

9 

Higi Papírsoft Papírtermékeket Gyártó És Forgalmazó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság HIGI Tissue papírgyár (5000 Szolnok Piroskai út 16.) 

CO2 

2 387 415 

10 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola általános iskola (5000 Szolnok Mátyás király út 20.) CO2 1 977 286 

Forrás: http://okir.kvvm.hu/lair/ 

 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó nagy forgalmú közutak és 

vasútvonalak zaj- és rezgésvédelmi szempontú vizsgálata megtörtént, a rövid és hosszútávú intézkedési terv 

elkészült. Szolnok több helyszínen is érintett. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVm-EüM együttes 

meghatározza a zajtól védendő területeken érvényes, különböző zajforrásokból származó zajterhelési határértékeket. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg 

a környezeti zajtól- és rezgéstől védendő területeket. Ezek a településrendezési terv szerinti: 

• a lakó-, üdülő-, vegyes terület, 

• a különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők 

területei, 

• a zöldterület (közkert, közpark), 

• a gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el. 

Zajterhelést okozó zajforrások, 

 --üzemi létesítmények és szabadidős létesítmények, 

 --közlekedés, 

 -- építési kivitelezési tevékenység. 

Az üzemi – ipari kibocsátásból eredő zajterhelés mértéke az utóbbi években csökkent. Ennek oka az eredményes 

zajcsökkentési beruházásokon kívül a termelés csökkenésében is keresendő. A cukorgyár megszűnésével jelentős 

zajterhelő forrás szűnt meg a városban. Fontos szempont az üzemi telephelyek, ipari létesítmények, ipari parkok 

zajterhelésre érzékeny területhasználatoktól megfelelő távolságra való elhelyezése.  

A mezőgazdasági eredetű zajterhelés általában a lakóterületektől távol, a külterületen realizálódik, ezért lakossági 

panaszokat nem okoz.  
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A szórakoztató létesítmények éjszakai működéséből származó zaj, gyakran zavarja a környéken lakókat. Ennek 

szabályozására az önkormányzati zajvédelmi rendelet hivatott, betartatása szintén az önkormányzat hatáskörébe 

tartozik.  

A településeken a környezeti zajterhelés alapvető eleme a közlekedési eredetű zaj, ami adódhat közúti, vasúti és légi-

közlekedésből. 

A Szandaszőlősi katonai repülőtér működéséből származó zajkibocsátásról nincsen konkrét információnk. A 

repülőtér közelében levő Szandaszőlősi lakóterületek és az Alcsi Holt-Tisza menti üdülőterületek azonban a 

közlekedési zajjal szemben érzékeny területfelhasználások.  

A közúti közlekedés térhódításával a vasúti közlekedés, azon belül is leginkább a teherszállítás csökkenése 

következett be az elmúlt évek során. Továbbra is jelentős azonban a Szolnokot kettészelő Budapest-Debrecen és a 

Budapest-Szeged vasútvonal forgalma, amelynek zajterhelése nagy kiterjedésű lakóterületeket érint. 

Szolnokon a közúti közlekedés zajterhelése jelenti a legnagyobb problémát a város több részén. Az utóbbi pár évben 

a közlekedési eredetű zajterhelés jelentős növekedése következett be, és ennek csökkenése a közeljövőben nem is 

várható. A közelmúltban történt forgalmi rend változtatások a terhelés áthelyeződésével jártak, így a Kossuth tér 

forgalomcsillapítása az Ady Endre út forgalmának növekedésével járt együtt. További igen forgalmas útszakaszok 

az Abonyi, a Tószegi, a József Attila, a Baross, a Dr. Csanádi és Szántó körutak. A Felügyelőség adatai  szerint 

Szolnok járműforgalmának legkritikusabb szakasza a 442-es út kertvárosi körforgalmi csomópontja. A 442-es út 

forgalmi zaja éjjel-nappal határértéket meghaladó (éjjel 80 m-es sávban). A Szandaszőlősön az elmúlt években történt 

lakóterületi fejlesztések, valamint a Szandai-réten megépített bevásárló központok forgalomkoncentráló hatásának 

következtében fokozódott ennyire a forgalom.  

Külön ki kell emelni a zaj szempontjából védendő létesítmények, oktatási intézmények, kórházak előnytelen 

helyzetét, melyek hatékony működését veszélyezteti a közlekedésből származó zaj. A zajnak leginkább kitett 

létesítmények: a Hetényi Géza Kórház, az Abonyi úti, a Baross úti, a Dr. Csanádi körúti és a Mátyás király úti 

általános iskolák, az Egészségügyi Szakiskola és a Vízügyi és Építésügyi Szakközép Iskola. 
 

  

 

Szolnok belváros zajtérképe nappal és éjszaka 2003.   

 

1.17.5. Sugárzás védelem 
 

Természetes háttérsugárzás 

Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal terhel a természetes háttérsugárzás. A testünket 

érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból vagy akár 

a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-

háromszoros különbségek is lehetnek a háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem 

befolyásolható. 
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Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu 

Egyéb, mesterséges eredetű sugárzások 

Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a villamos és a mágneses terét. 

A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is befolyásolják: 

- a vezetékek föld feletti magassága 

- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése 

- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget 

- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják) 

A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől: 

750 kV  40 m 

400 kV  20 m 

220 kV  10 m 

120 kV   5 m 

Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások során 

figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel 

kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér 

ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén, Magyarországon 

érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek 

megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység 

csökken, ezért állapítottak meg két értéket. 

Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari szerkezetvizsgálatok, 

élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros hatása azonban lokális. 

Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. 

 

1.17.6 Hulladékkezelés 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény „a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja”. A 

közszolgáltatást a Nemzeti Hulladék Szállító Szolnok Zrt. végzi. Munkájuk kiterjed a települési szilárd- és folyékony 
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rendszeres elszállítására, valamint települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és 

működtetésére. 

Szolnok a települési szilárd és folyékony hulladékát 2007. óta a Kétpói regionális hulladéklerakóra szállítják, így 

lehetőség nyílt a korábbi, megfelelő műszaki védelemmel nem ellátott Nagysándor József úti lerakó bezárására, 

rekultiválására. 

A szennyvíztisztítók iszap hulladékának nagy része felhasználásra kerül. A települési hulladék felhasználása is egyre 

nagyobb mértékű, mely jelentősen csökkenti a lerakott mennyiséget, így növeli a lerakó élettartamát. A városban 

kiugróan magas az építési/bontási hulladékok aránya (21%), valamint a fémhulladék mennyisége (20%).  

Az előkezelt és másodnyersanyagként hasznosított építési/bontási hulladékok egyre nagyobb arányt képviselnek. 

 

A kommunális hulladék gyűjtése heti rendszerességgel történik. Az 1995-ben indult szigetes szelektív 

hulladékgyűjtést követően 2008 óta házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés van (papír, műanyag, fém, 

zöldhulladék). A szelektíven gyűjtött hulladékok a Szolnokon működő Hulladékátrakó, – Tömörítő és Válogató 

Állomásra kerülnek, ahol kézi válogatással szükség szerint megtörténik az anyagok tovább válogatása, valamint 

kezelése. 

A hulladéklerakó MBH technológiát alkalmaz, hulladékválogatója és komposztálója egyaránt van. 

A településen 25 helyen történik a nem veszélyes hulladék kezelése. Ebből 15 helyen van gyűjtés, 21 helyen 

előkezelés, valamint 21 helyen hasznosítás is történik. Mindhárom kezelési mód 12 helyen található meg. 

Veszélyes hulladék kezelése nyolc helyen van a városban. Ezek jelentős része csak gyűjtést esetleg előkezelést végez, 

ártalmatlanítás csupán egy helyen van.  

A településen 12 területen került sor kármentesítésre. A legjelentősebb feltárt és mentesített szennyezett területek az 

alábbiak: 

- Kilián György úti laktanya (HM) – a talaj és talajvíz jelentős szénhidrogén szennyezettsége. 1998-2004 

között történt kármentesítés, ennek eredményeképpen a felkúszó szénhidrogének vastagsága jelentsen 

lecsökkent, részben eltűnt. 2009-ben aktualizáló állapotfelmérést követően további beavatkozások történtek 

és 20 db monitor kútból álló rendszer épült. A területen a talaj és talajvíz szennyezettsége 2014 év végére 

határérték alá csökkent, a monitoring 2019. évben befejeződött. 

 Bige Holding Kft. telephelye – a veszélyes hulladékok közös depóniájának szennyezés ellen vízzáró résfal került 

kialakításra, a szennyezés talaj- és rétegvízben történő megfigyelését monitoring rendszer biztosítja. 

Az illegális hulladéklerakás leggyakrabban utak, vasutak, erdősávok mentén, erdőterületeken, csatornaparton, régi 

homokbányákban, lakóterületek peremén fordul elő a városban, súlyos problémákat okozva tájvédelmi-

településképi, természetvédelmi szempontból, valamint talaj- és vízszennyező forrásként. 
 

Szolnokon 4 terület tartós környezeti kárral érintett (15718, 19039/2, 19098, 092 és 15719/7 hrsz). Környezetvédelmi 

engedéllyel két telephely rendelkezik, egységes környezethasználati engedéllyel 6 db telephely működik. 

 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
 

Az 1.12.4. fejezet részletesen foglalkozik a tájhasználati konfliktusok fajtáival, csoportosítási lehetőségeivel. Ezen 

konfliktusok egyik fajtája a vizuális-esztétikai konfliktus, azaz a vizuális környezetterhelés.  

A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé sorolhatók a roncsolt, 

felhagyott területek (elsősorban iparterületek) és elhagyott épületek okozta konfliktusok.  

A rendszeres akciók ellenére tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra 

valamint a városon belül rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre.  

A városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai (védő- és 

takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.   

 

1.17.8 Árvízvédelem 

A város területét állami fővédvonalak védik, ahol az árvízi védekezés szervezéséért és műszaki irányításáért a 

KÖVIZIG felelős. A tiszaligeti körgát önkormányzati kezelésű védvonal, ezért az itteni védekezést az önkormányzat 

szervezi.  

 Szolnoknál az árteret 5-7 m magas, 4-6 m koronaszélességű töltés védi az áradástól. A gátak közlekedési utakként 

használhatók. A gátak magassága meghaladja a mértékadó vízszintet. Aktuális állapotuk az adott évszaktól és a 

meteorológiai viszonyoktól függően változó lehet. Földrajzi elhelyezkedésük, a védvonalak állapota, és a viszonylag 

hosszú felkészülési idő miatt a körzet jól védhető. A fővédvonal fejlesztése megtörtént. Ez a Zagyva-torkolatban, a 

Tisza-híd és a Zagyva-híd közötti szakaszt érintette. A fejlesztési következtében  teljes biztonságban lesz a város, 

ráadásul az árvízvédelmen túl a megépülő belvárosi szakasz új funkciókat is kap. 

Szolnok város közigazgatási területén belül az alábbi árvízvédelmi fővédvonalak találhatók: 

Tisza folyó jobb part 57+600 – 74+000 tkm szelvények közötti szakasz. 
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Zagyva folyó jobb part 0+000 – 12+600 tkm szelvények közötti szakasz. 

Zagyva folyó bal part 0+000 – 13+874 tkm szelvények közötti szakasz. 

Tisza folyó bal part 72+440 – 83+790 tkm szelvények közötti szakasz. 

A KÖTI-KÖVIZIG árvízvédelmi fejlesztési terve szerint a fővédvonalak jelenlegi nyomvonalának változása csak a 

Tisza folyó jobb parti védvonal esetében várható. 

Az árvízvédelmi töltés mentett oldali 100 m-es sávját, fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területnek kell 

tekinteni.  

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 

A felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések 

1. A felszín alatti vizet és földtani közeget érintő szennyezések kivizsgálását, kármentesítését és nyilvántartási 

rendszerét (FAVI) a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szabályozza. Az Országos Környezeti Kármentesítési 

Program (OKKP) keretében megkezdődött a földalatti víz és földtani közeget veszélyeztető tényleges és potenciális 

szennyező források számbavétele. Ennek informatikai hátterét a Felszín Alatti Víz és a Földtani Közeg 

Környezetvédelmi Rendszert (FAVI) részeként működő Kármentesítési Információs Rendszert (KÁRINFO) adja. 

Az adatbázis alapján a kistérség legtöbb településén található korábbi tevékenység alapján potenciális szennyező 

forrás, néhány kisebb településen (Csataszög, Martfű, Hunyadfalva) kármentesítésre kötelezett terület is található. 

Az adatbázis alapján jelentősebb kiterjedésű szénhidrogén szennyezés a szolnoki Mezőgép felhagyott telephelyén 

jelentkezhet. A legjelentősebb szennyezőanyagok között szerepel az ásványolaj és származékai (Martfű, Szolnok). 

Szolnokon 24 db korábbi tevékenységek alapján vélelmezett potenciális szennyező forrás található. Feltárt szennyező 

forrás 4 db található, a tényfeltárás előtt álló területek száma 2db, míg kármentesítésre kötelezett terület 16 db van. 

2. Fentieken túl jelentős környezetvédelmi konfliktust jelentenek az illegális hulladéklerakók melyek potenciális 

veszélyt jelentenek a környezeti elemekre és vizuális konfliktust okoznak.  

 
Levegőtisztaság, zaj- és rezgésterhelésből adódó konfliktusok 

A levegőtisztaság, zaj- és rezgésterhelésből adódó konfliktusok jelentős része közlekedési eredetű. A térség 

településein főként az átmenő forgalom okoz környezetszennyezést, míg Szolnok belvárosát leginkább a városon 

belüli közlekedés okozta károsanyag kibocsátás terheli. Külön ki kell emelni azt, hogy a koncentráltan megépített 

bevásárlóközpontok forgalomnövelő hatása miatt a megközelítési útvonalakon a zaj- és rezgésterhelés erősen 

megnövekedett. Külön probléma, hogy a Szandai városrészbe telepített bevásárló központokat a lakók jelentős része 

a belvároson keresztül közelíti meg. 

 Légiközlekedés okozta zajterhelést a Szolnoki repülőtér okoz. 

Az ipari létesítmények környezetterheléséből adódó konfliktusok száma az elmúlt évek környezetvédelmi 

beruházásai, a gyárbezárások és a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt jelentős mértékben lecsökkent. 

Lakóterületeken rendszeresen visszatérő konfliktust okoz a szórakozóhelyek zajterhelése. 

 
Felhasznált adatforrások 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció – Vizsgálat Város-Teampannon 2010 

Környezetállapot értékelés 2010, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Szolnok Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, 2011 
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM  
 

A fejezet célja, hogy a településen lévő katasztrófavédelmi szempontból jelentős tényezők meghatározásra kerüljenek 

annak érdekében, hogy a fejlesztési célok és irányok meghatározásakor, az akcióterületek kijelölésekor egy 

esetlegesen bekövetkező katasztrófa település szintű kockázatát elfogadhatóan alacsony szintre hozhassuk. 

 

1.18.1. Építésföldtani korlátozások 
 

a) Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A településen alábányászott illetve alápincézett terület nincs.  

 

b) Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A településen csúszás-, illetve süllyedésveszélyes terület nincs. 

 

c) Földrengés veszélyeztetett területei 

A várost ritkán éri földrengés, ennek bekövetkezte azonban sok és komoly feladatot jelenthet. Magyarország 

szeizmikus zónatérképe szerint a település és környezete a 2. és 3. zónába tartozik, a Kárpát-medence és térsége 

elmúlt 1500 évének földrengéseinek epicentrumát megjelenítő térképről azonban látszik, hogy a település 

veszélyeztetettsége alacsony. Földrengés a térséget a szeizmográfiai előrejelzés alapján várhatóan 6-7-es erősségben 

érintheti 

Magyarország szeizmikus zónatérképe  

(Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes 

gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) egységben) 

 

 

 

  

A Kárpát-medence és térsége 

fölrengései (456-2006) 

 

Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki 

Iroda 

Magyarország földrengési zónái 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

A település természetes vizekben gazdag, kiterjedt vízelvezető csatornarendszerrel rendelkezik. Legnagyobb folyója, 

a Tisza vízállása ingadozó. Közepes vízállásnál szélessége 120- 200 méter, mélysége 6- 8 méter, átlag sebessége 0,4- 

1,0 m/s. Általában két árhulláma van, a tavaszi (február- március) és a nyári (augusztus- szeptember) Az eddig mért 

legmagasabb vízállás a szolnoki vízmércénél 2006-ban 1041 cm, a legalacsonyabb –277 cm. A települést 5- 7 m 

magas, és 4- 6 m széles töltések védik az áradástól, a töltéskorona közlekedési útként használható. A töltések 

megerősítése és magasítása folyamatban van.  

 

a) Árvízveszélyes területek 

Szolnok a Tisza és Zagyva folyó deltájának térségében fekszik. A belterület nagyobbik része a Tisza folyó jobb 

partján, a kisebbik része – Kertváros, Kocsoros, Szandaszőlős, Alcsisziget – a bal partján fekszik.  

Árvíz által veszélyeztetett területek a következők:  

• Tiszaliget  

• Szandaszőlős  

• Kertváros  

• Széchenyi lakótelep  

• Csáklya u.  

• Guttenberg tér  

 

b) Belvízveszélyes területek 

Az átlagosnál csapadékosabb – esős – évszakokban a mély fekvésű területeken jelentkezik belvíz, amely a településen 

az alábbi területeket érinti:  

 

Belvíz által veszélyeztetett területek:  

-- Kocsoros és térsége,  

-- Varjú út és térsége,  

-- Hant utca, 

-- Lomb utca, 

-- Csallóköz térsége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Területrendezési Terve, 2011 
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c) Mély fekvésű területek 

A település és térsége mélyfekvésű, rendszeresen belvízjárta illetve nagyvízi mederrel érintett területeit a fenti ábra 

mutatja.  

 

d). Árvíz- és belvízvédelem 

A város területét állami fővédvonalak védik, ahol az árvízi védekezés szervezéséért és műszaki irányításáért a 

KÖVIZIG felelős. A tiszaligeti körgát önkormányzati kezelésű védvonal, ezért az itteni védekezést az önkormányzat 

szervezi.  

Szolnoknál az árteret 5-7 m magas, 4-6 m koronaszélességű töltés védi az áradástól. A gátak közlekedési utakként 

használhatók. A gátak magassága meghaladja a mértékadó vízszintet. Aktuális állapotuk az adott évszaktól és a 

meteorológiai viszonyoktól függően változó lehet. Földrajzi elhelyezkedésük, a védvonalak állapota, és a viszonylag 

hosszú felkészülési idő miatt a körzet jól védhető. A fővédvonal fejlesztése megtörtént. Ez a Zagyva-torkolatban, a 

Tisza-híd és a Zagyva-híd közötti szakaszt érintette. A fejlesztési következtében  teljes biztonságban lesz a város, 

ráadásul az árvízvédelmen túl a megépülő belvárosi szakasz új funkciókat is kap. 

 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 
 

a) Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

A település legmagasabb pontja Béke Pál halma 101,3 m, legmélyebb pontja 83,00 m. Az adatokból jól látszik, hogy 

a település tökéletes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek, ezért a település a morfológiai adottságokból adódóan 

nem veszélyeztetett.  

 

b) Mélységi, magassági korlátozások 

A településen a légi közlekedést érintő magassági korlátozás (SEVESO II irányelv hatálya alá tartozó felső 

küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos légtérkorlátozás) van érvényben, melynek paraméterei a következők: 

Légtér 

azonosítója 
Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás 

LHR16 Szolnok-Tószeg 2 km sugarú kör 

a 470804N 0200753E középpont 

körül 

7500’ (2300 m) AMSL / GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légi- 

árművek számára. 

 

c) Tevékenységből adódó korlátozások 
 

Szolnok lakosságszámából, kiterjedéséből, a településen folytatott széleskörű gazdasági tevékenységből adódóan 

területén a civilizációból eredő katasztrófák igen nagy széles skálája előfordulhat. Ezek a katasztrófa típusok 

alapvetően az emberi tevékenységgel függenek össze, amelyek helytelen emberi beavatkozás, mulasztás, 

szándékosság, vagy technikai hibák hatására következnek be. A katasztrófák mérete jellemzően helyi illetve a térségi 

szintet érintenek  

A lehetséges veszélyforrások a következők:  

Közlekedés   

Veszélyes üzemek, gyárak  

Kritikus infrastruktúra elemek. 

Közlekedés 

Szolnok közigazgatási területének déli részén mintegy 12,4 km hosszan húzódik a 4. számú (E60) nemzetközi főút, 

illetve a város északnyugati oldalán a 32. számú főút 7,8 km hosszan. A 4. számú főút az éves statisztikák alapján 

Magyarország egyik legveszélyesebb főútvonala. A sok áthaladó kamion közül a veszélyes árut szállító 

szállítmányokat kell kiemelni. Az esetlegesen bekövetkező balesetek során kiszabaduló veszélyes anyagok akár több 

száz méteres körzetben is veszélyt jelenthetnek az ott élőkre.  Ez a 12,4 km-es települési érintettségből azonban 

csupán mintegy 1 km-es szakaszon igaz az Almási kertváros déli részére. A 32. számú főút azonban mivel elkerülő 

út nincs, a városon keresztül halad. Így az ott bekövetkezett balesetek esetében jóval jelentősebb veszélyeztetettség 

áll fenn. A két főútvonalon kívül közúti veszélyes áruszállításra a település belső útjait is előszeretettel használják, 

mivel a város déli részén elhelyezkedő ipari park több létesítményébe is szállítanak be alapanyagként 

veszélyes árut, illetve szállítják el a már feldolgozott kész és félkész termékeket. 

Közlekedés másik nagy területe a kötött pályás vasúti közlekedés. A városban található regionális vasúti rendező-

pályaudvar. A pályaudvar kialakítása miatt a rendező és a személypályaudvar egymás mellett található. A 

személyszállítást lebonyolító pályaudvari rész nagyforgalmú pályaudvarok közé tartozik, veszélyeztetettségét növeli 

a rendező-pályaudvar közelsége. A pályaudvar rendelkezik katasztrófa-védelmi tervvel. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADks%C3%A1g
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A településen 2 nem nyilvános repülőtér térrel is található, egy katonai, a „Szolnok (Opera)” és egy polgári, a 

„Szolnok-Szandaszőlős”, melyek az ICAO besorolása alapján LHSN és LHSS kategóriába tartoznak. Ezek alapján a 

légi forgalomban veszélyes áruszállítással nem kell számolni.    

Összességében megállapítható, hogy a település a közúti és vasúti veszélyes áru szállítása terén nagy 

veszélyezettségnek van kitéve.  

Veszélyes üzemek gyárak  

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2012-ben 71 cég esett ebbe a kategóriába, közülük kettő olyan üzem működik, 

amelyik eléri az úgynevezett felső küszöb értéket. Ez a MOL bázis telephelye Szajolnál, illetve a Bige Holding Kft 

Szolnokon. 

A katasztrófa kialakulásának lehetősége igen csekély. Az alkalmazott technológiák, műszaki létesítmények kizárják 

a katasztrofális üzemzavarok létrejöttét. A Bige Holding Kft. veszélyessége a környező lakosságra csak a 

késztermékként tárolt 20 %-os és 60 %-os óleum, valamint a klór-szulfonsav tárolók nagymértékű sérülése esetén 

következhet be. 

A jelenlévő veszélyes anyagok 

 

Hatáskörzet: 

A területen összesen mintegy 670-680 fővel kell számolni (TVT lakótelep, hajléktalan szálló, tanyák). 

A feltételezett eseményt kiváltó ok bekövetkezése és a súlyos baleset kialakulása között 10-40 perc is eltelhet, ezért 

a riasztásra, kimenekülésre elegendő időáll rendelkezésre. 

 

Kritikus infrastruktúra elemek  

A kritikus infrastruktúra fogalma az utóbbi évtizedben jelent meg a hazai szakmai életben.  A kritikus infrastruktúra 

általános fogalma: „egy országon belül a lakosság szellemi és tárgyi életfeltételeit megteremtő, a gazdaság működését 

elősegítő vagy lehetővé tévő azon szervezetek, létesítmények, létesítményrendszerek, hálózatok összessége vagy 
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ezek részei, amelyek megsemmisülése, szolgáltatásaik vagy elérhetőségük csökkenése egy adott felhasználói kör 

létére, lét- és működési feltételeire negatív hatással jár120”.  

A 2008/114/EK tanácsi irányelv értelmében kritikus infrastruktúraként értékelendők a tagállamokban található azon 

eszközök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, 

az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzavarása 

vagy megsemmisítése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna valamely 

tagállamban. 

A kritikus infrastruktúra: 

• informatikai, 

• kommunikáció, 

• úthálózat, közlekedés, 

• energiahordozók, közművek, 

• közoktatás. Stb. 

 

1.17.4 Összegezés 

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 

10.) Korm. rendelet alapján 2012 tavaszán készült el. Felmérésre kerültek a településeket érintő ismert veszélyek, 

ezek előfordulásának gyakorisága, bekövetkezésükkor okozott hatásuk. 

Polgári védelmi veszélyeztetettség-besorolás 

Település Besorolás Veszélyeztető hatás 

Besenyőszög II. Árvíz (Tisza) 

Csataszög II. Árvíz (Tisza) 

Hunyadfalva II. Árvíz (Tisza) 

Kőtelek II. Árvíz (Tisza) 

Martfű II. Vegyi (ammónia, klór, hexán, kőolajtermékek), Közlekedés (442-es főút) 
Nagykörű II. Árvíz (Tisza) 

Rákóczifalva -   

Rákócziújfalu -  

Szajol I. Árvíz (Tisza) 

Szászberek II. Árvíz (Tisza),  

Szolnok I. Árvíz (Tisza), Vegyi (kénsav, klór-szulfonsav, klór, ammónia, növényvédő-szerek), 

Közlekedés (4-es főút és vasúti csomópontok, híd) 

Tiszajenő II. Árvíz (Tisza) 

Tiszasüly II. Árvíz (Tisza) 

Tiszavárkony II. Árvíz (Tisza) 

Tószeg II. Árvíz (Tisza) 

Újszász II. Árvíz (Zagyva) 

Vezseny II. Árvíz (Tisza) 

Zagyvarékas II. Árvíz (Zagyva), Vegyi (ammónia) 

Forrás: http://www.jnszkat.hu/kv/1010/veszely.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
120 Forrás: www.katasztrofavedelem.hu 
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1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELYEK 
 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága nyilvántartása szerint az alábbi bányatelkek 

találhatók Szolnok közigazgatási területén: 

-- szilárd ásványi nyersanyag bányatelkek: 

- Szolnok IX.--- homokbánya, 

- Szolnok X.--- homokbánya, 

- Szolnok XI.--- homokbánya; 

-- szénhidrogén bányatelkek: 

- Szolnok III.--- szénhidrogén védnevű bányatelek, 

- Szolnok IV.--- szénhidrogén védnevű bányatelek, 

- Szolnok V.--- szénhidrogén védnevű bányatelek, 

- Szolnok VI.--- szénhidrogén védnevű bányatelek, 

-- a Körös szénhidrogén megjelölésű kutatási terület a közigazgatási terület egészét lefedi. 

 

A bányatelkeket a településrendezési tervek különleges bánya övezetbe (Kb. jelű) sorolják. 
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1.20 VÁROSI KLÍMA 
 

Szolnok éghajlata kontinentális, forró nyarakkal és viszonylag enyhe telekkel.  

Júliusban az átlagos maximális hőmérséklet 28 C°, az átlagos minimális hőmérséklet 17 C°. 

Januárban az átlagos maximális hőmérséklet 2 C°, az átlagos minimális hőmérséklet -4 C°. 

Az évi közepes hőingadozás 22,6 C°. 

Az átlagos éves csapadékmennyiség 495 mm. Legkevesebb csapadék január és március között, legtöbb csapadék 

május és június között esik. 

  
 

 

A napsütésese órák száma éves 

összes átlagban 2025 óra, az 

EU egyik legnapsütöttebb 

települése. 

Nyáron a napsütéses órák 

száma havi átlagban 260-280 

óra, télen 50-75 óra. 

 

 

A klímaváltozás és a települési szinten erre adható-adandó válaszok, a klimatikus adottságokat és változásokat is 

figyelembe vevő integrált településfejlesztés napjainkra az európai gondolkodás szerves részé vált, melyet jól 

bizonyít a 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta, a 2008-ban született Marseillei Nyilatkozat, vagy a 2010-ben 

elfogadott Toledói Deklaráció. 

A klímaváltozás napjaink egyik legfontosabb globális kihívása, és nagyrészt egyetértés van a tekintetben, hogy ez a 

változás elsődlegesen antropogén hatások eredménye. A klímaváltozás kihívása világszinten szükségessé teszi az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors visszafogását, mivel azonban ennek hatása csak hosszú távon érvényesül, 

a kibocsátások csökkentése mellett egyre inkább előtérbe kerül a változó klímához való alkalmazkodás kérdése is. 

A városi éghajlat sok szempontból különbözik a tágabb térség éghajlatától. Az urbanizált területek beépített felületei 

jobban felmelegszenek, mint a nem burkolt területek, és a légszennyezés – főként a közlekedési eredetű - miatt az 

üvegházhatású gázok koncentráltan jelennek meg a városi területen és tovább növelik a környezet felmelegedését. 

Ehhez adódnak a fűtésből, gépek használatából, közlekedésből származó további hőterhelések és a vízháztartás 

Vízszintes felület globális 

napsugárzása éves összesen 

kWh/m²  
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felborulásának negatív hatásai (pl. levegő páratartalmának csökkenése). Mindezek azt jelentik, hogy a klímaváltozás 

hatásai a településeken fokozottabban jelentkeznek. Az így kialakuló lokális klimatikus helyzetet nevezzük városi 

klímának. A negatív hatások csökkentésével valamint megfelelő településrendezési, városigazgatási és 

objektumtervezési eszközökkel ezen hatások mérsékelhetők. 

A városon belüli klíma eltérő lehet városrészenként, de akár kisebb egységenként is. Az épületek, utcák, terek, parkok 

mind sajátos klimatikus adottságokkal rendelkeznek, amiket tervezésüknél, használatuknál figyelembe kell venni.   

Hazánkban 2007-ben jött létre a Klímabarát Települések Szövetsége, melynek célja, hogy Magyarországon minél 

több településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, valamint az, hogy elősegítse a 

klímaprogramok megvalósítását és segítse a települések érdekképviseletét klímavédelmi kérdésekben. Szolnok eddig 

nem csatlakozott a szövetséghez, a város területén nem történtek kutatások a városi klímáról és a település nem 

rendelkezik klímastratégiával sem.   

A települési klíma vizsgálata 

A település és a kistérség területéről közvetlen éghajlati adatok nem állnak rendelkezésre. A terület elhelyezkedéséből 

adódóan a kontinentális éghajlati hatás érvényesül elsődlegesen, emiatt az országos átlagnál szélsőségesebb 

hőmérsékleti és csapadékadatok jellemezők. A város és környéke hazánk egyik legszárazabb területén fekszik, 

azonban időnként jelentős károkat okozhat a vihar és a szél. A szélsőséges időjárási viszonyokkal jellemezhető napok 

száma a jövőben várhatóan emelkedni fog, gyakoribbá és hosszabbá váló nyári hőhullámok, változékonyabb időjárás, 

a viharok és jégesők szaporodása valamint tovább csökkenő, rendszertelenebbé váló éves csapadékmennyiség 

várható. 

A Tisza és a Zagyva torkolatánál fekvő várost érzékenyen érintheti a folyók összességében csökkenő vízhozama, 

illetve a hirtelen bekövetkező esőzéseket, hóolvadásokat követő árvizek csúcsmagasságának emelkedése. A fentiek 

miatt Szolnok számára a városi klíma szempontjából is kiemelkedően fontos a vízgazdálkodási kérdések térségi 

szinten történő megoldása, összekapcsolva ezt a területhasználatok összehangolt változásával (ártéri tájgazdálkodás 

kialakítása). 

Ugyanakkor a település számára a városi klíma szempontjából kedvező adottság is a folyók közelsége. A 

folyómedrek széles, beépítetlen sávja, a –főként a Tisza mentén húzódó- erdők aklimatizáló hatásúak és segítik a 

város légcseréjét is Ugyanakkor nyugati és délkeleti irányból hiányozik a várost övező zöldfelület klíma-kiegyenlítő 

hatása.  

Klimatikus szempontból Tiszaliget helyzete kiemelkedően kedvező. A családi házas, kertvárosi beépítési városrészek 

klimatikus viszonyai a városon kívül eső területektől jelentős mértékben nem térnek el, de elhelyezkedésüktől 

függően ezek között is észlelhető különbség. Közülük legkedvezőbb helyzetben az Almási kertváros és az Alcsi-

Holt-Tisza menti üdülőterület van, ezt követi Tallinváros és a Széchenyi városrész családi házas övezetei valamint a 

folyók menti lakóterületek. A zöldfelületek magas aránya, a szellős beépítés miatt klimatikus szempontból kedvező 

a helyzet Szandaszőlős és Pletykafalu városrészekben is.  

Az intenzívebb beépítésű belső városrészekben a burkolt felületek magas aránya és a közlekedésből adódó 

légszennyezettség az előbb említett településrészeknél kedvezőtlenebb mikroklímát teremt.  Ezt – főként a Tisza és 

Zagyva menti területeken némileg ellensúlyozzák a folyók, az azt kísérő erdősávok, Tiszaliget zöldfelületei és a vizet 

kísérő zöldterületek kondicionáló hatása, mindez azonban főként a vízpart menti sávra igaz és nem terjeszthető ki az 

egész belvárosra.  

A város lakótelepeinek klimatikus adottságai igen eltérőek. Ez a településen belüli eltérő elhelyezkedéssel, a 

különböző épületmagasságokkal, a zöldfelületek mennyiségi és minőségi különbségeivel, illetve a környező 

területhasználatokból eredő hatásokkal magyarázható. Legkedvezőbb helyzetben az alacsony, maximum fsz.+4 

emelet magas, koros növényállománnyal és magas lombkorona fedettséggel rendelkező zöldfelületekbe ágyazott, 

laza beépítésű –esetleg nem panel- területek vannak. Közülük ki kell emelni a TVM és a repülőtér melletti 

lakótelepet, mivel ezek a sok egyéb szempontból kedvezőtlen adottságú területek a települési klíma szempontjából 

kedvező adottságúak. A település lakóterületei közül a városi klíma kedvezőtlen hatásainak leginkább kitett terület a 

Széchenyi városrész panellakótelepe (településen belüli elhelyezkedés, tájolás, épületszerkezet, zöldfelületi hiányok 

főként a déli részen, stb.).  

A felhagyott és működő iparterületek és részben a város területének jelentős részét elfoglaló vasútterületek a burkolt 

felületek magas aránya és a jórészt hiányzó fás növényzet miatt napsütötte időben jelentős mértékben 

felmelegszenek, ezzel növelve a városi hősziget jelenségét. 

Mint a fentiekből látszik Szolnok város településrészei igen eltérő adottságokkal rendelkeznek a klímaváltozás adta 

kihívások kezelésére. Mivel a település egyes részei igen kitettek a klímaváltozás adta kedvezőtlen hatásoknak, a 

jövőben az éghajlati szempontokat is figyelembe kell venni a városfejlesztési és –irányítási döntésekben, kiemelt 

figyelmet fordítva a kibocsátás-csökkentésre és –megelőzésre, valamint az alkalmazkodás elősegítésére.  

A városnak törekednie kell: 

− a kompakt városszerkezet megőrzésére; 
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− a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést biztosító zónákkal, 

− a közlekedési szükséglet mérséklésére, 

− a városi zöldterületek bővítésére, minőségi fejlesztésére, zöldfelület hálózat kialakítására,  

− a barnamezős területek hasznosítására, 

− a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok változó körülményekhez való alkalmazkodásának segítésére, 

− a megelőző és alkalmazkodási intézkedésekkel járó lehetséges negatív társadalmi hatások ellensúlyozására, 

− energiatudatos építészet elterjesztésére, 

− a háztartások energiafogyasztásának mérséklése,  

− a víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát építőanyagok alkalmazásának 

elterjesztésére, 

− a lakosok környezettudatosságának fejlesztésére, 

− alacsony szén-dioxid kibocsátású városi tömegközlekedés kialakítására, 

− a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítésére (pl. helyi piac erősítése), 

− a hatékony energiagazdálkodásra (zöldenergiák előtérbe helyezésére). 

Szolnoknak a jövőben el kell készítenie klímastratégiáját, melyben a meglévő klímamodellek eredményei alapján fel 

kell tárni a városi klíma várható jövőbeli változását, vizsgálni kell a település városi klímaváltozással kapcsolatos 

sérülékenységét, fel kell tárni a klímát befolyásoló tényezőket illetve gazdasági ágazatokat. Ezt követően el kell 

készíteni a város klímaérzékenységi térképét, meg kell határozni az egyes beavatkozásokat igénylő városrészeket és 

meg kell határozni a szükséges beavatkozásokat. Szükség lehet klíma forgatókönyvek felállítására. 

 
Felhasznált irodalom: 

Klímabarát városok kézikönyve, 2011 

 
 
 

 


