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1.1.1. A makro környezet településstruktúrája 
 

Tiszalök város településrendszerben elfoglalt pozíciójának vizsgálata során, elsőként azt a 
makro környezetet szükséges elemezni érintőlegesen, amelyben helyet foglal, vagyis az Észak-
alföldi régiót és az azt alkotó három megyét. Ennek során megállapítást nyernek a régió 
településstruktúrájának legfőbb jellemvonásai. Tiszalök Magyarország keleti részén, a 
Tiszántúl területén, az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén, 
a Tiszavasvári kistérségben helyezkedik el. A város az Észak Alföldi régióhoz tartozik, ami 3 
megyét foglal magába: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéket.  
 
 

 
 
Az É-alföldi régióban a külső nagyvárosi gyűrű vonalában helyezkedik el Tiszalök.  
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció országos jelentőségű területi célkitűzéseihez 
igazodva a Tisza-menti területek fejlesztési irányai Tiszalök, illetve a Tiszavasvári járás 
vonatkozásában is mérvadóak. Elsősorban a vízi- és kerékpáros turizmus, a tiszai hajózás 
fejlesztésének, a holtágak turisztikai célú hasznosításának van létjogosultsága. A szomszédos 
kistérségek nagy része hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetű települések és kistérségek 
elmaradottságának leküzdésében – az Országos Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseivel 
összhangban – a térségben generált munkahelyteremtő, ipari beruházásoknak, 
szolgáltatásbővítő fejlesztéseknek, a térségi megközelíthetőség folyamatos javításának 
kiemelt szerep jut.  
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1.1.2. Az Észak-Alföldi régió településstruktúrája és városhálózata 
 

Az elmúlt két évtizedben jelentősen átalakult Magyarország településeinek gazdasági és 
társadalmi szerkezete. Az önkormányzati rendszer bevezetésével egy új alapokra épülő 
városfejlődés vette kezdetét, amely maga után vonzotta a városi funkciók átalakulását. Az 
átalakulás legnagyobb vesztesei az Alföld falvai, illetve a rurális térségek voltak. Az alföldi 
városhálózat lemaradása szintén jobban nőtt, mint korábban, a területi egyenlőtlenségek 
erősebbek lettek. A régióban az országos településhalmaz 12,4%-a található, a települések 
átlagos területe és népességszáma meghaladja az országos átlagot. A régió városhálózata még 
hordozza magán a nagy kiterjedésű mezővárosi jellegzetességeket, főleg Hajdú-Bihar és Jász-
Nagykun-Szolnok megye városhálózatát jellemzik a nagy népességszámú és nagy kiterjedésű 
városok. A történelem másik jellegzetes alföldi hagyatéka, a nagy kiterjedésű tanyarendszer 
Nyíregyháza kivételével, már csak foltszerűen maradt fent a régióban. Az Észak-alföldi régió 
településstruktúrája tekintetében elmondható, hogy Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye településrendszere hasonló, azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiugróan magas 
település állománnyal rendelkezik (ez az aprófalvas településrendszer a megye egyik 
sajátossága). A városhálózat tekintetében elmondható, hogy a régió az ország egyik 
legvárosiasabb régiója, a 9,2%-os országos átlaggal szemben a régió városi jogállású 
településeinek aránya meghaladja a 16%-ot. Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb a városok 
aránya, a települések 25,6% városi jogállású, még Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében ez a 
szám 23%. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a városok aránya jóval alacsonyabb a 
másik két megyénél, itt mindössze 10,9%, bár a legtöbb városi jogállású település ebben a 
megyében található a régiót tekintve.  
 
Az Észak-alföldi régió településstruktúrája  

Községek 
száma (db) 

Városok 
száma (db) 

Megyei 
jogú 

városok 
száma (db) 

Terület (ha) Állandó 
népesség 

(fő) 

Hajdú-Bihar 61 20 1 621 050 553 761 

Jász-Nagykun-Szolnok 60 17 1 558 161 404 405 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

204 24 1 593 654 582 121 

Észak-alföldi régió 
összesen 

325 61 3 1 772 865 1 540 287 

(Forrás: TEIR) 

 
A régióban a lakosság koncentrációja rendkívül egyenlőtlen, a két szélsőértéket Hajdú-Bihar 
megye két kistérsége produkálja (Polgári 39 fő/km2 és a Debreceni kistérség 421/fő km2). A 
legmagasabb népsűrűségű megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (96,6 fő/km2), a 
legalacsonyabb pedig Jász-Nagykun-Szolnok megye, ez utóbbi esetben 72,4 fő/km2 a megyei 
népsűrűség. Hajdú-Bihar megye népsűrűsége 89,1 fő/km2. Az OECD besorolás alapján a 120 
fő/km2 alatti népsűrűségű kistérségek rurális, vidékfejlesztési kistérségnek tekintendőek. Ez 
alapján az Észak-alföldi régió területén mindössze 4 kistérség nem tartozik ebbe a kategóriába, 
a három megyeszékhely kistérsége és a kisvárdai kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 
Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében a legalacsonyabb népsűrűség a mezőtúri, a Tiszafüredi 
és a Karcagi kistérség esetében mutatható ki, vagyis az urbanizációs szint itt a legalacsonyabb. 
A szolnoki kistérség a régió harmadik legmagasabb népsűrűségű kistérsége. 
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A városok tekintetében regionális szinten elmondható, hogy a városi funkciókat és a városok 
térszervező erejét tekintve jelentős különbségek vannak. Az elsődleges probléma, hogy a 
településhálózat nélkülözi a középvárosokat, amelyek biztosítanák a városi funkciók 
decentralizáltságát a megyeszékhelyekkel szemben. Másrészt az elmúlt években érvényesülő 
várossá nyilvánítási hullám, jelentősen felülreprezentálttá tette a gyenge teljesítő képességű 
kis városokat. A 80-as évektől dinamizálódó várossá nyilvánítási hullám egyes térségekben túl 
is lépte azoknak a településeknek a körét, amelyet térszerkezeti szempontból indokolttá tett 
a városi cím adományozása, mindez a városi cím nivellálódásához vezetett. Az Észak-alföldi 
régióban település földrajzi szempontból a városhálózat mára kiépültnek tekintendő, 
városhiányos térségek már csak a határ menti, periférikus térségekben találhatóak (Bereg, 
Szatmár, Bihar).  
 
A várossá nyilvánítás éve alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb tradicionális, történelmi város 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében van a régióban, amely megfelelő városi múlttal és 
térszervező erővel bír. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 17-ből 7 város már városi ranggal bírt 
a század fordulón is. A megyében a legfiatalabb városok: Újszász, Kenderes, Abádszalók, 
Jászkisér és Rákóczifalva. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szaporodott meg leginkább a 
városok száma a XX. és XXI. század folyamán, 26 város keletkezett az elmúlt 110 év során.  
 

 
Az Észak-alföldi régió városai 
Várossá nyilvánítás éve Város neve 
1900-
ban már 
város 

Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Jászberény, Karcag, 
Kisújszállás, Mezőtúr, Nyíregyháza, Szolnok, Túrkeve, Törökszentmiklós 

1952 Mátészalka 
1969 Kisvárda 
1970 Nyírbátor 
1973 Berettyóújfalu, Fehérgyarmat, Vásárosnamény 
1978 Tiszafüred 
1986 Kunszentmárton, Püspökladány, Tiszavasvári, Balmazújváros, Biharkeresztes, 

Csenger, Hajdúdorog 
1989 Hajdúhadház, Téglás, Jászapáti, Kunhegyes, Martfű, Nádudvar, Nagykálló, Záhony 
1991 Derecske, Hajdúhadház, Jászárokszállás, Téglás 
1992 Nyíradony, Tiszalök, Újfehértó 
1993 Baktalórántháza, Ibrány, Jászfényszaru, Máriapócs, Nagyhalász, Polgár, Tiszaföldvár 
1996 Létavértes 
1997 Nagyecsed, Újszász 
2000 Dombrád, Rakamaz, Tiszacsege 
2001 Demecser, Komádi, Vámospércs 
2003 Kaba 
2004 Balkány, Hajdúsámson, Kenderes 
2005 Abádszalók, Kemecse, Nyírlugos, Nyírtelek 
2009 Nyírmada, Vaja, Jászkisér, Rákóczifalva 

(Forrás: Baranyi, 2008) 

 
Összességében elmondható, hogy a régió városhálózata polarizált, amely az 1990-es években 
tovább erősödött. A funkciók és az erőforrások a városhierarchia csúcsai a megyeszékhelyeken 
összpontosulnak. A potenciális középvárosi szint hiányos, a kisváros hálózat, amely korábban 
sem volt erős, a városok számának növekedése ellenére szerepkörét tekintve gyengült 
(Baranyi, 2008.).  
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Tiszalök elhelyezkedése az Észak-alföldi régión belül 

 
(Forrás: TEIR, Megyei helyzetkép 2012) 

 
1.1.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településstruktúrája és városhálózata 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településhálózata karakterisztikus jegyeket hordoz magán, 
településszerkezete eltér az alföldi megyéktől, lényegében megtalálható az ország összes 
településtípusa. A megye keleti peremén, a Szatmár-beregi síkságon törpe- és aprófalvas 
településstruktúra a meghatározó, a középső nyírségi részeken a középfalvak a leggyakoribb 
településforma, s csupán az elkeskenyedő nyugati részén jellemzőek az alföldi 
településhálózatot meghatározó nagy határú és nagy népességszámú települések (Eke, 
1998). Sajátossága a megyének, hogy nem alakultak ki középvárosok, ami a 
településszerkezet dekoncentráltságából ered. 
 

A térség jellegzetes, a fentiekben bemutatott településstruktúrájának kialakulásában és 
városfejlődésében az alábbi történeti tényezők játszottak szerepet. A megye nyugati és déli 
részeit közvetlenül érintette a török pusztítás. A Nyíri Mezőség rendelkezik a legritkább 
településtextúrával az egész megyén belül, ennek a térségnek a településhálózata tekinthető 
a leginkább alföldi jellegű településstruktúrának. Ennek magyarázata, hogy a gazdálkodási 
szerkezet a nagy településhatárok kialakulásának kedvezett, a földrajzi tényezők, különösen 
az árvízszabályozás után nem álltak a települések terjeszkedésének az útjában.  
A térség gazdálkodásában jelentős volt a nagyállattartás, melynek hatására ólaskertes 
településrendszer jött létre. Az ólaskertes településrendszer az egész Alföldre jellemző, 
azonban a megyén belül csak itt található meg. 
 
A megye lakosságából 310 442 fő él városi jogállású településen, vagyis a megye urbanizációs 
indexe 53,5%. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városhálózata, hasonlóan az ország egyéb 
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határ menti térségeihez meglehetősen kiegyensúlyozatlan. Egyetlen nagyvárosa a 
megyeszékhely Nyíregyháza, 100 ezer főt meghaladó népességgel, a többi város kisváros: 
népességük nem éri el a 20 ezer főt. A megyében középváros (30-100 ezer lakos) egyáltalán 
nincs. A kisvárosok közül mindössze 6 város népessége haladja meg a 10 ezer főt, 9 város 
népessége az 5000 főt, szinten 9 város népessége 5000 főnél kevesebb: a városok több mint 
kétharmada méretéből következően csak töredékesen tudja a városi funkciókat biztosítani 
térsége számára. Funkcionális értelemben városhiányosnak kell tekintenünk minden olyan 
kistérséget, ahol nincs 10 ezer főt elérő népességű város. Ilyen a jelenlegi 12 kistérség fele: 
Ibrány-Nagyhalászi, Záhonyi, Vásárosnaményi, Baktalórántházai, Fehérgyarmati és a Csengeri 
kistérségek. 
 
Magyarországon, tekintettel az ország településeinek alacsony népsűrűségére, mindazon 
térségek már városiasnak/urbánusnak számítanak, ahol a 120 fő/km2-t meghaladó 
népsűrűségű településeken élők aránya meghaladja a 85%-ot – az OECD által használt 
módszertan 150 fő/km2 népsűrűségben határozza meg a korlátot. Ahol a városi népesség 
aránya 50-85%, városiasodó térségről beszélünk, ahol 15-50% közötti, ott szignifikánsan 
vidékiesről. 15% alatti városi népesség esetében minősíthető egy adott térség kifejezetten 
rurálisnak. Az urbánus/rurális index alapján a baktalórántházai, csengeri, fehérgyarmati, 
ibrány-nagyhalászi, nagykállói, nyírbátori, vásárosnaményi kistérség szignifikánsan vidékies, 
a mátészalkai, a kisvárdai szignifikánsan vidékies de közelít a városiasodó jelleghez. A 
tiszavasvári kistérség – amelynek részét képezi Tiszalök - vidékies, a záhonyi városiasodó, a 
nyíregyházi pedig városias térségnek számít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

14 
 ART Vital Kft. 

1.1.4. Tiszalök szerepe a településhálózatban 
 

Tiszalök mikro térségi vonzáskörzettel rendelkezik a környező települések vonatkozásában. A 

város térszervező erejét a kínált szolgáltatások bővebb köre adja, mely jelen van mind a 

közigazgatás, az egészségügy, az oktatás, a turizmus és a gazdasági tevékenységet segítő 

szolgáltatások körében. – ITS 

 

Tiszalök a Tiszavasvári járáshoz tartozik, amely egyike a 2013-ban újonnan létrehozott 
járásoknak. A járások 1983-as megszüntetése előtt nem létezett. Tiszalök a megye 
városhálózatának térszerkezetileg kevésbé meghatározó, viszont turisztikai szempontból 
fontos eleme. A város kis vonzáskörzettel rendelkezik, melyet szolgáltatási és turisztika 
szerepe biztosít. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Forrás: TEIR) 
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 Tiszavasvári Tiszadob Tiszalök Tiszadada Szorgalmatos Tiszaeszlár 

A 
település 
területe 
(hektár) 

12.853 8.259 5.856 4.875 846 5.453 

 
 
 
 
 
 

 Tiszavasvári 
Járás 

Tiszavasvári Tiszadob Tiszalök Tiszadada Szorgalmatos Tiszaeszlár 

Állandó 
népesség 
(2011) 

27.923 13.253 2.986 5.606 2.377 1.021 2.680 

(Forrás: KSH) 

 
 

 Tiszavasvári Tiszadob Tiszalök Tiszadada Szorgalmatos Tiszaeszlár 

Regisztrált 
vállalkozások 
száma 
(2014) 

1704 284 606 230 77 332 

(Forrás: Teir) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
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1.2.1. EU 2020 stratégia 
 
Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni 
kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a 
fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. 
Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált 
stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a 
várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák 
kezelését. 
 
Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell 
koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által 
támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai 
közé. 
 
Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az 
egyes alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz 
történő hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a 
következő tematikus célkitűzéseket támogatja: 
 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati 

és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 
Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai 
elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó 
beavatkozások vizsgálata és megjelenítése: 

- kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi 
zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi 
foglalkoztatás ösztönzése érdekében); 

- a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a 
levegőszennyezés mérséklése; 
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- a fenntartható városi közlekedés elősegítése; 
- a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. 

 
1.2.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, 
valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és 
elveit. A Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési 
politika egészét foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban 
vannak:  
 

- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat 
rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, 
országos fejlesztési szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.  

- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, 
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok 
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok 
térségi beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív 
programokat, illetve a területi stratégiákat.  

 
A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és 
az EU szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai 
keretét jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia 
képezi. A Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és 
nemzetgazdasági stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai 
tervdokumentumokhoz. Az OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait 
szervesen kiegészítik a megyék területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai, 
melyeket az OFTK célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és 
specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzatok állítanak össze.  
 
Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:  

- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai 
ágazatokban történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a 
gerincét a fejlesztési célnak, amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást 
elősegítő és családi gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése kapja az elsődleges 
fókuszt. Kiemelt területek a piaci lehetőségeik szélesítése a nemzeti szolgáltatási 
piacok visszaszerzése, a biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság 
megerősítésével a helyi közösségek autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a 
helyreállítása. 

- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám növelése, a 
gyermekek születésének ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban, 
készségekben és értékekben való gyarapodásának elősegítése. A közép- és az alsó- 
közép-osztály, valamint a közösségek és családok megerősítése, a nemzeti, közösségi 
és egyéni felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A társadalmi megújulás és 
gyógyulás elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a kultúrához való 
hozzáférés és a közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás 
ösztönzése, az egészségi állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi 
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szolgáltatások fejlesztése, a megelőzés és rekreáció biztosítása. A kulturális és épített 
örökség megőrzése.  

- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és 
környezettünk védelme: természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás 
megteremtése; az erőforrások megőrzése a jövő generációk számára; az élelmiszer-, 
az energia-, a környezet-, valamint a klímabiztonság megteremtése; az egészséges 
ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése; az 
egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb minőségének biztosítása; a 
fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.  

- Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest 
központúságának oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A 
térségi versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi 
kapcsolatok kialakítása, erősítése, a települési és térségi kapcsolatok, területi 
együttműködés és integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok megújítása. A térségi 
autonómia, önellátó és önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott térségek 
felzárkóztatása, a térségi sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása  

 
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval 
szűkebb tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és 
területi tématerületeket ölelnek fel: 

- Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar 
gazdaság újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. 
A nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára 
alapozva gazdasági versenyképességünk növelése.  Az importkiváltó gazdasági 
termelés ösztönzése.  

- Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és 
sportgazdaság): A gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi 
szolgáltatások és ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges 
táplálkozás, valamint a rekreáció ösztönzésével  

- Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek 
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében 
tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes 
agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak 
biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki 
népesség életminőségének javítása.  

- Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív 
képességeinkre, tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek 
érdekében az infó-kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi 
megújulást és a megélhetést biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek 
kedvező szellemi, innovációs környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil, 
egész életen át tartó tanulásra képes, kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú 
munkaerő-piaci kínálat megteremtése.  

- Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 
romaintegráció: a gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, 
értéktudatos társadalom és helyi közösségek kialakítása.  

- Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A 
magyar közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, 
a tudás és a munka szolgálatában.  
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- Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a 
fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti 
erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás 
megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, 
környezetbiztonság erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés 
elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.  

- Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi 
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, 
makroregionális csomóponti funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság 
figyelembevételével.  

- Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A 
településhálózat egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű 
településhálózati kapcsolatok kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika 
és városfejlesztés, városhálózati kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális 
fejlesztése  

- Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, 
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális 
térségi vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek 
felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás 
növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.  

- Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország 
egész területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák 
fejlesztése, az eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális 
gazdaságpolitikai eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik 
kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez, 
az értékekhez való hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével 

- Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható 
városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi 
szinten a foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a 
többközpontú fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális 
kapcsolatok erősítése, hazánk erősen differenciált településhálózatának figyelembe 
vétele a hagyományostól eltérő megoldások alkalmazásával.  
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1.2.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai térstruktúrája 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megye  Területfejlesztési  Koncepciója  négy  ágazati  és  három 
területi célt fogalmaz meg. A területi célok egy-egy meghatározott földrajzi egységre 
irányulnak. A koncepció területi céljainak földrajzi fókuszáltságát az alábbi térkép illusztrálja. 
 
1. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területfejlesztési Koncepciójának földrajzi fókuszai 

 

 

 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013) 

A megye területfejlesztési céljai alapján három nagyobb tér strukturális elem azonosítása 
lehetséges, amelyek a megye területfejlesztésének kiemelt vagy sajátos térségei. 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  növekedési  tengelyei:  a  megye gazdaságfejlesztésének 
tengelyei és kiemelt térségei 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térstruktúrájában három gazdaságfejlesztési tengely, 
csomópont jelölhető ki, amelyek egyértelműen a legfontosabb növekedési tengelyei a 
térségnek. Mindhárom növekedési tengely, csomópont Nyíregyházáról indul ki, északi, kelet 
- nyugati és déli irányba. 
 

   Nyíregyháza:  Nyíregyháza  és  térsége  az  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési 
Koncepciónak   megfelelően   Magyarország   külső   nagyvárosi   gyűrűjének   eleme 
kétségkívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb gazdaságfejlesztési térsége. 
Nyíregyháza három ország határánál elhelyezkedve dinamikusan fejlődő gazdasági és 
logisztikai központként szolgálhat a Kelet kapujaként. 

 

   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési és iparfejlesztési tengelyei: 
 

o Észak-déli  növekedési  és  iparfejlesztési  tengely:  Nyíregyházi  agglomeráció, 
Kisvárda és Záhony térsége. Határon túli kapcsolódási pontja Ungvár, Munkács, 
Beregszász 

 
o Kelet-nyugati  növekedési  és  iparfejlesztési  tengely:  Tiszavasvári,  Nyíregyházi 

agglomeráció, Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. 
Határmenti kapcsolódási pontja Szatmárnémeti, Nagykároly 

 

   Nyíregyháza-Debrecen  agglomerációs  tengely:  Nyíregyházi  agglomeráció,  Újfehértó, 
Debrecen. 

 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013) 
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Rekreációs körzetek, idegenforgalmi tengelyek 
 
Az eddigi vizsgálatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  idegenforgalmának négy 
nagy magterülete azonosítható, amelyek alapján körvonalazódnak a megye turisztikai 
desztinációi, kisrégiói. A megye turisztikai desztinációinak alapjai a tradicionális néprajzi 
tájegységekre épülnek a jövőben, melynek előnyei, hogy közös területi identitással, földrajzi 
egységgel, bizonyos térségekben már szervezeti feltételekkel (Nyírség, Nyíri Mezőség), 
egységes marketing kommunikációval és homogén vonzerő kínálattal rendelkeznek. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmi magterületei a következők: 
 
Nyírségi  turisztikai  gyűrű (Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemjén, Máriapócs, Nyírbátor, 
Vaja, Baktalórántháza, Levelek): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusában kimutatható 
egy   rendkívül   markáns   idegenforgalmi   tengely.   A   tengely   Nyíregyháza,   Nagykálló, 
Kállósemjén, Máriapócs, Nyírbátor településeket érinti, amely egyértelműen körvonalazza 
egy potenciális desztináció magját (nyírségi desztináció). A Nyíregyháza-Nyírbátor turisztikai 
tengely a megyei turizmusforgalom közel kétharmadát bonyolítja le. A tengely fejlődésének 
az elmúlt években több nagy idegenforgalmi beruházás is komoly lendületet adott (ebből 
Nyíregyházát, Máriapócsot, Nyírbátort és Kállósemjént kiemelt projekt érintette). A tengely 
azonban kiegészíthető egy északi szárnnyal is, amely Vaját, Baktalórántházát és Leveleket 
foglalja magában, az északi szárny több jelentős vonzerőt és turisztikai szolgáltatást integrá l. 
A közlekedés földrajzi adottságok figyelembevételével a Nyírség, mint turisztikai desztináció 
egyértelműen a fent említett gyűrű településeit foglalja magába. 
 
Szatmár-Beregi  kultúrtáj:  A  megye  turizmusának  másik  kiemelkedő  desztinációja  a 
szatmári és beregi térség. Ezen belül egy Vásárosnamény-Csaroda-Tarpa-Tivadar- 
Szatmárcseke tengely körvonalazódik, amely kiemelkedik több mutatóját tekintve . Az Észak- 
kelet magyarországi határmenti perifériális területekről általánosságban elmondható, hogy 
kiemelt történeti, kulturális és természeti értéket hordoznak magukon, ez különösen igaz a 
Szatmár-Beregi térségre. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye Szatmár-Beregi térségének egy részét különleges táji értékkel bíró 
kultúrtájként azonosítja, amely egy adaptációs lehetőség a megyei idegenforgalom számára 
is.  A  természeti  környezet,  az  ahhoz  igazodva  kialakult, abba  harmonikusan  illeszkedő 
gazdálkodási és településrendszer, valamint a tájformáló, tájképi értékű  településkép és 
kulturális értékek együttese pótolhatatlan és a jövő számára megőrzendő rendszert alkot, 
amelyeknek védelme, értékeik kibontakoztatása, fenntartható fejlesztése elengedhetetlen. 
Ilyen harmonikus és egyedi tájegység például Tokaj-Hegyalja, Pannonhalma, az Őrség, a Fertő-
tó környéke, a Hortobágy, Bugac vagy a Villányi borvidék, vagy a Szatmár-Beregi térség. Az 
idegenforgalom szempontjából is komoly vonzerőt jelentenek ezek a térségek, az aktív vagy 
éppen passzív rekreációt egyaránt szolgálhatják. A megőrzés és hasznosítás összhangjának 
megvalósítása érdekében területileg  specifikált, integrált beavatkozásokra van  szükség.  A  
jelentősebb  idegenforgalmat  vonzó  térségek  többnyire  éppen egyediségükkel vonzzák a 
látogatókat, természeti, kulturális értékeik, társadalmi-gazdasági adottságaik a körzet 
karakterétől függően jelentősen különbözhetnek. A fejlesztéspolitika célja ezért az 
idegenforgalom általános kedvező hatásai jobb érvényesülésének támogatása, illetve a vele 
járó kedvezőtlen hatások csökkentése vagy megelőzése. 
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Nyíri Mezőség idegenforgalmi tengely (Tiszadob, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs): 
Területileg a harmadik kiemelt desztináció a Nyíri Mezőség, mint néprajzi tájegység területe. 
Itt szintén jelentős a kulturális és természeti vonzerők koncentráltsága (szabolcsi földvár, 
tiszadobi Andrássy kastély, a  rakamazi  Tisza part), valamint  a  tiszai turizmus fontos 
magterülete lehet az elkövetkező években ez a terület. Kimagasló állami támogatások 
érkeztek ezekre a  településekre vonzerő  és  szolgáltatásfejlesztés céljából. Rakamaz 
jelentős volumenű szállásforgalmat generál évente, illetve elindult itt is turisztikai 
szervezetrendszer kiépülése. A fentiek alapján indokolt a desztináció fejlesztésének integrált 
kezelése. 
 
Rétköz turisztikai tengely: Kisvárda, Dombrád között azonosítható egy olyan magterület, 
amely egy rétközi turisztikai desztináció centruma lehet a jövőben. Kisvárda idegenforgalmi 
jelentősége vitathatatlan a megyén belül, a harmadik legnagyobb szálláshely forgalom itt 
realizálódik, amelyből kimagasló a külföldi vendégéjszakák száma. A város több jelentős 
vonzerővel rendelkezik. Kisvárda mellett társközpontként Dombrád emelhető ki, amely 
a tiszai turizmus fellendítésében fontos szerepet tölthet be. 

 

 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

26 
 ART Vital Kft. 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
 

 

 
(Forrás: OTrT – Országos Szerkezeti Terv részlet) 
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1.3.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve (MTrT) 
 

 

 
(Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv részlete) 
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1.3.2.1. MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére 

 

 

 Ökológiai hálózat övezete 

Tiszalök közigazgatási területe érintett az ökológiai folyosó övezetével és a pufferterület 
övezetével. A magterület övezete nem érinti a közigazgatási területet. Ökológiai folyosóval 
érintett terület 1585 ha, a külterület 33 %-a. Főleg az ártér tartozik ide. Pufferterület 
övezete 243 ha, a Keleti - főcsatornától Nyugatra elhelyezkedő terület tartozik bele. 
 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetével csak kis mértékben érintett a 
közigazgatási terület. Jellemzően a vízvédelmi töltések mentén. Kiterjedése 107 ha. 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetével érintett a külterület, főleg az ártér északi 
részén. Kiterjedése 208 ha. 
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetével érintett a közigazgatási terület, 
jellemzően az északi részen, az ártéren. Kiterjedése 1025 ha, a külterület 21 %-a. 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetével nem érintett a település. 
 

 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete érinti Tiszalök 
közigazgatási területét, főleg a központi belterület keleti részét. Kiterjedése 189 ha. 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

a rendszeresen belvíz járta terület övezete 2 különálló területen érinti a közigazgatási 
területet. Az első terület a központi belterülettől délre helyezkedik el külterületen, 
kiterjedése 45 ha, a másik terület Újtelep lakóterülettől keletre helyezkedik el, kiterjedése 
73 hektár. 
 

 

Nagyvízi meder övezete 

Nagyvízi meder övezete érinti a közigazgatási területet az északi területen, az ártéren, illetve 
egy keskeny sávban a Keleti – főcsatorna mentén.Kiterjedése 1203 hektár, a külterület 25 
%-a. 
 

(Forrás: MTrT – Melléklet részlet) 
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1.3.2.2. Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó irányelvek, ajánlások 

 

A szerkezetalakításra vonatkozó általános ajánlások 
A rendeltetésszerű használatot, építést korlátozó, védőövezet-igényű tevékenység számára 
csak ott biztosítson a településrendezési terv területet, ahol a védőövezet nem nyúlik át a 
szomszéd település közigazgatási területére, kivéve, ha a területfelhasználási egység térségi 
jelentőségű településüzemeltetést szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál és 
elhelyezéséhez az érintett települések önkormányzatai hozzájárulnak. 

  
Kerülendő a meglévő településtesttől elszakadó, más területfelhasználási egységekbe 
ékelődő és ezért környezeti/területhasználati konfliktusok kialakulásának veszélyét hordozó, 
új beépítésre szánt területek kijelölése. 

 
A települések külterületi területfelhasználási rendszerében törekedni kell a magas 
ökológiai értékű zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszerben történő összekapcsolására. 

 
A fokozott árvízi kockázatnak kitett területeken a helyi építési szabályzat készítésekor kiemelt 
figyelmet kell fordítani a biztonságos építés feltételeire, akár általános előírások, akár sajátos 
övezeti előírások alkalmazásával. 

 
Bokortanyák, valamint egyéb (nem központi) belterületek és külterületi lakott helyek 
beépítésre szánt területének bővítése, illetve beépítési intenzitásának növelésekor javasolt 
vizsgálni a várható településüzemeltetési költségeket, ezek finanszírozási feltételeit és 
környezetvédelmi szempontjait. E területeken, továbbá az aprófalvas térségekben – a 
jogszabályok szabta kereteken belül és a – várhatóan növekvő számú – pályázati 
lehetőségeket kihasználva indokolt ösztönözni a nagyrendszerekhez való költséges 
csatlakozást kiváltó alternatív energiaellátó és szennyvíztisztító rendszerek alkalmazását a 
közösségi és egyéni költségek csökkentésére és a környezetterhelés mérséklésére is 
tekintettel. 

 
 Ajánlott az egymással határos (közel fekvő) kisvárosok és mikroközponti szerepet betöltő 
községek közötti együttműködés és munkamegosztás bővítése, megye határon belül, illetve 
megyehatáron (országhatáron) átívelően: e prioritások a területrendezés eszközei közül 
elsősorban a közlekedési hálózatok célirányos fejlesztésében, továbbá a településfejlesztés 
megfelelő területi feltételeinek biztosításában juthatnak érvényre. Elsősorban ezekben a 
városokban, településegyüttesekben kell ösztönözni a nagyobb, térségi munkaerő-piaci 
vonzerővel rendelkező foglalkoztatók megtelepedését. 
 
Mezőgazdasági térség 
A védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat területén és 
a belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területen lévő mezőgazdasági területeket a 
településrendezés eszközeiben olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület-
felhasználási egységbe célszerű sorolni, ahol épület nem létesíthető, vagy az épületek 
kialakítása a védelmi célokkal összhangban a természeti területek fenntartása, a 
természetvédelmi célú tájgazdálkodás, ismeretterjesztés, bemutatás, génmegőrzés és ehhez 
kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztés érdekében történik. 
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Kertes mezőgazdasági területként indokolt szabályozni a települési területekhez térben és 
funkcionálisan szervesen kapcsolódó „szőlőhegyek”, szőlőskertek, volt zártkertek területeit. 
Ezen települési terület-felhasználási egység területén csak a történeti hagyományoknak 
megfelelő gazdasági épületek létesítésének engedélyezése indokolt. 

 
Általános mezőgazdasági területként célszerű szabályozni az árutermelő gazdálkodásra 
alkalmas mezőgazdasági területeket, ahol a településrendezés eszközeivel is javasolt a 
legalább egy családot eltartani képes földbirtokok megtartása, kialakítása. 

 
Biztosítani célszerű a mezőgazdasági majorok, üzemközpontok hagyományos funkciójuknak 
megfelelő fejlesztési lehetőségét, új birtokközpontok kialakításának településrendezési 
feltételeit. 

 
Általános mezőgazdasági területen a termőföldek felaprózódását a településrendezés 
eszközeivel is indokolt megakadályozni. 

 
A belvízelvezető csatornák rendszeres karbantartásával biztosítandó a belvíz által 
veszélyeztetett területek rendeltetésszerű használata. A belvíz által rendszeresen 
veszélyeztetett területek racionális tájhasználata érdekében támogatandó a gyepterületek, 
vizes élőhelyek rehabilitációja, a belvizes területek erdősítése, állóvizek kialakítása, amelyek 
növelik a megye természeti, tájképi értékekben való gazdagságát is. 

 
A nagy összefüggő mezőgazdasági szántóterületek tájképi tagolása érdekében a mezővédő 
erdősávok, külterületi fasorok védelmét és további fasorok, véderdősávok, mezsgyék 
telepítését ösztönözni kell. 
 
Vegyes területfelhasználású térség és erdőgazdálkodási térség 
A Tisza, Szamos menti vegyes területfelhasználású térség területén a táj- és 
természetvédelmi, ökológiai, vízgazdálkodási, tájképvédelmi, környezetvédelmi szempontok 
összehangolásával célszerű biztosítani a környezetkímélő ártéri tájgazdálkodás lehetőségét. 
 
A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az 
erdőterületek arányát. 
 
Az erdőterületek növelésével, környezetkímélő tájgazdálkodással is célszerű biztosítani a jó 
környezetminőség megőrzését és javítását. A meglévő erdőterületek fokozott védelmét 
indokolt biztosítani. 
 
A Tisza és Szamos menti erdőgazdálkodási térség és vegyes területfelhasználású térség 
területén, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken ösztönözni indokolt az 
erdőgazdálkodásnak a táj- és természetvédelmi, ökológiai érdekekkel való összehangolását. 
 
Az ökológiai hálózat területén javasolt a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos 
erdőállományok fenntartása, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélése őshonos 
állományokra, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek 
alkalmazása. 
A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett 
az adott terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi jelentőségét 
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is célszerű figyelembe venni. 
 
Települési térség 
Új hétvégi házas üdülőterület kijelölése a megyében nem indokolt, a településrendezési 
eszközökkel az üdülésnek és rekreációnak a helyi népesség számára jövedelemtermelő 
formáit szükséges ösztönözni. Stratégiát javasolt kidolgozni a meglévő üdülőterületek és 
egyéb, üdülési-turisztikai céllal használt területek korszerűsítésére a 21. századi turisztikai-
idegenforgalmi igényekre és az ebből származó helyi jövedelmek növelésére, illetve a helyi 
természeti, környezeti értékek megóvására, megőrzésére tekintettel. 
 

Belvíz által rendszeresen vagy alkalmanként veszélyeztetett területen már korábban kijelölt, 
de még nem beépült beépítésre szánt terület területfelhasználási egységbe sorolásának 
felülvizsgálata javasolt, megfontolandó a beépítésre nem szánt területté történő 
átminősítése. 
 

A gazdasági területek kínálatát kistérségi szinten szükséges összehangolni olyan módon, hogy 
új gazdasági terület kijelölésére csak akkor és olyan mértékben kerüljön sor, hogy a kistérség 
összes kínálata ne haladja meg a már betelepült, működő gazdasági területek nagyságának 
kétszeresét. A legalább hét éve kijelölt, de nem betelepült gazdasági területek 
területfelhasználási egységbe sorolásának felülvizsgálata indokolt. 
 

Ne jelöljenek ki a települések olyan új gazdasági és egyéb nagy forgalmat vonzó beépítésre 
szánt területeket, melyeket meglévő, vagy a magasabb szintű tervekben rövidtávon 
megvalósítani tervezett közlekedési infrastruktúra nem tud kiszolgálni. Elsősorban a 
közlekedési hálózatokkal jól feltárt barnamezős területek (újra)hasznosításának (pl. 
bónuszokkal való) ösztönzése, zöldmezős fejlesztések visszafogása, megyei-térségi szintű 
gazdasági területkínálat kialakítása a cél. 
 

Új gazdasági terület kijelölésének szükségessége és a legmegfelelőbb helyszín kiválasztása a 
településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek 
összefüggéseinek bemutatásával igazolandó. 
 

A településszerkezeti tervben kijelölt nagy összefüggő új beépítésre szánt területek 
szabályozását (építési jogok keletkeztetését) ajánlott ütemezni annak érdekében, hogy a 
használatbavétel hatékonyan és koncentráltan történjen, továbbá, hogy építési jogok csak 
ott keletkezzenek, ahol ez rövidtávon indokolt és ezzel a későbbi kártérítési igények 
felmerülése elkerülhető legyen. 
 

Települési térség hasznosítása során ajánlott a Nemzeti Környezetvédelmi Program 
intézkedéseit figyelembe venni, azok érvényesülését a tervezés során igazolni. 

 
Városias települési térség 
A megyének – városhálózatának további bővítése helyett – a városhálózat minőségi 
fejlesztésére indokolt koncentrálnia. 

 
Városias települési térség területén törekedni kell a kompakt településtestek megőrzésére, 
kerülni kell a nagy összefüggő új kertvárosias területek kijelölését. Zöldmezős lakóterület-
fejlesztések helyett meglévő lakóterületek minőségi fejlesztését, funkcionális gazdagítását 
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indokolt ösztönözni. Korszerű, jövedelemtermelő turisztikai célra kevésbé alkalmas – 
hullámtérrel nem érintett – hétvégi házas üdülőterületek esetében lakóterületi célú 
használatváltás lehetőségének mérlegelése indokolt. 

 
A települési zöldfelületeket is koncentráltan, illetve hálózatba szervezve (rekreációs 
folyosókat kialakítva), elsősorban közcélú zöldfelületek formájában javasolt fejleszteni. A 
fasorok fejlesztését a települési infrastruktúrafejlesztés szerves részének javasolt tekinteni és 
ennek megfelelő súllyal szerepeltetni a településrendezési tervekben, építésszabályozásban. 
A városi zöldfelülethálózatot javasolt bekapcsolni a térségi rekreációs-turisztikai hálózatokba. 
Indokolt az elsődlegesen rekreációs funkciójú kerékpárút-hálózati elemek és a zöldfelület-
hálózat összehangolt fejlesztése; 
 
Hagyományosan vidéki települési térség 
A gazdaságfejlesztés kiemelt térségeiben lévő községek területén elsősorban a városellátó 
tájgazdálkodást és a városi rekreációt szolgáló funkciókat, a kondicionáló zöldfelületek 
fejlesztését indokolt ösztönözni. A lakóterületi és a gazdasági-logisztikai szuburbanizációt 
gerjesztő kínálatok vonatkozásában a térségi településszerkezeti, közlekedési hatások 
vizsgálata, a kínálat térségi összehangolása javasolt. 
 
Vízgazdálkodási térség 
A folyók árterein és azzal határos területeken célszerű biztosítani az ártéri tájgazdálkodás 
alapfeltételeit, összehangolva a természetvédelmi és ökológiai követelményekkel. 
Javasolt megvizsgálni a jelentősebb állóvizek, meglévő és tervezett főcsatornák többcélú 
hasznosításának lehetőségeit, feltételeit, figyelembe véve az adott állóvíz, főcsatorna 
elsődleges rendeltetését és a környező terület jellegét (pl. természetvédelmi területek). 
Amennyiben lehetőség van többcélú hasznosításra, úgy annak településrendezési feltételeit 
javasolt megteremteni a szabályozás során. 

 
A településrendezés során javasolt a meglévő csatornák vízgazdálkodási területfelhasználási 
egységként történő szabályozása, és egyértelmű jelölése, lehetőséget teremtve ezzel az 
állandó tározásra, a kiegyensúlyozott vízháztartás megteremtésére. Fokozott hangsúlyt 
javasolt helyezni a csatornák „jókarbantartásának” településrendezési eszközökkel történő 
ösztönzésére. 

 
A tározási lehetőségek, állóvizek esetén javasolt megvizsgálni a tározási lehetőség mellett a 
turizmusfejlesztő, gazdaságfejlesztő (öntözés) hatásukat is. Ezért tervezés során indokolt 
kitérni a turizmussal összefüggő fejlesztések és kapcsolódó területbiztosítás lehetőségeire. 
 
Műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények 
A tervezett vonalas létesítmények (közlekedési hálózat, távvezetékek, szénhidrogén 
szállítóvezetékek) nyomvonalát a meglévő vonalas létesítmények nyomvonalához célszerű 
igazítani, figyelembe véve a különböző szakágak érdekeit is. 

 
A településrendezési tervezés során a Nyírség adottságait figyelembe véve javasolt további 
tározási lehetőség vizsgálata és kijelölése, és a területre a tározás lehetőségét elősegítő 
területfelhasználás meghatározása. 
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A térségi jelentőségű kikötők (pl. Komoró, Tiszatelek) a nemzetközi, országos és határkikötők 
rendszeréhez illeszkedve a megyei szintű elsősorban kereskedelmi, gazdasági folyamatokban 
tölthetnek be kiemelkedő szerepet, így ennek megfelelő területfelhasználás és előírások 
meghatározása javasolt az érintett településrendezési tervekben a 21/2006 (I. 31.) 
Kormányrendelet figyelembe vételével. 

 
A személyhajó kikötőknek elsősorban a (turisztikai célú) személyforgalomban van kiemelkedő 
szerepük, a kereskedelmi és gazdasági célú áruszállítás legfeljebb másodlagosan jelenhet 
meg. Ennek megfelelően a településrendezési tervekben a turisztikai célokat előnyben 
részesítő területhasználat kijelölése és előírások megfogalmazása javasolható. 

 
A kikötők létesítésének összehangolásánál, ütemezésénél a turisztikai, gazdasági, 
vízgazdálkodási célokat, igényeket, valamint az érintett háttértelepüléseken már kiépült, 
kapcsolódó szolgáltatásokat egyaránt javasolt figyelembe venni. 

 
A rév- és kompátkelők esetén az átkelés jellegének (pl. várakozás, vámolás) megfelelő 
szolgáltatást nyújtó építmények elhelyezésének és területfelhasználás biztosítása javasolt. 
Ennek kiemelt jelentősége Tiszakóród tervezett komp határátkelőnél van. 
 
Országos ökológiai hálózat térségi övezetei (Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület) 
(A Rendelet 3. mellékletének 1. pontja) 
Ökológiai folyosó övezete 
Az ökológiai folyosók területén törekedni kell arra, hogy a természetes és természetközeli 
élőhelyek folyamatos – területileg összefüggő, vagy kapcsolatban lévő - rendszert alkossanak. 

 
Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket nem 
beépíthető korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként, erdőterületként, vagy 
vízgazdálkodási területként célszerű kijelölni. 

 
 Minden vízfolyást ökológiai, vagy zöld folyosóként javasolt kezelni. 

 
Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes társulásokat a 
biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág sokféleségének megőrzése 
érdekében indokolt megőrizni. 

 
Amennyiben a természetes mederalakulatot már megváltoztatták, úgy terv készítése javasolt 
a vízfolyás természetszerű rehabilitációjára. 

 
Új vízkivétel, csak oly mértékben javasolható, amely az élővíz természetes voltát nem 
veszélyezteti. 

 
A meder kísérő felületeként, településeken kívül legalább a meder természetes átmérőjének 
háromszorosát elérő területet, természeti területen legalább 50-50m széles területsávot, 
folyók esetén a teljes hullámteret, épületmentesen célszerű megtartani az ökológiai rendszer 
fejleszthetősége érdekében. 

 
Állóvizek partján új épület létesítésére nem célszerű lehetőséget biztosítani akkor, ha a 
keletkező szennyvíz tárolása vagy elvezetése az állóvíz károsítása nélkül nem oldható meg. 
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Pufferterület övezete 
Pufferterület övezetében csak olyan épület, építmény létesítése, illetve olyan tevékenységek 
folytatása javasolt, amely az övezet, továbbá a magterület vagy az ökológiai folyosó 
természeti értékeit, biológiai sokféleségét valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(A Rendelet 3. mellékletének 3. pontja) 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölése 
még kivételes esetben sem javasolt. 

 
Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat területén 
ösztönözni kell az övezet termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak 
megőrzését, a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos 
lecserélését. 

 
A természet védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó erdőterületeken elő kell 
segíteni a meglévő erdőállományok természetes, illetve természetszerű erdőkké történő 
átalakítását, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek elterjedését. 
 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
(A Rendelet 3. mellékletének 3. pontja) 
 
Az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetében a mezőgazdasági termelés, 
mezőgazdasági üzemfejlesztés nem korlátozott. 

 
Az övezet területét a településszerkezeti tervekben csak akkor javasolt erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolni, ha az adott terület erdősítése a településszerkezeti terv 
távlatában megvalósítható. 
 
Országos illetve térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
(A Rendelet 3. mellékletének 5. pontja) 
A tájképvédelmi övezet mezőgazdasági területeit a településrendezési tervekben a sajátos 
mezőgazdasági használat a beépítettségi intenzitás és a tájvédelem, az ökológiai hálózat 
fejleszthetősége és a természeti értékek védelme érdekében 

a) általános  
b) kertes 
c) korlátozott használatú mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 

javasolt sorolni. 
A jó termőhelyi adottságú árutermelésre alkalmas általános mezőgazdasági terület legalább 
90 %–án olyan övezet kijelölése javasolt, ahol gazdasági épület 1,0 ha-nál kisebb telken 
(földrészleten) nem létesíthető. Lakóépület létesítését akkora telken, vagy birtoktesthez 
tartozó birtokközponton indokolt biztosítani, amely egy családot eltartani képes (szőlő és 
gyümölcs művelési ág esetén legalább 2,0 ha, egyéb művelési ág esetén legalább 10 ha 
javasolt). 

 
Ha település mezőgazdaság-fejlesztési érdekei szükségessé teszik és az érintett terület 
hagyományos tájszerkezeti adottságainak (jellemző tábla- és telekméretek, jellemző 
beépítési mérték és mód) megfelel, akkor az általános mezőgazdasági területként 
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szabályozott területfelhasználási egységnek legfeljebb 10 %-án célszerű olyan övezet, 
kijelölése is, ahol a mezőgazdasági termeléshez szükséges gazdasági épületek és lakóépület 
legalább 10.000 m2 területű telkeken is kialakíthatók. 

 
Általános mezőgazdasági területen a telekosztással kialakítható telek területét legalább 5000 
m2 területtel javasolt meghatározni. 

 
A táj- és természetvédelmi, ökológiai, településkép-védelmi, vízminőség-védelmi 
szempontból érzékeny és sérülékeny mezőgazdasági területeket a településrendezési 
tervekben erdőterületként (kivéve természetvédelmi szempontból értékes gyepterületek), 
természetközeli, vagy korlátozott használatú mezőgazdasági területként célszerű szabályozni. 
Korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozott gyepterületeken a rétek, 
legelők fenntartását, a sportolást, a bemutatást, az ismeretterjesztést szolgáló 
állattenyésztés építményei és az azokhoz kapcsolódó turisztikai létesítmények kialakítását 
javasolt biztosítani, ha a gyep művelési ágban nyilvántartott telek területe eléri a 10,0 ha-t. 

 
Korlátozott használatú mezőgazdasági területeken telekosztással 10 ha-nál kisebb telkek 
kialakítása nem javasolt. 

 
A vízfolyások mentén a természet közeli élőhelyeket (gyepek, nádasok, mocsarak, ligetek) 
akkor is meg kell őrizni, ha azok nem tartoznak az ökológiai hálózat övezetébe. A vízfolyások 
külterületi szakaszait legalább 50-50 m széles területsávban nem beépíthető korlátozott 
használatú mezőgazdasági területként, vagy erdőterületként javasolt kijelölni. 

 
A településrendezési tervekben olyan területfelhasználási egység kijelölése nem javasolt, 
amely a településkép-tájkarakter történetileg kialakult szerves egységének megbontását, 
számottevő megváltozását eredményezné. 

 
Beépítésre szánt területet elsősorban a települések belterületéhez szervesen kapcsolódva, 
vagy a már művelésből kivett és beépített területekhez (pl. majorokhoz) szervesen 
kapcsolódva javasolt kijelölni. 

 
A tájképvédelmi övezetben előnyben kell részesíteni a meglévő telephelyek, mezőgazdasági 
majorok, tanyák újrahasznosítását, intenzívebb beépítését. 

 
A felszíni vizek medrének, partjának rendezése csak természetszerűen a természeti értékek, 
ökológiai rendszerek védelmével történhet. A felszíni vizek partján csak olyan 
területfelhasználás kijelölése javasolt, amely a vizek minőségét károsan nem változtatja meg. 
 
Az övezetben a mezővédő erdősávok, mezsgyék, külterületi fasorok védelmét biztosítani kell. 
 
Az övezet területére a helyi építési szabályzatban az önálló reklámépítmények, 
reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályokat a település teljes közigazgatási területére 
célszerű meghatározni. 
Az övezetek által érintett települések településrendezési tervének készítése során, a 
tájrendezési alátámasztó munkarészben külön tájképvédelmi fejezetet célszerű készíteni. 
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
(A Rendelet 3. mellékletének 7. pontja) 
Az övezettel érintett települések a településrendezési terveikben az övezet, valamint a 
hidrogeológiai védőidom, tartalék vízbázis határait a természeti körülmények tényleges 
ismerete alapján az illetékes vízügyi hatósággal egyetértésben pontosíthatják. 
 
A vízbázisok védőövezetein bármilyen tevékenység végzése során figyelembe kell venni a 
123/1997. Kormányrendelet előírásait. 
 
A településrendezési terveknek és helyi építési szabályzatnak a felszín alatti vizek, üzemelő 
és tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében, a potenciálisan vízszennyező 
építmények kialakításának korlátozására vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. 

 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
(A Rendelet 3. mellékletének 11. pontja) 
A rendszeresen belvíz járta területek övezetének mély fekvésű állandó vagy időszakos 
vízborítású területeit vízgazdálkodási területként, természetközeli területként, korlátozott 
használatú mezőgazdasági területként, vagy erdőterületként célszerű szabályozni a helyi 
viszonyoknak megfelelően. 
 
Mély fekvésű, rendszeresen belvíz járta területen kerülni javasolt beépítésre szánt terület 
kijelölését, épület elhelyezését. Amennyiben területbővítésre csak mélyfekvésű területen van 
lehetőség, úgy a vízkárok kialakulásának veszélyét csökkentő építészeti előírások 
megfogalmazása javasolt. A terület beépítése előtt a belvizek elvezetését meg kell oldani 
(OTÉK). 

 
Nagyvízi meder övezete 
(A Rendelet 3. mellékletének 11. pontja) 
 
Ajánlott az érintett szervek figyelmét felhívni arra, hogy az övezet területén alkalmazni kell a 
nagyvízi medrek, parti sávok, fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról szóló 
21/2006. (I.31.) Kormányrendelet előírásait. 
 
A szabályozási tervekben olyan területhasználat kijelölése javasolt (pl. korlátozott 
mezőgazdasági terület), mely az árvízi védekezés és természetvédelem kiemelt 
szempontjaival összhangban lehetőséget teremt a terület többcélú (mező-, hal,- erdő-, gyep-
, vadgazdálkodás, ártéri tájgazdálkodás) hasznosítására is. 
 
Vizsgálni javasolt a terület turisztikai potenciáljának lehetőségeit. Amennyiben az 
árvízvédelem, valamint a természetvédelem követelményeibe és más jogszabályokba nem 
ütközik, akkor a szabályozási tervekben célszerű lehetővé tenni a vizekkel összefüggő, 
közösségi, rekreációs célú építmények (pl. sporthajó kikötők) tájba illesztett módon történő 
elhelyezését. 
 
Az árvíz levonulásának biztosítása érdekében nagyvízi meder területén meglévő beépített 
területeket beépítésre nem szánt területként javasolt szabályozni. 
 
A nagyvízi meder területén lévő természetközeli és természetes élőhelyek védelmét a 
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településrendezés eszközeivel is meg kell erősíteni. 
 
Az övezet területén a vízminőség-védelem érdekében a vegyszerhasználatot korlátozni kell. 
 

1.3.2.3. Az MTrT ajánlásaiban szereplő övezetek érintettsége a város közigazgatási 

területére 
 
A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közgyűlésének 147/2011. (XI. 30.) számú 

önkormányzati határozatának – továbbiakban Határozat – 2. mellékletének 1. pontja) 
 
Indokolt és javasolt a megye gazdaságának pólustérségeiben az új gazdasági területeket 
koncentráltan, az infrastruktúrával legjobban feltárt területeken, lehetőleg a már meglévő 
gazdasági területek szomszédságában, kompakt módon kialakítani, a barnamezős 
fejlesztéseket településrendezési előnyökkel (bónuszokkal) is preferálni. Javasolt a területek 
ütemezett használatba vétele. A gazdaságfejlesztés kiemelt térségeiben fekvő kisebb 
városokban, nagyobb községekben a fentieken kívül a beszállítói kapacitás megtelepedésével 
is indokolt számolni a gazdasági területek tervezése során. 
 
A térségekben javasolt a növekvő rekreációs igények kielégítésére szolgáló területek 
kijelölése, illetve nagyobb időtávra való megőrzése, elsősorban a vízpartokhoz, 
erdőterületekhez, bokortanyákhoz kapcsolódóan, a természeti-táji értékek megőrzésének 
szempontjait figyelembe véve. javasolt a kerékpárút-hálózat és a rekreációs fejlesztések 
illetve a települések zöldfelületi rendszere fejlesztésének összehangolt, integrált tervezése. 
 
A meglévő és tervezett egyéb térségi-kistérségi jelentőségű gazdaságfejlesztési 
központokban, együttműködésre javasolt településeken elsősorban a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó térségi feldolgozóipar és tárolókapacitás bővítését, a kistérség ellátását szolgáló 
kisipari tevékenységek és a helyi hagyományokhoz kötődő háziipari tevékenységek 
területigényének kielégítését, valamint a kistérségi ellátást szolgáló szolgáltatókapacitás 
fejlesztését javasolt a településrendezés eszközeivel támogatni. Javasolt kerülni a helyi 
adottságokban nem gyökerező, a településszerkezetet, településképet szétziláló 
építményeket eredményező, rövidtávra tervező gazdasági tevékenységek megtelepedését. 
Javasolt az egymáshoz közeli kisvárosok és nagyobb községek együtt alakítsák ki 
gazdaságfejlesztési stratégiáikat, hangolják össze szolgáltatásaikat. 
 
A turizmusfejlesztés és a gazdaságfejlesztés térségei által egyaránt érintett városokban a 
turizmus szempontjait prioritásként indokolt kezelni, a turisztikai vonzerők térségében és a 
hozzájuk vezető útvonalak mentén az építés lehetőségét szigorú tájvédelmi 
feltételrendszerhez indokolt kötni. 

 
A turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai 
(A Határozat 2. mellékletének 2. pontja) 
A településeken a szálláskínálatot elsősorban a meglévő kultúrtörténeti értéket képviselő 
épületekben, azok korszerűsítésével, meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztésével, illetve 
meglévő belterületi településrészeken vagy bokortanyákon, azok értékeinek megőrzésével, 
érvényre juttatásával indokolt növelni. 
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Új üdülőházas üdülőterületek kialakítása elsősorban termál- illetve gyógyfürdők és víztározók 
térségében javasolt, és csak akkor indokolt, ha a kereslet a kínálatot tartósan meghaladta. A 
területek kijelölésénél a természet- és tájvédelem illetve a településkép (sziluett) védelem 
szempontjait a turizmusfejlesztési érdekek miatt is kiemelten javasolt figyelembe venni az új 
beépítésre szánt területek kijelölésénél. 
 
Új hétvégi házas üdülőterületek kijelölése nem indokolt. Meglévő hétvégi házas 
üdülőterületek esetében javasolt vizsgálni életképességüket, szükség esetén a megváltozott 
társadalmi-ingatlanpiaci igényeknek megfelelő fokozatos felértékelés vagy funkcióváltás 
stratégiáját kidolgozni, településrendezési feltételeit megteremteni. 
 
A komplex tájgazdálkodás keretében fejlesztendő természetközeli szelíd turizmus térségébe 
tartozó települések számára elsődlegesen a térség természeti-táji értékeihez kötődő, azok 
megőrzését előmozdító komplex tájgazdálkodás és biogazdálkodás fejlesztése ajánlott, amely 
egyúttal a szelíd turizmus számára is megfelelő környezetet biztosít. Javasolt továbbá a vízi 
és a kerékpáros turizmus helyi bázisainak közös építészeti arculati tervezése, kínálat 
összehangolása. Turisztikai térségeken, településegyütteseken belül, tanyás településeken a 
központi belterület és a turisztikai-rekreációs hasznosítású tanyák között javasolt egységes 
(összehangolt) kerékpárosút-arculat (burkolat, tájékoztatótáblák, növénykiültetés stb.) 
kialakítása. 
 
Érzékeny települési térségek 
(A Határozat 2. mellékletének 3. pontja) 
A védendő szerkezetű települések vonatkozásában a történeti települések övezetére 
vonatkozó előírásokat indokolt alkalmazni. 
 
A belterületi folyószakasszal rendelkező településeken, függetlenül attól, hogy beépítésre 
szánt vagy beépítésre nem szánt területek érintik a belterületi folyószakaszt, a külterületi 
szakaszokhoz illeszkedő, egységes arculati és funkcionális stratégia alapján sajátos 
szabályozást indokolt alkalmazni. A szabályozás során – a településképi-tájképi értékeken túl 
– az adottságoknak megfelelő vízparti rekreáció (kikötő, fürdőzés, promenád, kerékpározás, 
erdei tanösvény, vendéglátás, kerékpáros pihenő stb.) megteremtésének lehetőségeit is 
biztosítani szükséges. A kerékpáros és vízi turisztikai infrastruktúra létesítményeinek 
arculatát indokolt térségi szinten, megyehatáron (országhatáron átívelően is) összehangolni 
és ezzel a térség turisztikai vonzerejét erősíteni. 
 
Natura 2000 területek 
(A Határozat 2. mellékletének 5-6 pontjai) 
A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó szabályaival, továbbá a 
magterületekre, ökológiai folyosóra, tájképvédelmi övezetekre vonatkozó ajánlásokkal 
összhangban lévő, és a Natura 2000 területek védelmi céljaival összhangban lévő építmények 
létesíthetők, illetve tevékenységek folytathatók. 
 
Magas természeti értékű területek 
(A Határozat 2. mellékletének 7. pontja) 
A kijelölt Magas Természeti Értékű Területi egységeken támogatni kell olyan természetkímélő 
gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, bevezetését, amelyek támogatással 
ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosíthatják az élőhelyek védelmét, a biológiai 
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sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. 
 
Nitrátérzékeny területek 
(A Határozat 2. mellékletének 9. pontja) 
A megyei térségi fejlesztési koncepciókat, programokat és a településfejlesztési 
koncepciókat, rendezési terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel 
szembeni védelméről szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint az 59/2008 (IV.29.) FVM 
rendelet által meghatározott cselekvési programban foglaltakkal összhangban célszerű 
kidolgozni. 

 
Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe 
(A Határozat 2. mellékletének 10. pontja) 
A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő 
gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületekre meghatározott ajánlásokat javasolt alkalmazni. 
 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település 
(A Határozat 2. mellékletének 11. pontja) 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter területével érintett település településrendezési 
tervének készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT 8.§ (2) bekezdése szerint a 
kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem 
minősíthető. 

 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
(A Határozat 2. mellékletének 12. pontja) 
A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark 
létesítése 

a) védett természeti területen, 
b) Natura 2000 területen, 
c) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
d) erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen 
e) országos jelentőségű tájképvédelmi területen 
f) történeti település településkép-védelmi területén, 
g) repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
h) települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt. 
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Gazdaságfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai 

Tiszalök teljes közigazgatási területe meglévő és tervezett egyéb térségi jelentőségű 
gazdasági központ-város területbe tartozik. A Tiszalöki Vízerőmű térségi jelentőségű 
erőmű. 
 

 

Turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai 

Tiszalök teljes közigazgatási területe a Tisza-parti turizmus kiemelten fejlesztendő 
térségébe tartozik. Személyhajó és/vagy sportkikötő is található itt. 
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NATURA 2000 terület – természetmegőrzési terület 

A város külterülete érintett Natura 2000 – természetmegőrzési területtel. Főleg a 
közigazgatási terület északi részén, illetve Újtelep lakóterülettől keletre és délre 2 kisebb 
kiterjedésű területen. Összesen 1437 hektárt érint a terület, a külterület 30%-a. 
 

 

NATURA 2000 terület – Különleges madárvédelmi terület 

A külterületen különleges madárvédelmi terület is megtalálható. Főleg a vízvédelmi 
töltéstől északra. Kiterjedése 1111 hektár. 
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Nitrátérzékeny terület 

Tiszalök teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny terület. 
 

 
 
 
 

 

Magas természeti értékű terület 

A Tisza folyó és a vízvédelmi töltés közti ártéri terület magas természeti értékű terület 
övezetébe tartozik. Kiterjedése 1352 hektár. 
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Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe 

A külterület déli fele térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági terület, főleg a kiváló 
és jó minőségű szántóterületek. Érintett terület cca. 2600 hektár. 
 

 

Országos gyümölcstermőhely kataszter által érintett terület 

A teljes külterület érintett az országos gyümölcstermőhely kataszter által. 
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Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 

A Tisza folyó és a vízvédelmi töltés közötti terület szélerőmű telepítésére nem javasolt 
terület. A külterület déli része kisebb kivételekkel, szinte teljesen szélerőmű 
elhelyezéséhez vizsgálat aló vonható terület. 
 

(Forrás: MTrT – Sajátos megyei térségek, melléklet részlet) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ 

ADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

48 
 ART Vital Kft. 

- Tiszavasvári város településszerkezeti terve 
 

A hatályos településszerkezeti tervet a 132/2004. (VI. 22.) számú Képviselő-testületi 
határozattal hagyták jóvá. A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, 
amelyek érdemben befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-
felhasználásokat, fejlesztési elképzeléseket. 

 

(Forrás: Tiszavasvári Város Településszerkezeti terve) 

 

- Tiszaeszlár község településszerkezeti terve 
 

A hatályos településszerkezeti tervet a 77/2006. (XI. 11.) számú Képviselő-testületi 
határozattal hagyták jóvá. A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, 
amelyek érdemben befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-
felhasználásokat, fejlesztési elképzeléseket. 
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- Nagycserkesz község településszerkezeti terve 
 

A hatályos településszerkezeti tervet a 43/2006. (V. 25.) számú Képviselő-testületi 
határozattal hagyták jóvá. A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, 
amelyek érdemben befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-
felhasználásokat, fejlesztési elképzeléseket. 

 
 

 (Forrás: Nagycserkesz község Településszerkezeti terve) 

 

 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

50 
 ART Vital Kft. 

- Szorgalmatos község településszerkezeti terve 
 
Szorgalmatos község településrendezési tervét a Város-Teampannon Kft. készítette, melyet a 
376/2011. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozattal hagyták jóvá.  
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. Szorgalmatos belterülete a Tiszalökkel közös közigazgatási határig 
tart, így a Tiszalökre tervezett fejlesztéseknél figyelembe kell venni a lakóterület közelségét. 
 

 
(Forrás: Szorgalmatos község Településszerkezeti terve) 
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- Tiszadada község településszerkezeti terve 
 
Tiszadada község településrendezési tervét a Micropolis Bt. készítette, melyet a 53/2006. 
(V.30.) számú Képviselő-testületi határozattal fogadtak el. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
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- Csobaj község településszerkezeti terve 
 
 
 

- Tiszatardos község településszerkezeti terve 
 

Tiszatardos község településrendezési tervét a Provincia Területfejlesztési és Építészeti 
Tervező Kft. készítette, melyet a 15/2013. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozattal 
fogadtak el. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket, ugyanakkor a Kenyérgyári Holtágtól északra különleges 
bányászattal érintett terület – anyagnyerő hely van jelölve. 

(Forrás: Tiszatardos község Településszerkezeti terve) 
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- Tiszaladány község településszerkezeti terve 
 
 
Tiszaladány község településrendezési tervét a 80/2004. (XI.11.) számú Képviselő-testületi 
határozattal fogadtak el. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Tiszalök közigazgatási területén belül tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 
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1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia – vonatkozó 
megállapításai 

 

1.5.1.1. Településfejlesztési koncepció 

 
Beavatkozási irányok 

Beavatkozási irányok Tiszalök szerepe 

I. Versenyképes 
élelmiszergazdaság 

az agrárgazdaság erősítése 
fókuszált módon 

Helyi feldolgozó kapacitások 
megerősítése 

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

Zöld gazdaság, tudatos 
klímastratégia, megújuló 
energia hasznosítása 

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

Turizmus, befektetés 
ösztönzés a városokba 

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

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

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

Az egész megyére kisugárzó 
nemzetközi turisztikai 
vonzerőfeltételeinek 
erősítése 

VI. Dinamizáló decentrumok 
és szolgáltató 
járásközpontok 

a megyei gazdasági 
decentrumok és 
járásközpontok 
funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

nem releváns eset Tiszalök 
esetében 

VII. Élhető vidék és 
felzárkózó külső perifériák 

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

Komplex, integrált 
felzárkóztatási program 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014) 

 
 
 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

Jelenleg hatályos településfejlesztési, településrendezési szerződés nincs. 
 

1.5.2.1. Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 
Tiszalök Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 2016. januárjában fogadta el a Képviselő-
testület. 
 
Városi szintű középtávú célok meghatározása: 
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A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerültek 
megfogalmazásra 

 T1: Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés 

 T2: Intelligens város 

 T3: Fenntartható – Zöld város 

 T4: Turisztikai potenciál fejlesztése 
 

T1: Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés 
Az Ipari Park szabad területeire új vállalkozások betelepítése. Szükséges a hiányzó 
alapinfrastruktúra kiépítése, közlekedés fejlesztése. 
Mezőgazdaság területén az alternatív formák előnyben részesítése, szociális szövetkezet 
létrehozása, kistermelői, családi gazdálkodói formák preferálása. 
 
T2: Intelligens város 
Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése. A szolgáltatások és az ezekhez tartozó 
infrastruktúra fejlesztése. Kiemelt terület a városi bérlakás program és a letelepedést ösztönző 
ifjúságpolitika. Funkcióbővítő város rehabilitáció, valamint a leszakadó területek 
rehabilitációja. 

 
T3: Fenntartható – Zöld város 
Önkormányzati intézményeknél megújuló energiaforrások használata, alternatív fűtési és 
világítási rendszerek kiépítése. A cél eléréséhez elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, 
új zöldfelületek létrehozása, meglévőek fejlesztése, valamint a pontszerű elemek hálózatba 
kapcsolása. 

 
T4: Turisztikai potenciál fejlesztése 
A meglévő turisztikai attrakciók kiegészítése, rendszerbe foglalása. Újabb szálláshelyek 
létrehozása, a természeti értékek megőrzése és bemutatása. Kerékpáros infrastruktúra 
kiépítése a Tisza mentén, szabadidős tevékenységek bővítése. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
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1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

 22/2001. (XII. 28) számú Képviselő-testületi rendelete a település Helyi Építési 
Szabályzatának és a hozzá tartozó szabályozási terveknek jóváhagyásáról. 

 
 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 

Forrás: Tiszalök Város Általános Rendezési terv 

 
A város hatályos településszerkezeti terv leírásában foglalt eredeti elhatározások a 
következők: 

 
A közlekedésfejlesztési feladatok ütemezési javaslata 

 

– 5 éven belül: 

 a 3632. sz. ök. út (Kossuth utca) korszerűsítése a 0+00 - 0+950 km. sz. között kétoldali 
leállósávok kialakításával, 

 a kerékpáros forgalom létesítményeinek megépítése a Kossuth utcán a terv szerint teljes 
hosszon, 

 a 3632. – 3612. sz. ök. utak csomópontjának átépítése, 

 36314. sz. ök. út korszerűsítése, 

 Kossuth utca – Vörösmarty utca csomópontjának korrekciója,  

 Táncsics u. – Kossuth u.- Damjanich u. csomópontjának átépítése, a Táncsics utca 
nyomvonal korrekciójával, az autóbusz végállomás kialakítása, 

 Petőfi utca gyűjtőút szakaszának keresztmetszeti fejlesztése, 

 Várakozó helyek létesítése: 

 a piac környékén a fejlesztési tervben javasolt valamelyik ingatlan területén, 

 a Honvéd utcai temetők környékén parkoló rész kiépítés a tervben megadott módon, 

 polgármesteri Hivatal előtt rész kiépítés 
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 – 5 – 10 éven belül: 

 a 3612. sz. ök. út új nyomvonalának kiépítése, a megmaradó nyomvonal (József A. u. ) 
keresztmetszeti fejlesztése, 

 Kerékpárutak kiépítése a Damjanich u., Táncsics u., Márton F. utcákban, 

 A DK-i új gyűjtőút József A. u. – Kun B. utcák közötti szakaszának kiépítése, 

 Az autóbusz-közlekedés útvonalainak fejlesztése, a megállóhelyek számának növelése, 

 A 3.1. pontbeli várakozóhelyek továbbépítése, 

 A 3632. sz. ök. úton lévő vasúti átjáró biztosításának módosítása, 

 Pontonhíd létesítése a 36314. sz. út végén a Tiszán 
 

– 10 – 15 éven belül: 

 a lakóúthálózat keresztmetszeti fejlesztése, 

 a lakóút-hálózati csomópontok szükséges korrekcióinak, átépítésének elvégzése, 

 a DK-i gyűjtőút kiépítése, a Honvéd – Damjanich úti csomópont terv szerinti kialakítása. 
 

A fejlesztési ütemek javasolt sorrendje a forgalmi körülmények és a közlekedésbiztonsági 
helyzet részletes vizsgálata, elemzése eredményképpen változhat. 
 
Szennyvízelhelyezés 
Fejlesztések 
A TISZALÖK város belterületi szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása a város környezet és 
táj, vízvédelmi szempontokat is figyelembevevő műszaki normáknak nem megfelelő, így azok 
átépítése, korszerű műszaki eljárásokra való átállítása nem tűr halasztást. 
 
A fentiekre való tekintettel a város rendelkezik egy komplex hálózatfejlesztési koncepcióval, 
mely során valamennyi belterületi új és nyitandó utca zárt szennyvízelvezetésbe kapcsolható. 
/DN 200 gravitációs vezetékek és DN 100-160 szennyvíznyomócsövek, valamint 17+3 db 
szennyvízátemelő telep, műtárgy kiépítésével./ 
A keletkező szennyvíz a szomszédos Tiszaeszlár községgel együtt kialakított eleveniszapos 
tisztítótelepre vezetve, tisztítás után kerül élővíz befogadóba. A tervezett hálózat és 
tisztítótelep Ht. 681/63/1999. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott. 
 
Az engedély szerint 18,5 km gravitációs csatorna és közel 11 km nyomóvezeték épül. 
 
A tervezett tisztítótelep tömbösített műtárgyban elő- és technológiai levegőztetést, 
mesterséges biológiai tisztítást, utótelepítést valósítanak meg. A keletkezett stabilizált iszapot 
sűrítik és iszapszikkasztó ágyon víztelenítik. A tisztított szennyvíz közel 2 km DN 200 
nyomócsövön át jut az Aracsi szivattyútelep nyomóoldali hullámtéri csatornájába. 
 
A tisztítótelep képes fogadni a települési folyékony hulladékot is, így ez a probléma is 
megoldódik. 
 
A tisztítási technológia hatásossága a IV/1. vízminőségi kategóriába tartozó befogadóba 
vezethetőség paramétereit kell kielégítse, így: 
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Paraméter KOI NH4 lebegő anyag 
összes 

só  
TÁVOZÓ 100 10 200 1000 g/m3 

 
Tiszalök város jelenleg vezetékes szennyvízhálózattal ellátatlan részei: 

 I.-II.-III.-IV, jelű üdülőterületek, 

 Újtelep, 

 Kisfás tanya, 

 Erőmű lakótelep, 

 Rázom puszta 
Ezek a jelenleg ellátatlan részek szennyvízcsatorna hálózattal való kiépítése szükséges. 
 
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetése, ár – és belvízvédelem 
Fejlesztések 
 
A térség csapadékvíz elvezetése alapközmű oldalról jól biztosított a belterületi részek végleges 
megoldására belvízrendezési tanulmányterv készítendő, mely a teljes belterületet a fontosabb 
külterületi folyásokat is magába foglalja. Külön részterületek nem kezelhetők gazdaságosan. 
A tanulmányterv készítése jelenleg folyamatban van annak megállapításait a későbbiek 
folyamán Településrendezési Tervbe kell építeni. 
 
Gázellátás 
Fejlesztések 
A térség gázellátása alapközmű oldalról / nagyközépnyomású hálózat / jól biztosított, a 
belterületi részek ellátása véglegesen megoldódott. 
A nyitandó út utcák, tömbök gázellátása a jelenleg üzemelő hálózatról megoldható. Mögöttes 
hálózatfejlesztés nem indokolt, a vezetékek, szabályzók, gázátadók egyedi biztonsági övezetei, 
szolgalmi viszonyai a rendezési terv alapján biztosítandók. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
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1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

1.7.1.1. Demográfia, népesség 
 
A városok tekintetében regionális szinten elmondható, hogy a városi funkciókat és a városok 
térszervező erejét tekintve jelentős különbségek vannak. Az elsődleges probléma, hogy a 
településhálózat nélkülözi a középvárosokat, amelyek biztosítanák a városi funkciók 
decentralizáltságát a megyeszékhelyekkel szemben. Másrészt az elmúlt években érvényesülő várossá 
nyilvánítási hullám, jelentősen felülreprezentálttá tette a gyenge teljesítő képességű kis városokat. A 
80-as évektől dinamizálódó várossá nyilvánítási hullám egyes térségekben túl is lépte azoknak a 
településeknek a körét, amelyet térszerkezeti szempontból indokolttá tett a városi cím adományozása, 
mindez a városi cím nivellálódásához vezetett. Az Észak-alföldi régióban település földrajzi 
szempontból a városhálózat mára kiépültnek tekintendő, városhiányos térségek már csak a 
határmenti, periférikus térségekben találhatóak (Bereg, Szatmár, Bihar).    
 
2012-ben és 2011-ben a folyamatban lévő közigazgatási átszervezésre hivatkozva, míg 2014-ben, a 
választások évében – a törvénynek megfelelően – nem került sor újabb városi címek odaítélésére. 
2013. évben az Észak – Alföldi régióban a köztársasági elnök - a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
javaslatára - (325/2013. (VII. 10.) KE határozatával) városi címet adományozott a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Besenyszög községnek és Fegyvernek nagyközségnek valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Ajak nagyközségnek. 2015. évben nem avattak Magyarországon új várost.  
Az alábbi táblázat összefoglaló jelleggel értékeli a régió városállományát, a várossá nyilvánítás időpont 
megjelölésével. 

 
Észak-Alföldi régió városai - várossá nyilvánítások az Észak-Alföldi régióban 

Várossá nyilvánítás éve Város neve 

1900-ban már város Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Jászberény, Karcag, 
Kisújszállás, Mezőtúr, Nyíregyháza, Szolnok, Túrkeve, Törökszentmiklós 

1952 Mátészalka 

1969 Kisvárda 

1970 Nyírbátor 

1973 Berettyóújfalu, Fehérgyarmat, Vásárosnamény 

1978 Tiszafüred 

1986 Kunszentmárton, Püspökladány, Tiszavasvári, Balmazújváros, Biharkeresztes, 
Csenger, Hajdúdorog 

1989 Hajdúhadháztéglás, Jászapáti, Kunhegyes, Martfű, Nádudvar, Nagykálló, 
Záhony 

1991 Derecske, Hajdúhadház, Jászárokszállás, Téglás 

1992 Nyíradony, Tiszalök, Újfehértó 

1993 Baktalórántháza, Ibrány, Jászfényszaru, Máriapócs, Nagyhalász, Polgár, 
Tiszaföldvár 

1996 Létavértes 

1997 Nagyecsed, Újszász 

2000 Dombrád, Rakamaz, Tiszacsege 

2001 Demecser, Komádi, Vámospércs 

2003 Kaba 

2004 Balkány, Hajdúsámson, Kenderes 

2005 Abádszalók, Kemecse, Nyírlugos, Nyírtelek 

2009 Nyírmada, Vaja, Jászkisér, Rákóczifalva 

2013 Besenyszög, Fegyvernek, Ajak 

2014 „nem avattak várost” 

2015 „nem avattak várost” 

 (Forrás: http://varossanyilvanitas.hu/; saját szerkesztés) 
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A legtöbb tradicionális, történelmi város Jász-Nagykun-Szolnok megyében van, amely megfelelő városi 
múlttal és térszervező erővel bír, itt 17-ből 7 város már városi ranggal bírt a század fordulón is. A 
megyében a legfiatalabb városok: Nyírmada, Vaja, Ajak.  
 
Összességében elmondható, hogy a régió városhálózata polarizált, amely az 1990-es években tovább 
erősödött. A funkciók és az erőforrások a városhierarchia csúcsai a megyeszékhelyeken 
összpontosulnak. A potenciális középvárosi szint hiányos, a kisváros hálózat, amely korábban sem volt 
erős, a városok számának növekedése ellenére szerepkörét tekintve gyengült 
Tiszalök települést 1992. évben nyilvánították várossá.  
 
Tiszalök Városának lakónépessége a 2018. január 01-ei adatok alapján 5.234 fő, amely a Tiszavasvári 
járás 26.152 főnyi lakónépességének 20,01%-a, ezzel a járás második legnagyobb népességszámmal 
bíró települése.  

 
Tiszavasvári járás településeinek főbb adatai - 2018. január 01-ei adatok  

Település neve Jogállás Lakónépesség Lakások száma Területnagyság 
(hektár) 

Szorgalmatos Község 1 064 339 844 

Tiszadada Község 2 168 926 4 875 

Tiszadob Nagyközség 2 752 1 176 8 258 

Tiszaeszlár Község 2 426 1 033 5 453 

Tiszalök Város 5 234 2 226 5 873 

Tiszavasvári Város 12 508 4 568 12 854 
(Forrás: KSH –Helységnévtár; saját szerkesztés) 

 
 
Tiszalök Város lakónépessége folyamatosan csökkenő, tíz évvel ezelőtti (2006. január 01-ei adatok: 
5.999 fő) állapothoz képest több, mint 10%-os népességcsökkenés mutatható ki.  
 
Tiszalök Város lakónépessége 

Időpont Tiszalök Város lakónépesség 

2018.01.01. 5 234 

2017.01.01. 5 248 

2016.01.01. 5 305 

2015.01.01. 5 395 

2014.01.01. 5 441 

2013.01.01. 5 485 

2012.01.01. 5 519 

2011.10.01. (a népszámlálás időpontjában) 5 538 

2010.01.01. 5 665 

2009.01.01. 5 768 

2008.01.01. 5 883 

2007.01.01. 5 929 

2006.01.01. 5 999 

2005.01.01. 6 028 

2004.01.01. 6 038 

2003.01.01. 6 071 

2002.01.01. 6 132 

2001.02.01. (a népszámlálás időpontjában) 6 145 

 (Forrás: KSH – Helységnévtár; saját szerkesztés) 
Tiszalök Város lakónépességének korösszetétele (2001.) 
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 (Forrás: KSH; saját szerkesztés) 

 
A 2001. évi és a 2011. évi cenzus között eltelt időszakra vonatkozó tendenciák – melyek az azóta eltelt 
időszakban sem változtak – jelzik, hogy Tiszalök Városa öregedő korfával rendelkező település, és a 
fiatalkorúak aránya folyamatosan csökkenő értéket mutat. A fiatal korúak (0 – 14 évesek) aránya a 
2001. évi népszámlálás alkalmával 20,1%, míg a tíz évvel későbbi 2011. évi népszámláláskor már csak 
14% volt, amely érték a 2014. évi rendelkezésre álló adatok alapján maradt 14%.  
 
Tiszalök Város lakónépességének korösszetétele (2011.) 

 
 (Forrás: KSH; saját szerkesztés) 

 
 
A településen a fiatal korúak aránya a megyei járásközpontok és az országos átlaghoz hasonló, 14,2%, 
azonban a Tiszavasvári járás települései közül arányosan a legöregebb korfával bír, hiszen ezen a 
településen a legkisebb a 0-14 évesek aránya az állandó népességen belül. A járásszékhely település, 
Tiszavasvári Város esetében közel 5% ponttal nagyobb a fiatalkorúak aránya.  

 
Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 

Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 2013 

Szorgalmatos 17,1 

Tiszadada 18,1 

Tiszadob 19 

Tiszaeszlár 20,9 

Tiszalök 14,2 

Tiszavasvári 19,5 

Járás 18,3 

Megyei járásközpontok 14,9 

Országos 14,3 

 (Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
Tiszalök Város állandó népességének 62,9%-a az aktív korúak, amely szintén az országos átlaghoz 
közeli, de a megyei járásközpontok átlagától magasabb, a Tiszavasvári járás települései közül 
arányaiban a második legtöbb aktív korúval bíró település.  
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Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya 
Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%) 2013 

Szorgalmatos 69 

Tiszadada 59,8 

Tiszadob 60,4 

Tiszaeszlár 61,1 

Tiszalök 62,9 

Tiszavasvári 60,6 

Járás 61,3 

Megyei járásközpontok 64,3 

Országos 62 

 (%)(Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
Az idős korosztály aránya Tiszalök Város állandó népességén belül 23%, amely az országos átlaghoz 
hasonul, azonban a járás arányaiban legtöbb idő népességét tömöríti, a járási átlagnál és a megyei 
járásközpontok átlagánál is magasabb az idősek aránya a településen.  

 
Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 2013 

Szorgalmatos 13,9 

Tiszadada 22,1 

Tiszadob 20,6 

Tiszaeszlár 18 

Tiszalök 23 

Tiszavasvári 20 

Járás 20,4 

Megyei járásközpontok 20,8 

Országos 23,8 

(Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
Tiszalök Város állandó lakónépességének öregségi mutatója 162,4%, amely mutatja, hogy a 
Tiszavasvári járás települései közül Tiszalök rendelkezik a legelöregedőbb lakossággal, a járási 111,4%-
os értékhez képest több, mint 50% pontos különbség mutatható ki. Az országos öregségi mutatói 
átlagot bár el nem érő, de ahhoz konvergáló értéket mutat a város öregségi mutatója.  
 
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 2013 

Szorgalmatos 81,2 

Tiszadada 122,4 

Tiszadob 108,6 

Tiszaeszlár 86,2 

Tiszalök 162,4 

Tiszavasvári 102,6 

Járás 111,4 

Megyei Járásközpontok 139,8 

Országos 166,7 

 (Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
A város korösszetételének fontos alakítója a természetes szaporodás, fogyás aránya, amely Tiszalök 
Városa esetében az elmúlt időszakban egyértelműen negatív értékű volt. Ez a tendencia nemcsak a 
település népességszámának csökkenését, hanem a lakosság korfájának öregedését is okozza. A 
gyermekvállalás ösztönzése az Önkormányzat kiemelt feladata kell, hogy legyen, amely egyrészt a helyi 
gazdaság megerősítésével, másrészt a megfelelő szociális politika kialakításával és gyakorlásával 
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érhető el. Emellett fontos a város közösségi életének frissítése, a civil szervezetek és a helyi egyházak, 
mint a közösséget formálni és erősíteni képes szervezetek megerősítése, támogatása.  
 
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

 
 (Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
 

1.7.1.2. Nemzetiségi összetétel 
 
A roma népességre vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. A 2011. évi cenzus 
alkalmával a lakónépesség 91,8%-a magyarnak, 12,4% -a cigány (roma) nemzetiségűnek vallotta 
magát, egyéb nemzetiségi kötődésű lakosság érdemben nem került beazonosításra.  
 
A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv használata 

 magyar 
cigány (romani, 

beás) 
német ukrán orosz román 

Megye összesen 494 557 44 738 2 797 1 461 749 1 219 

Tiszavasvári Járás 23 876 3 561 141 21 11 37 

Tiszalök 5 653 763 17 7 3 11 

 (Forrás: KSH) 

 
 
A népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem vallja 
magát romának. Ennél a számnál azonban jóval többen élnek a város területén, a népesség közel 10%-
át alkotják a roma származásúak (nem hivatalos adatok: Tiszalöki Nemzetiségi Önkormányzat 
tájékoztatása, és a szociális támogatások alapján). 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek megtartásához a Polgármesteri Hivatal emeleti 
kistermét biztosítja. A települési és települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
együttműködésének alapvető elemeit a 2011. évi CLXXIX. törvény (a Nemzetiségek jogairól 
tartalmazza. A roma lakosság aránya folyamatosan emelkedik. Ez a tendencia jól érezhető, az ebből 
adódó problémát és megoldási javaslatokat folyamatosan napirendre kell az Önkormányzatnak. 
Tudatos szociális, kulturális, adminisztratív kezelésre van szükség, ellenkező esetben csökkenni fog a 
város megtartó képessége. 
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1.7.1.3. Képzettség 
 
A lakosság iskolai végzettségére vonatkozóan a KSH a népszámlálások alkalmával gyűjt információt. A 
2011-es népszámlálás tekinthető a legfrissebb, más területi szintekkel összehasonlítható 
adatforrásnak. A népesség átlagos képzettségi színvonala ugyancsak a felzárkózás irányába mozdult el, 
de a magasabban képzett népesség arányának növekedése elmaradt az országos ütemtől. A 
bérköltségek a megyében elmaradnak az országos átlagtól.  

 
Képzettségi mutatók 

Mutató 2001 2011 

megyei 
arány 

Tiszalök megyei arány Tiszalök 

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett 7 
éves és idősebbek aránya (%) 

28,3% 26,8% 30,1% 30,1% 

Felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb 
népesség aránya (%) 

8,3% 7,1% 13,3% 10,7% 

Legalább érettségizett 18 éves és idősebb 
népesség aránya (%) 

28,3% 28,6% 38,3% 35,7% 

 (Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, saját szerkesztés) 

 
A 2011. évi népszámlálás rendelkezésre álló adatai alapján a lakosság képzettségi mutatóit korosztály 
szerinti bontásban is ismerjük. 
 
A népesség iskolai végzettsége korosztály szerinti bontásban - 2011. 

Terület 

10– éves 15– éves 18– éves 25– éves 

általános iskola első 
évfolyamát sem 

végezte el 

legalább 
általános iskola 

8. évfolyam 

legalább 
érettségi 

egyetem, főiskola 
stb. oklevéllel 

Megye összesen 4 958 422 455 167 614 51 383 

Tiszavasvári Járás 285 19 776 6 921 1 968 

Tiszalök 46 4 726 1 802 481 
 (Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

 
A megye és így Tiszalök Város lakosainak iskolázottsági, képzettségi viszonyainak az országosnál 
lényegesen kedvezőtlenebb alakulásában lényegi összefüggés mutatható ki a változás és a 
munkamegosztás hierarchikus szerkezetének változása (a vezető állású- és értelmiségi foglalkozási 
státuszok kínálatának beszűkülése) és a vándorlási intenzitása között, ami azt sejteti, hogy a megfelelő 
munkamegosztási státuszok hiányában más képzettségi rétegeknél tömegesebbé vált a felsőfokú 
végzettségűek, az értelmiségiek elvándorlása, továbbá be- ill. visszaköltözésének elmaradása. 
 

1.7.1.4. Foglalkoztatottság 
 
A kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőséget nehezíti a munkaerő kínálat kedvezőtlen aránya és 
összetétele. Jelentős a férfi többlet, a kellő szakmai tapasztalatokkal nem rendelkező viszonylag fiatal 
munkaerő. A kialakult kritikus helyzetet erősíti a lakosság nagy részét kitevő roma etnikum alacsony 
képzettségi szintje.  
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A népesség gazdasági aktivitás szerint 2011. 

Terület 
Férfi Nő 

foglalkoz-
tatott 

munka-
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltartott együtt 
foglalkoz-

tatott 
munka-
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltartott együtt 

Megye 
összesen 102 483 21 877 62 430 80 884 267 674 86 144 19 099 107 148 79 207 291 598 

Tiszavasvári 
Járás 5 205 942 3 462 4 236 13 845 3 819 677 5 341 4 002 13 839 

Tiszalök 1 368 164 1 022 765 3 319 919 131 1 069 719 2 838 

 (Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

 
A 2017. évi regisztrált álláskeresők számának vizsgálatakor megállapítható, hogy kedvezőbb, mint a 
megelőző években mért munkanélküliség, azonban ennek egyértelmű oka a közhasznú foglalkoztatás, 
amely az összes elhelyezkedéshez viszonyítva még mindig a legjelentősebb eszköz, és a térség néhány 
településén az egyetlen foglalkoztatási lehetőségként jelenik meg. 
 
Tartós munkanélküliek aránya (%) 

 
(Forrás: TEIR) 

 
Munkavégzésre alkalmas korú népesség - a KSH népszámlálási ill. népesség nyilvántartási adatai 
2019.07.01-i állapot szerint – a 15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma, amely Tiszalök Város 
esetében 3678 fő. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat havi nyilvántartása szerint Tiszalök Városában 
az alábbiak szerint alakult a munkapiaci helyzet a 2019. évben.  

 
Munkanélküliségi adatok 

 Nyilvántartott 
össz. fő 

Foly.nyilv. 
hossz>365 nap 

Járadék tip.ell. 
fő 

Segély 
tip.ell. fő 

FHT, RSZS 
fő 

2019. 07. 20-i állapot szerint 264 63 24 20 60 

2019. 06. 20-i állapot szerint 257 58 20 19 56 

2019. 05. 20-i állapot szerint 260 60 26 21 55 

2019. 04. 20-i állapot szerint 281 62 32 21 56 

2019. 03. 20-i állapot szerint 313 64 37 22 69 

2019. 02. 20-i állapot szerint 268 62 33 23 57 

2019. 01. 20-i állapot szerint 251 62 33 23 53 

 (Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, saját szerkesztés) 

 
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportoknak minősül az ipari és építőipari (FEOR 7) Gépkezelő, 
összeszerelő, járművezető (FEOR 8) valamint Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 
(FEOR 9) foglalkoztatási főcsoportokba tartozó munkakörökben dolgozók csoportja. Tiszalök Város 
lakónépessége esetében az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
megoszlása az aktív korúak arányában növekvő tendenciát mutat, a 2010. évtől már több, mint 30%-
os értékű, konvergálva a 40%-os értékhez.  
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Szintén kiemelendő, hogy a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya (45 év feletti regisztrált 
munkanélküliek aránya az összes munkanélküli százalékában) tendenciózuson növekvő értéket mutat.  
A lakosság alacsony képzettségi szintjéből is ered, hogy a foglalkoztatottak jelentős része alacsony 
presztízsű foglalkoztatási csoportban kap munkát. Az országos átlagtól meghatározóan magasabb az 
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak 
arányában, és ez az elmúlt években Tiszalök Városa esetében lassú, de folyamatos emelkedik. A 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya szignifikánsan magasabb az országos értékektől. 
Folyamatosan jelen van a multinacionális cégek elszívó hatása, valamint az ország más részeiből érkező 
munkáltatók is megjelentek toborzás céljából. Tiszalök Városában a mai napig kevés, többségében kis, 
esetleg közepes méretű munkáltató akad, akik közül csak kevesen tudnak fejlesztést, létszámbővítést 
végrehajtani. Emiatt magasnak mondható a foglalkoztatottak körében a naponta ingázó (eljáró) 
foglalkoztatottak aránya. 

 
1.7.1.5. Jövedelmi viszonyok 

 

A város lakosságának jövedelmi helyzete az előzőekben részletezett kedvezőtlen munkanélküliségi 
illetve foglalkoztatási helyzetéből adódóan kedvezőtlen. Tiszalök Városában a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az országos átlagot meghaladóan rossz, az országos 
tendenciához hasonlóan bár csökkent az arányuk, azonban a szignifikáns különbség nem csökken az 
országos mutatóhoz. Tiszalök Városában a száz lakosra jutó adófizetők száma a rendelkezésre álló 
2017. évi adatok alapján 51,6 fő volt, amely az azonos időszakra vetítetten Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 42,2 fős átlagához képest magasabb érték, azonban sajnos megyei szinten akut probléma a 
munkanélküliségi helyzet.  

 
Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő) 

Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő) 2017 

Szorgalmatos 54,3 

Tiszadada 47,2 

Tiszadob 44,6 

Tiszaeszlár 45,4 

Tiszalök 51,6 

Tiszavasvári 48 

országos átlag 49,6 

 (Forrás: KSH – TEIR, saját szerkesztés) 

 
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem a rendelkezésre álló 2017. évi adatok alapján Tiszalök 
Városában 899 979,8.-Ft, ami azonos időszakra vetítetten a Szabolcs- Szatmár – Bereg megyei 
átlagértékhez viszonyítottan magasabb. 

 
Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) 

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) 2017 

Szorgalmatos 825 936 

Tiszadada 641 262,3 

Tiszadob 617 017,9 

Tiszaeszlár 555 063,5 

Tiszalök 899 979,8 

Tiszavasvári 851 442,5 

országos átlag 1 043 113,3 

 (Forrás: KSH – TEIR, saját szerkesztés) 

 
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja 
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meg a törvényben meghatározott értéket. Tiszalök Város lakossága esetében a 2014. évben 534 fő volt 
rendszeres gyermekvédelmi segélyre jogosult. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő) 

 (Forrás: KSH – TEIR) 

 
A gyermeket gondozó családok esetében szociális alapon állapítják meg a gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, alapvetően amennyiben a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át. Tiszalök 
Városában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma magas, jelezve a 
lakosság alacsony jövedelmi helyzetét. 
Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya a 2011. évi cenzus alkalmával 
49,4% volt, míg ez az arány a 2011. évi népszámlálás időszakára 44,8%-ra mérséklődött. Legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív 
korúak aránya a 2011. évi cenzus alkalmával 22,7% volt, míg ez az arány a 2011. évi népszámlálás 
időszakára 17,5%-ra mérséklődött.  
 
 

1.7.1.6. Életminőség 
 

Közegészség 
 
A születéskor várható átlagos élettartam esetében nem állnak rendelkezésre városi adatok, csak 
megyei szintűek. Szabolcs – Szatmár - Bereg megyében a születéskor várható átlagos élettartam a 
férfiaknál 71,51, míg a nők esetében 78,63 év, amelyek nem érik el sem a régiós, sem az országos 
átlagot. 

 
Születéskor várható élettartam és átlagéletkor 1990-2014 

Területi egység 

Születéskor várható átlagos élettartam Átlagéletkora 

férfi nő férfi nő 

1990 2001 2013 1990 2001 2013 1990 2001 2014 1990 2001 2014 

Szabolcs – Szatmár 

- Bereg megye 65,6 67,43 70,89 73,24 76,25 78,08 35,7 37,2 40 38,7 40,9 44,2 

Észak-Alföld 64,81 67,03 71,51 73,39 76,17 78,63 34,2 35,7 38,6 37,2 39,3 42,7 

Ország összesen 65,13 68,15 72,01 73,71 76,46 78,73 35,5 37,1 39,7 39 41,1 43,9 

 (Forrás: KSH, saját szerkesztés) 
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A város, a térség népességének megbetegedési helyzetében az országosan is jellemző tendenciák 
érvényesek. A lakosság körében a leggyakrabban a keringési rendszer megbetegedései fordulnak elő, 
döntően a magas vérnyomás és az ischaemiás szívbetegségek. A leggyakoribb okok között vannak a 
légző-rendszeri, emésztőrendszeri (főleg az alkoholbetegség célszervi károsodásaival összefüggő) 
megbetegedések, a sérülések, mérgezések, a csont – izom- és kötőszöveti betegségek, valamint a 
mentális és viselkedés zavarok. Az életkor változásával az egyes betegségek relatív súlya folyamatosan 
változik. Az élet első két évtizedében a morbiditás jelentős részét a légző-rendszeri megbetegedések 
adják, a fiatalkortól kezdve a harmincas évek közepéig nagy a sérülések, mérgezések, külső okok hatása 
és nő a mentális és viselkedés zavarok szerepe is. A keringésrendszeri betegségek száma a középkorú 
lakosságnál kezd nőni, majd ettől kezdve minden korosztályban folyamatosan emelkedik. A férfiak 
esetében, az idős korosztályokban nő jelentős mértékben a rosszindulatú daganatos betegségek 
előfordulási gyakorisága. Az aktív korú lakosok között növekedik a chr. betegségek és ezek 
szövődményeinek kialakulása. E korcsoportban leggyakrabban előforduló magas vérnyomás, szív- és 
érrendszeri, anyagcsere betegségek és szövődményeik az első panaszok, tünetek megjelenésénél 
orvoshoz történő fordulással megelőzhetőek, jobb eséllyel kezelhetőek. Tekintettel a 
munkanélküliségre és a szociális helyzetre a pszichés megbetegedések száma is nőtt (pánikzavar, 
depresszió), mely a fokozódó stressz-hatás következménye. A haláloki struktúrában a legnagyobb 
nagyságrendű a keringési rendszer okozta elhalálozás aránya. Megjegyzendő, hogy a daganatos 
megbetegedések okán orvoshoz fordulók száma nagyon alacsony. Sajnos ez a tény egyértelműen azt 
jelzi, hogy míg a keringési rendszer problémáival küzdő páciensek betegségét viszonylag egyértelmű 
jelek alapján korán meg lehet állapítani, addig a daganatok kialakulásakor már csak a késői stádiumban 
jelentkeznek tünetek, ekkor a betegek részére a háziorvosi kezelés eredménytelen, így a háziorvosnál 
való megjelenésük nem mutatja a betegség valódi súlyát. A daganatos megbetegedések esetén 
különösen nagy hangsúlyt kellene fektetni a szűrővizsgálatokra, hiszen ilyen esetekben legtöbbször 
már megállíthatatlan folyamatról van szó. A daganatok kialakulásának ma már több kockázati 
tényezője is ismert, amelyek közül számos az életmódra vezethető vissza (dohányzás, 
alkoholfogyasztás, táplálkozás, testmozgás hiánya), de számolni kell egyéb (környezeti és biológiai 
hatások, genetikai fogékonyság, az ellátórendszer területi egyenlőtlensége) tényezőkkel is. Kiemelten 
fontos a rosszindulatú daganatok korai felismerésében szerepet játszó lakossági szűrővizsgálatok helyi 
támogatása, és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer megfelelő kapacitásainak kialakítása a 
daganatos betegek ellátására. 
 

Közbiztonság 
 
Egy település közbiztonsága jelentős kihatással bír számos területre, így befolyásolja a gazdasági életet 
– a beruházási szándékon keresztül –, továbbá a lakossági migrációt (letelepedés vagy elvándorlás) is. 
A település lakóinak hangulatára, életvitelére és szabadidő eltöltési szokásaira is rányomja bélyegét. 
 
A regisztrált bűncselekmények száma, ezer lakosra (db) 

 (Forrás: TEIR) 
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A felelős családi nevelés egyre gyakoribb hiánya, a környezetben látott rossz minták, a kamaszkorban 
jelentkező természetes szabadságvágy és lázadás, a média és a divat által sugallt torz életkép együttes 
hatása egyre nagyobb arányban és egyre korábbi életkorban teszi az érintett fiatalokat kiszolgáltatottá 
a káros hatású élvezeti cikkek hatásainak (ezek közül is egyre gyakrabban az ún. dizájner drogoknak), 
vagy inspirálja őket rossz minták követésére (pl.: vandalizmus).  
 
A regisztrált bűncselekmények száma Tiszalök Városában (az elkövetés helye szerint) 2014. évben 
214 darab volt, melyek típus szerinti osztályozását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Regisztrált bűncselekmények Tiszalök Városában (2014. év) 

Bűncselekmény típusa 2014.  

A regisztrált bűncselekmények száma (az elkövetés helye szerint) (db) 214, 
A regisztrált bűncselekményekből közlekedési  6, 

A regisztrált bűnelkövetők közül felnőtt (25-59 éves) (fő) 58, 

A regisztrált bűnelkövetők közül fiatal felnőtt (18-24 éves) (fő) 22, 

A regisztrált bűnelkövetők közül fiatalkorú (14-17 éves) (fő) 12, 

A regisztrált bűnelkövetők közül időskorú (60 éves és idősebb) (fő) 1, 
A regisztrált bűnelkövetők közül közlekedési bűncselekményt követett el (fő) 5, 

A regisztrált bűnelkövetők száma (lakóhely szerint) (fő) 93, 

A regisztrált gyermekkorú elkövetők száma (14 év alatti) (fő) 0,0 

A sértettek száma (elkövetés helye szerint) (fő) 166, 

Betöréses lopás (db) 66, 
Betöréses lopások közül lakásbetörés (db) 58, 

Csalás (db) 8, 

Garázdaság (db) 7, 

Hivatalos személy elleni erőszak (db) 1, 

Jármű önkényes elvétele (db) 0,0 
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban (db) 2, 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összesen (db) 2, 

Lopás (db) 125, 

Lopások közül személygépkocsi-lopás (db) 0,0 

Rablás (db) 0,0 

Rongálás (db) 6, 
Sikkasztás (db) 2, 

Szándékos befejezett emberölés (db) 0,0 

Testi sértés (db) 13, 

(forrás: KSH) 

 
Nagyon fontos a település életében a sport, valamint más településekhez viszonyítottan kiemelkedően 
magas a civil szervezetek aránya, melyek tevékenysége érdemi alternatívát kínálhat mindenki számára 
a szabadidő hasznos és értelmes eltöltésére. Ezzel jelentősen mérsékelhetők – főleg a fiatalok körében 
– azon hatások, melyek a társadalmi együttélés normáinak be nem tartására, deviáns magatartásra 
„ösztönözhetnének” egyes embereket. 
A településen működő Tiszalöki Rendőrőrs (4450 Tiszalök, Kossuth Lajos út 71.) és Tiszalöki KMB Iroda 
biztosítja a rendőri jelenlétet a településen.  
Tiszalök Város Önkormányzata A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 9/2015.(V.06.) 
önkormányzati rendeletével szabályozta a felszerelt térfigyelő kamerákkal kapcsolatos feladatokat. A 
térfigyelő kamerák (térfigyelő rendszer) célja, hogy megelőzze a jogellenes magatartásokat, illetve 
ezen magatartások kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a rendőrség 
bűnüldöző tevékenységének segítése, a lakosság biztonságérzetének növelése. 
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Tiszalök Város tárfigyelő rendszere 
Kamera sorszáma Telepítés helye Megfigyelt terület 

1. kamera Önkormányzati Hivatal épülete Az épület előtti park és tér 

2. kamera Rendőrőrs épülete (Kossuth utca 71.) Az épület előtti út és járda 

3. kamera A Kossuth utca buszmegállóval szemközti parki 
sarokrésze 

Kossuth utca, központi buszmegálló 
és az egészségügyi központ 

4. kamera Kossuth utca buszmegállóval szemközti parki 
sarokrésze 

Kossuth utca és Príma ABC előtti 
terület Tiszavasvári irányából 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

 
Fentiek mellett Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 19. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Fbtv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva mezőőri szolgálatot tart fenn. 
A településen polgárőrség is működik, a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület 2015. évben a Tiszalök 
Városért Kitüntető Díjat vehette át munkásságáért.  
 

Nagy értékű fogyasztási cikkek 
 
Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási alapot 
jelent a lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek száma és értéke. 
 
Száz lakosra jutó személygépkocsik száma (db) 

 
 (forrás: TEIR) 

 

Ezek közül az egyik legjellemzőbb mutató az 1000 főre jutó személygépkocsik számának változása. A 
személygépkocsik száma 2001-hez képest emelkedett, a növekedés mértéke azonban az országostól 
alacsonyabb. 
 

Lakásállomány 
 
A településen – hasonlóan az országos tendenciákhoz – jelentősen visszaesett az épített lakások (az 
épített lakás, üdülő a használatbavételi engedélyt kapott lakás, illetve üdülő) aránya az elmúlt 
időszakban, gyakorlatilag a statisztikai adatok tanúsága szerint a 2010 és 2014 közötti időszakban 
egyáltalán nem épület új lakás a településen.  
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Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
A KSH – Helységnévtár nyilvántartása alapján Tiszalök Városában a lakások száma - 2018. január 01-ei 
adatok alapján – 2.226 darab volt. Tiszalök Város lakásállományára vonatkozó fontosabb adatokat az 
alábbi táblázat összesíti.  
 

 Tiszalök 

Lakásállomány - 2017 2226 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) - 2001 27,3 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) - 2011 13,8 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) – 2017 94,3 

Háztartásoknak szolgáltatott víz egy lakosra jutó mennyisége (1000 m3) - 2013 33,1 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) - 2013 48 

Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma (fő) - 2013 67,4 

 Egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 kWh) - 2013 1,12 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül - Népszámlálás 2001 29,7 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül - Népszámlálás 2011 15,1 

Lakásállomány főbb mutatói (forrás: KSG – TEIR) 
 

A 2017. évre vonatkozó adatsorok alapján a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya magas, 93%, a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya is jelentősen nőtt az elmúlt 
három évben, a 2017. évi adatsorok 75,5%-os bekötöttséget mutatnak.  
 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 

 
 (forrás: TEIR) 
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A település közműolló mutatója (a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes 
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások százalékában) már magasnak mondható, a 2017. évre vonatkozó 
adat: 80%. 
 
Közműolló (%) 

 

 (Forrás: TEIR) 

 

A legalább 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes internet-hozzáféréssel rendelkező lakosság száma 
(a legalább 30 Mbps sávszélességre képes vezetékes technológiák szerinti előfizetők számának összege 
és a települési lakott lakásokban érvényes lakhellyel rendelkezők átlagos számának szorzata) 2012. 
évben 103,7 fő, míg a 2013. évben már 723 főre emelkedett.  
 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
A város lakossága alapvetően összetartó, társadalmi hovatartozás szerinti jelentősebb konfliktus nem 
ismert. Tiszalök Városán belül differenciáltság mutatható ki az egyes településrészeken élők jövedelmi 
viszonyaiban, kiemelten az ott élők életminőségében, amely szoros analógiát mutat a város 
társadalmának térbeli rétegződésével. A település szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett 
területei és a település egyéb részei között fennálló ellentét települési környezet és társadalmi 
hovatartozás szintjén elválasztható, de konfliktust, érdek különbözőséget nem jelent. A KSH által 
beazonosított szegregátumok főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti: 
 
Tiszalök Város szegregátumainak főbb mutatói 

 
Tiszalök 1. szegregátum 2. szegregátum 

Lakónépesség száma 6 157,0 258,0 118,0 

Lakónépességen belül 0 - 14 évesek aránya 14,0 38,4 20,3 

Lakónépességen belül 15 - 59 évesek aránya 65,5 60,5 57,6 

Lakónépességen belül 60 - x évesek aránya 20,5 1,2 22,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív kórúakon (15 - 59 évesek) velül 28,8 89,7 54,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 10,7 0,0 0,0 

Lakásállomány 2 230,0 70,0 47,0 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 13,7 87,1 38,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15 - 59 évesek) belül 44,8 74,4 64,7 
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Tiszalök 1. szegregátum 2. szegregátum 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív kórúakon (15 - 59 évesek) belül 17,5 66,0 33,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15 - 64 éves népességen 
belül 52,0 25,3 32,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,6 44,8 64,6 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban 
foglalkoztatottak aránya 53,7 92,5 83,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 58,1 81,4 67,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,4 16,7 36,8 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 5,6 8,3 21,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 11,1 83,9 37,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,6 1,8 11,1 
 (forrás: KSH) 

 
 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 
élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.) 
 

Sport 
 
Tiszalökön 1927 óta folyik szervezett keretek között sportélet, ekkor alakult meg a Tiszalöki Atlétikai 
Club. Ez nagy előrelépés volt a település életében, hisz korábban csak egy szűk, tehetős réteg 
sportolhatott, akik ehhez megfelelő anyagi háttérrel rendelkeztek. Az egyesület első sportolói 
labdarúgók voltak, akik elsősorban diákokból, egyetemi hallgatókból álltak. A II. világháború utáni 
időszakban alakult ki a valódi, nagyobb szervezettséggel működő egyesületi és szakosztályi szintű 
sporttevékenység a településen. A nevében sokszor változó egyesületben az évtizedek során több 
sportági szakosztály is működött. Lehetősége volt a labdarúgás, a röplabda, a kézilabda, az 
asztalitenisz, a sakk, a karate szerelmeseinek is arra, hogy versenyszerűen sportolhassanak Tiszalökön. 
Nagy hagyományai vannak az atlétikának is, de elsősorban a diáksport területén. Az 1960-as évektől 
élénk tömegsport mozgalom folyt a településen. A helyi üzemekben nagyon sok embert tudtak 
megmozgatni elsősorban a labdarúgás területén, de a röplabdázás és az asztalitenisz is sok sportolót 
vonzott. A legnépszerűbb sportág a labdarúgás volt. Nagyszerű labdarúgókat, csapatokat nevelt ki a 
település. 1958 és 1962 között, valamint 1972 és 1974 között NB III-ban szerepelt a csapat. Az 1950-
60-as években eredményesen működött a röplabda szakosztály, valamint az 1940-es évek közepétől a 
sakkozók és az asztaliteniszezők is sok sikert értek el. 
A Tiszalök Városi Sportegyesület jelenleg labdarúgó és kézilabda szakosztállyal működik, amely a 
Tiszalöki VSE Női Kézilabda Csapat, a Tiszalöki VSE Férfi Kézilabda Csapa és a Tiszalöki VSE Férfi 
Labdarúgó csapat munkáját irányítja.  
A település sportolási lehetőségeket biztosító infrastruktúrája jónak mondható: 

- Városi sporttelep (önkormányzati üzemeltetésben, természetes gyepű labdarúgó pálya) 

- Tiszaparti Gyermekcentrum, Sportszálló, Sportcentrum, Camping, Kikötő, ahol teniszpálya, 

röplabda pálya, kosárlabda pálya és asztali tenisz pályák állnak rendelkezésre 

- Strand (Feketeszakáll kalandpark és strand) 

- Vízi sporttelep (Polgárok Tiszalökért Egyesület üzemeltetésében) 
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Egyházi felekezetek 
 
Vallási felekezetekhez való tartozással kapcsolatban a 2011. évi népszámlálás alkalmával a 
lakónépesség 24,4%-a reformátusnak, 18,6%-a római katolikusnak, míg 4,0%-a görög katolikusnak, 
ellenben a válaszadók 27,2%-a vallási közösséghez, felekezethez nem tartozónak vallotta magát, 
valamint 24,2%-a nem kívánt válaszolni ezzel kapcsolatosan.  
 
Tiszalöki Református Egyházközség 
A Tiszalöki Református Egyházközség istentiszteleti alkalmai vasárnaponként a Református 
Templomban valamint a tiszalöki Idősek Otthonában vannak megtartva, keddenként Bibliakör, 
csütörtökönként Bibliaóra színesíti a református közösség életét. Az iskolai tanév alatt az Általános 
Iskola minden évfolyamán, illetve mind az öt óvodában hetente tartanak hittanórákat. Az 
Egyházközség által fenntartott Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Otthona (4450 Tiszalök, Hősök 
tere 6.; Tel./fax.: 42/278-953) valamint a Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Háza (4450 Tiszalök, 
Petőfi út 52.) a település életében kiemelt fontosságú szociális ellátást biztosít. Az átmeneti lakhatási 
problémák megoldására nyújt segítséget az Oltalmazó Otthon és Ház, a lelki problémák kezelését is 
felvállalja szociális szakember és pszichológus segítségével. Évről-évre egyre nagyobb az igény ezen 
ellátási forma iránt. A Református Egyházközség továbbá működteti a Bástya Fogyatékosok 
Református Nappali Házát (4450 Tiszalök, Damjanich u. 24.), amely nappali ellátást biztosító 
intézmény.  
 
Római Katolikus Egyházközség 
A miséken és a gyülekezeti alkalmakon túl az általános iskolában hitoktatás folyik az 1-6. osztályosok 
részére, plébánia hittan 7-8. osztályosok és középiskolások részére, felnőtteknek Bibliaóra. 
 
 

Közalapítványok 
 
Tiszalök Városában hivatalosan bejegyzett közhasznú alapítványok az alábbiak: 
 
Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság a 60.142/1997/5. szám alatt 1998.02.04-én jegyezte be. 
Főbb feladatai: tanulmányi versenyek támogatása; mazsorett csoport támogatása 
 
Tiszalöki Idősekért Közalapítvány 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság a 60.143/1997/5. szám alatt 1998.01.19-én jegyezte be. 
Főbb feladatai: eszközök, konyhai eszközök egyéb eszközök vásárlásával támogatja a célcsoportját.  
 
Tiszalökért Közalapítvány 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság a 60.226/2003/5. szám alatt 2004.02.12-én jegyezte be. 
Kiadási tételei a város intézményeinek fejlesztésére és a különböző városi szervezetek támogatására 
fordított összegeket tükrözik az alábbiak szerint: oktatási intézmények támogatása; kulturális 
rendezvények támogatása; városi civil szervezetek támogatása; sporttevékenység támogatása 
 
Tiszalök Középfokú Oktatásáért Közhasznú Alapítvány 
A Tiszalök Középfokú Oktatásáért Közhasznú Alapítvány a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés területén végez közhasznú munkát.  
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Civil szervezetek 
 
Tiszalök Városában hivatalosan bejegyzett civil szervezetek száma 29 db, a szervezetek túlnyomó 
többsége az oktatás, egészségügy és sport témakörben fejtik ki hatásukat.  
 
Aranyeső Nyugdíjas Egyesület 
Az egyesület tagjainak összefogása és támogatása mind a szórakozásban mind az élet adta 
problémákban. Az egyesület tagjai segítik az elesett nyugdíjas társaikat, gondoskodnak a szabadidő 
kultúrált eltöltéséről. Számon tartják a nyugdíjba vonultakat, a tagok fontos ünnepeit, az események 
ünnepélyességéről gondoskodnak. Az egyesület 2000-ben alakult és 2003-tól bíróságnál bejegyzett 
egyesületként működik. Az egyesület közel 50 főt tömörít. 
 
NIMRÓD Vadásztársaság 
A vadászház festői környezetben az élő Tisza partján helyezkedik el. Fürdőszobás vadászház négy 
személyes családi üdülésre és kikapcsolódásra alkalmas, a mellette lévő társalgóban 50-60 fős 
továbbképzések, rendezvények szervezhetők. 
 
Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 2002. novemberében alakult azzal a céllal, hogy összefogja és 
közösségi lehetőségeivel támogassa város nyugdíjasait. Gondoskodik a szabadidő kultúrált, tartalmas 
eltöltéséről: két hetenként összejövetelek szervezünk, ahol megbeszéljük a programokat, illetve 
ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokra kerül sor. Kirándulásokat, üdüléseket szervez. 
 
Tiszavirág Hagyományőrző Egyesület 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 9.Pk.60.102/2008/4. számú 2008.08.04-én jogerőre 
emelkedett végzésével 2954. sorszám alatt nyilvántartásba vette Tiszavirág Hagyományőrző 
Egyesületet (székhely: 4450 Tiszalök, Arany János utca 35/a). Az egyesület működési köre: kulturális 
tevékenység, egészségmegőrzés, ismeretterjesztés, rendezvényszervezés. A Tiszavirág 
Hagyományőrző és Gasztronómiai Rendezvényszervező Egyesület rendezi minden évben nagy hírű, és 
osztatlan sikerű Országos Családi és Társasági Halsütő és Halfőző Fesztivált. 
 
Polgárok Tiszalökért Egyesület 
 
A Polgárok Tiszalökért Egyesület logója 

 
 (forrás: Polgárok Tiszalökért Egyesület) 

 
Az 2007 május 9-én alakult egyesületcélja: a lakóhely hagyományainak ápolása, gyűjtése és óvása; a 
történeti értékek védelme és megismertetése; segíteni a város építészeti, környezeti és természeti 
értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését; a lakosság szülőhely iránti szeretetének 
erősítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; együttműködés 
minden olyan társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek az egyesület 
célkitűzésével. 
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Városi Önkéntes Tűzoltó és Környezetvédő Egyesület 
 
Városi Önkéntes Tűzoltó és Környezetvédő Egyesület logója 

 
 (forrás: Városi Önkéntes Tűzoltó és Környezetvédő Egyesület) 

 
A Városi Önkéntes Tűzoltó és Környezetvédő Egyesület a befolyt támogatásokat a működést segítő 
eszközök beszerzésére és azok szervizelésére, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges 
üzemanyag vásárlásra fordítja. 
 
Tiszalöki Népzenei Együttes 
1965-ben alakult Tiszalökön Ajtai Loránd vezetésével az Erkel vegyeskar, mely a nyolcvanas évektől 
átalakult népzenei együttessé, és azóta is folyamatosan működik. Számtalan fellépésük volt helyi 
rendezvényeken, a környező településeken, megye, sőt országszerte. Néha határainkon túlra is 
eljutottak. Többször megfordultak a Magyar Rádió stúdiójában is, előadásukat a Népdalkörök 
Pódiumában hallhatták. A KÓTA országos minősítő versenyein számtalan ezüst, majd arany oklevelek 
tulajdonosai, valamint az ARANYPÁVA díjjal is elismerték munkásságukat.  
 
Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület, Kenyérgyári- holtág 
Tiszalök horgászegyesülete 1959-ben alakult kb. 30-50 taggal, Új Élet néven. A rendszerváltozásig, majd 
az azt követő 12 évig vizünk mindig más tulajdonban volt, azonban 2001. január 1-jétől a Kenyérgyári 
Holtág önkormányzati kezelésbe került. Az önkormányzat a kezelői jogot átadta az egyesületnek. Az 
egyesület főbb kiemelkedő tevékenységei a kezelői jog gyakorlása mellett: környezetvédelmi nap és 
Horgászbál rendezése; részvétel a “Széles a Tisza” városi rendezvényen.  
 
 
Tiszalök Városi Sportegyesület 
A Tiszalök Városi Sportegyesület jelenleg labdarúgó és kézilabda szakosztállyal működik, amely a 
Tiszalöki VSE Női Kézilabda Csapat, a Tiszalöki VSE Férfi Kézilabda Csapa és a Tiszalöki VSE Férfi 
Labdarúgó csapat munkáját irányítja.  
 
Tiszalök Város Önkormányzata a civil szervezeteket önkormányzati forrásból évente támogatja, az 
alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt időszak önkormányzati támogatásait.  
 
Civil szervezetek támogatása Tiszalök Város Önkormányzata 

év Támogatott civil szervezetek száma Támogatás összege (összesen) 

2010 9 5.080 

2011 5 4.100 

2012 6 3.500 

2013 6 3.770 

2014 9 4.174 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, sajt szerkesztés) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
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1.8.1. Humán közszolgáltatások 
 
1.8.1.1. Oktatási intézmények 

 

Bölcsődei és Óvodai nevelés 
 

 Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde (OM azonosító: 033365) 
Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 63. 
Tiszalök városban működő önálló munkáltatói jogkörrel, részben önállóan működő 
napköziotthonos óvoda. Az intézmény fenntartója: Tiszalök Város Önkormányzat.  
A demográfiai hullám kielégítésére egymás után nyíltak a tagintézmények.  
Jelenleg 9 óvodai, 1 bölcsődei csoport működik 5 épületben. Három tagintézmény a város 
különböző pontján, kettő pedig külterületen helyezkedik el.  
Minden óvodai csoportban a szakmai munkát szakképzett óvodapedagógus látja el. 
Munkájukat csoportonként egy fő dajka segíti. 

 Tagintézmények: 
Hétszínvirág Óvoda Tiszalök, Arany János u. 57.  
Kerekerdő Óvoda Kisfástanya, Igazság u. 3. 
Aranyalma Óvoda Tiszalök, Ady Endre u. 35. 
Napraforgó Óvoda Újtelep, Akácfa u. 2. 

2018-as statisztikai adatok alapján az óvodába 198 gyermek járt (ebből leány 100 fő). 14 fő 
teljes munkaidős nő dolgozik az intézményben.  
 

 Városi Könyvtár és Művelődési Ház: 
Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 40/A 
Fő szolgáltatása az iskolarendszeren kívül öntevékeny, 
önképző, szakképző tanfolyamok, életesélyt javító 
tanulási lehetőségek lakossági igény szerinti 
megteremtése. A város környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása. 
 
 

 Egészségügyi Központ: 
Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 70. 
Az Egészségügyi Központban három háziorvosi praxis, 
egy gyermekorvosi, egy fogorvosi praxis és egy védőnői 
körzet található.  
További szakrendelések vannak, melyeknek az ellátási 
körzete: Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár és 
Bashalom közigazgatási területe. Szakrendelések: 
fizikoterápia, vérvétel, belgyógyászat, sebészet-
érsebészet, nőgyógyászat, reumatológia, neurológia, 
ultrahang, belgyógyászat, kardiológia. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermeke abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A településen a bölcsődei és 
óvodai nevelés feladatait a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde látja el.  
 
Egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma (fő) 

 
 (forrás: TEIR) 

  
Az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma a 2017. évben 7,5 fő volt, míg a Szabolcs – 
Szatmár – Bereg megyei átlag ugyanabban az évben 10,3 fő volt, így Tiszalök Városa esetében 
optimálisnak mondható a bölcsődei férőhelyek száma. Hasonlóan optimális az egy óvodai férőhelyre 
jutó 3-5 évesek száma, amely a 2017. évben 0,98 fő volt, míg a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei 
átlagérték tárgyévben 0,79 fő.   

 
Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
 
 

 
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde 
Tiszalök Város Önkormányzata fenntartásában lévő Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde (OM 
azonosító: 033365) működési területe Tiszalök Város közigazgatási területe. Az intézmény székhelye 
4450 Tiszalök, Kossuth utca 63., további feladat-ellátási hellyel biztosítja az óvodai nevelést, bölcsődei 
ellátást.  
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Az óvoda története a XX. század elejéről indult, egy intézménnyel. A demográfiai hullám kielégítésére 
egymás után nyíltak a tagintézmények. Jelenleg 9 óvodai, 1 bölcsődei csoport működik 5 épületben. 
Három tagintézmény a város különböző pontján, kettő pedig külterületen helyezkedik el. Minden 
óvodai csoportban a szakmai munkát szakképzett óvodapedagógus látja el. Munkájukat csoportonként 
egy fő dajka segíti. Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési programjának főbb célkitűzései: A 
program tartalmában fő hangsúlyt kap a környezet megismerésére és védelmére nevelés, a helyi 
hagyományok, népszokások felelevenítése. Az óvodai nevelésben sok időt biztosítanak a gyermeki 
személyiség teljes kibontakoztatására, a tevékenységek minél sokoldalúbb fejlesztésére épülő játékos 
megtapasztalásra, feldolgozásra, az egyenlő hozzáférés biztosításával.  
 
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde telephelyei 

 
Megnevezés Cím 

székhely Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde 4450 Tiszalök, Kossuth utca 63. 

telephelyek Hétszínvirág óvoda 4450 Tiszalök, Arany J. utca 57. 

Kerekerdő Óvoda 4450 Tiszalök, Igazság utca 3. 

Aranyalma óvoda 4450 Tiszalök, Ady E. utca 35. 

Napraforgó óvoda 4450 Tiszalök, Akácfa utca 2 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

 
Általános iskolai nevelés – oktatás 
 
Tiszalök Városban az általános iskolai nevelés-oktatási feladatok ellátását a Tiszalöki Kossuth Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja. A település demográfiai folyamataiból 
eredendően az általános iskolai tanulók létszáma is tendenciózusan csökken, a 2017. évben 385 fő volt.  

 
Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 

 
(fő) (forrás: TEIR) 
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Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Az állami intézményfenntartó központi hivatal, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Tiszalöki 
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(OM azonosító: 033637) székhelye 4450 Tiszalök, Kossuth utca 
43.  
Főbb feladatai az általános iskolai nevelés-oktatás (alsó 
tagozat), az általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), az 
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon, az alapfokú 
művészetoktatás táncművészeti ágon, az alapfokú 
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon valamint az 
alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon.  

 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyei 

Feladatellátási 
hely címe 

hrsz Hasznos 
alapterülete 

Működési 
engedélyben 

rögzített 
maximális 

tanulólétszám 

Működtető neve Megjegyzés 

4450 Tiszalök, 
Kossuth utca 

43 

1693/2 7372 nm 600 fő Tiszalök Város 
Önkormányzata 

nr 

4450 Tiszalök, 
Kossuth utca 

124. 

0415/9 32745,2 nm 80 fő Szent Adorján 
Kft. (6000 

Kecskemét, Izsáki 
u. 6.) 

A telephely egy 
büntetésvégrehajtási 

intézet, melynek 
működtetője a Szent 

Adorján Kft (6000 
Kecskemét, Izsáki u. 

6.). 

 (forrás: intézményi adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

 
A 4450 Tiszalök, Kossuth utca 43. szám alatti székhelyen általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú 
művészetoktatás és egyéb köznevelési foglalkozás (egésznapos iskola; napközi; tanulószoba) zajlik, míg 
a 4450 Tiszalök, Kossuth utca 124. szám alatti telephely a Szent Adorján Kft (6000 Kecskemét, Izsáki u. 
6.). által működtetett büntetésvégrehajtási intézetben működő, általános iskolai nevelés-oktatást (alsó 
tagozat, felső tagozat, felnőttoktatás – esti) valamint esti tagozatos oktatás BV intézetben 4 csoportban 
8 évfolyammal zajló oktatást tart.  
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Középfokú oktatás 
 
Tiszalök Városában a középfokú oktatási feladatokat a Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola és 
Kollégium és a SZAK-MA Középiskola látja el. A nappali tagozatos középiskolai tanulók számát az alábbi 
ábra szemlélteti: 
 
Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumok megfelelő évfolyamaival 
együtt) (fő) 

(Forrás: TEIR) 
 

Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata által 
fenntartott Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola és 
Kollégium (OM azonosító: 033655, székhelye 4450 Tiszalök, 
Ady Endre utca 35.) a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
telephelyeként üzemel.  
 
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében nyolc nyíregyházi, egy tiszavasvári és egy tiszalöki 
szakképző iskola munkáját irányítja és fogja össze. Feladata a 
tagintézmények nevelési-oktatási tevékenységének 
irányítása, szervezése, valamint önálló gazdálkodási tevékenysége révén biztosítani a feltételeket az 
alábbi feladatokhoz:  

- a munka-erőpiaci igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítása,  
- a tagintézmények zavartalan működtetése,  
- a beiskolázás sikerességéhez szükséges pályaorientációs tevékenység,  
- az aktív szerepvállalás a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben. 

A Centrumhoz tartozó intézmények három város közigazgatási területén találhatóak: Nyíregyháza, 
Tiszavasvári (nem működtető önkormányzat) és Tiszalök. 
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Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményei 
 Pedagógus 

összesen 
Noks összesen Nem 

pedagógus 
összesen 

Mindösszesen 

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

95,5 4 22,5 122 

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakiskolája 27 2 9 38 

Nyíregyházi SZC Inczédy György 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

86 5 29 120 

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és 

Kollégiuma 

40 2 5 47 

Nyíregyházi SZC Széchenyi István 
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

65 4 13 82 

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Középiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma 

53 3 18 82 

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

75 4 22 101 

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és 
Környezetvédelmi, Vízügyi Szakközépiskolája 

41 2 12 55 

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós 
Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

104 4 32 140 

Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, 
Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma 

45 3 15 63 

Szakképzési Centrum 2 0 12 14 

Összesen 633,5 33 189,5 856 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

 
A Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola 1953-ban jött létre Szakács Ferenc vezetésével. Az iskola 
évtizedeken át magas színvonalú képzést nyújtott tanulói számára. Az intézményben volt 
mezőgazdasági és faipari szakközépiskolai képzés, pénzügyi tagozat, levelező oktatás, 1988 és 1993 
között pedig orosz két tannyelvű gimnáziumként működött. 1996-ban létrejött a közgazdasági 
szakközépiskolai tagozat, amely azóta is sikerrel tevékenykedik, számos diáknak biztosítva a 
lehetőséget a szakirányú továbbtanulásra. 1993-ban elkészült a tornacsarnok, de ezen kívül két 
szabadtéri sportpálya is biztosítja tanulóink rendszeres testedzését. Sajnálatos módon a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2005-ben bezárta az iskolát, a 2004/2005-ös tanévben már nem 
indult kilencedik osztályt. De a Tiszalök Városi Önkormányzat vállalta az intézmény működtetését, így 
a 2005/2006-os tanévtől ismét benépesedett az épület, újjáalakultunk Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium néven. A 2006/2007-es tanévtől számos új profillal bővült az 
intézmény. Elkezdődött a szakiskolai oktatás, a szakközépiskolai képzés pedig több szakmacsoporttal 
bővült. A 2007/2008-as tanévben került bevezetésre az emelt óraszámú testnevelés a gimnáziumi 
osztályokban. A 2010/2011-es tanévtől választhatnak a tanulók emelt szintű matematika-, illetve 
biológiaoktatást, a 2011/2012-es tanévtől pedig bevezetésre került a rendészeti és katonai ismeretek 
oktatása gimnáziumi, illetve szakközépiskolai osztályokban. A 2008/2009-es tanévtől bevezetésre 
került az Integrációs Pedagógiai Rendszert. Ez a rendszer a helyi sajátosságoknak megfelelően próbálja 
biztosítani az iskolai sikerességet a halmozottan hátrányos tanulók részére. 
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Szakterületek: 
- Kereskedelem: kereskedő, logisztikai ügyintéző, eladó 
- Szépészet: gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus 
- Rendészet 
- Turisztika: turisztikai szervező, értékesítő 
- Gépészet: hegesztő 
- Építőipar: festő, mázoló, tapétázó 

 
A kollégiumi nevelés a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, az iskola 
mögött, az egykori Vay Miklós báró kastélyából kialakított, felújított épületben történik.  
 

Frim Jakab Tagintézmény 
 
A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez tartozó Frim 
Jakab Tagintézmény (OM azonosító: 038397), mint 
tagintézmény 50 tanuló befogadására alkalmas.  
A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény többcélú nevelési- oktatási 
intézmény és EGYMI, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas 
utca 10-12. A tiszalöki tagintézménye a Frim Jakab 
Tagintézmény (4450 Tiszalök, Kossuth u. 39-41.) Az iskola meghatározó alapelvei, céljai, feladatai 
Demokratikus légkör biztosítása. Gyermekközpontúság. Esélyegyenlőség megteremtése. Konstruktív 
életvezetésre nevelés. Értékóvó magatartás kialakítása. 
 

SZAK-MA Középiskola 
 
Aranyszív A Gyermekekért Közhasznú Alapítvány által fenntartott SZAK-MA Középiskola telephelye 
működik Tiszalök Városában (4450 Tiszalök, Kossuth u. 43.). Az intézmény által ellátott főbb feladatok 
a szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - kifutó rendszerben), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-
oktatás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam), szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag 
szakképzési évfolyamok), szakközépiskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től kifutó rendszerben), 
szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben), szakközépiskolai 
nevelés-oktatás (kizárólag szakmai oktatás - 2016.09.01-től felmenő rendszerben), szakközépiskolai 
nevelés-oktatás (9-11. évfolyam) biztosítása.  
A SZAK-MA Középiskola intézmény működési területe:  
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe, az intézmény telephelyei az alábbiak: 
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SZAK-MA Középiskola telephelyei 
4553 Apagy, Béke u. 2 4231 Bököny, József A. 

u. 2. 
4516 Demecser, Szabolcs 

Vezér u. 4. 
4492 Dombrád, Kossuth 

u. 36-40 sz. 

4374 Encsencs, Fő u. 68 
sz. 

4354 Fábiánháza, 
Kossuth u. 47. 

4900 Fehérgyarmat, 
Május 14 tér 33. sz. 

4754 Géberjén, Kossuth 
út 7-11. sz. 

4752 Győrtelek, Kossuth 
u. 133/C sz. 

4334 Hodász, Széchenyi 
u. 1-3. 

4484 Ibrány, Lehel u. 59. 4741 Jánkmajtis, Kossuth 
u. 7. 

4337 Jármi, Petőfi u. 12. 4324 Kállósemjén, 
Kölcsey u. 2. 

4335 Kántorjánosi, 
Kossuth u. 6. sz. 

4325 Kisléta, Kállói u. 6-
8. 

4600 Kisvárda, Várday u. 
19-21. 

4751 Kocsord, Jókai u. 
14. 

4965 Kölcse, Arany J. u. 
1. 

4644 Mándok, Szent 
István tér 2. 

4352 Mérk, Béke u. 
19/A. 

4823 Nagydobos, Fő u. 
135. 

4355 Nagyecsed, Rózsás 
u. 1 

4812 Nagyvarsány, 
Kossuth u. 12-16. 

4552 Napkor, Kossuth u. 
59. 

4372 Nyírbéltek, Kossuth 
u. 1-3. 

4361 Nyírbogát, Hunyadi 
u. 1. sz. 

4544 Nyírkárász, Fő u. 
67. 

4333 Nyírkáta, Hodászi 
út 3. sz. 

4564 Nyírmada, Honvéd 
u. 36-38. 

4722 Nyírmeggyes, 
Petőfi u. 6. 

4522 Nyírtass, Árpád u. 
40-42. 

44 61 Nyírtelek, Petőfi S. 
u. 42 

4341 Nyírvasvári, 
Kossuth u. 65 

4558 Ófehértó, Úttörőu. 
6-8. 

4755 Ököritófülpös, 
Kossuth u. 57/A. 

4766 Pátyod, Kossuth u. 
41. 

4375 Piricse, Petőfi u. 3. 4931 Tarpa, Kossuth u. 
21/A. 

4951 Tiszabecs, Rákóczi 
u. 13. 

4474 Tiszabercel, Fő u. 
19. sz. 

4624 Tiszabezdéd, 
Kossuth u. 1. 

4456 Tiszadob, Károlyi 
M. u. 7. sz. 

4450 Tiszalök, Kossuth u. 
43. 

4642 Tornyospálca, 
Mándoki u. 4. sz. 

4731 Tunyogmatolcs, 
Árpád u. 3. sz. 

4244 Újfehértó, Kodály 
Z. u. 1. 

4562 Vaja, Leiningen u. 
1. 

4502 Vasmegyer, 
Kossuth u. 139. 

   

 (Forrás: az intézmény működési engedélye, saját szerkesztés) 
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1.8.1.2. Egészségügy és szociális közszolgáltatások 
 

Egészségügyi közszolgáltatások  
 
Az egészségügyi alapellátás Tiszalök Városában három háziorvos, egy gyermek háziorvos, egy fogorvos 
által biztosított, a településen kettő gyógyszertár üzemel. Az orvosok vállalkozóként végzik a 
feladatukat, betöltetlen praxis nincs a városban. Az ügyeleti ellátások vegyes ellátási rendszerben 
történik. A városban körzeti rendszerben 3 védőnő dolgozik.  

 
Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
Az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma Tiszalök Városában a 2017. évben 1.744,4 fő 
volt, ami kedvezőbb a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei 1767 fő átlagértéktől, valamint a térség 
településeihez képest is kevesebb lakos jut egy-egy házi- és házi gyermekorvosra.  
 
Az Egészségügyi Központban járóbeteg szakrendelés érhető el, melyeknek az ellátási körzete: Tiszalök, 
Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár és Bashalom közigazgatási területe. Szakrendelések:  

- szülészet, nőgyógyászat 
- belgyógyászat 
- gyermekgyógyászat 
- ultrahang 
- fül - orr - gégészet 
- sebészet 
- fizikoterápia 

 
A Tiszalök – Tiszaeszlár – Tiszadob - Tiszadada települések társulása általi fenntartásban Központi 
Orvosi Ügyelet (Tiszalök, Kossuth utca 70.) is elérhető a településen.  
 

Szociális közszolgáltatások 
 
Tiszalök Városában működő szociális közszolgáltatásokat egyrészt Tiszalök Város Önkormányzata 
valamint a Református Egyház (Nyírségi Református Egyházmegye) biztosítja.  
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Önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények kapacitás 
kihasználtsága (ezrelék) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
Egyesített Szociális Intézmény 
 
Tiszalök Város Önkormányzata fenntartásában lévő Egyesített Szociális Intézmény (4450 Tiszalök, 
Kossuth utca 68.) az alábbi szociális ellátási formákat biztosítja: 

- Család- és gyermekjóléti szolgálat (ellátási terület: Szorgalmatos, Tiszalök) 
- Idősek otthona (ellátási terület országos, összes férőhelyek száma: 31 fő)  
- Szociális konyha (ellátási terület Tiszalök)  
- Házi segítségnyújtás (ellátási terület Tiszalök) 
- Időskorúak nappali ellátása (összes férőhelyek száma: 10 fő)  

 
 

Református Oltalmazó Ház és Oltalmazó Otthon 
Tiszalöki Református Egyházközség által fenntartott Oltalmazó Ház és Oltalmazó Otthon családok 
átmeneti otthonaként országos hatókörrel bíró intézmény, összes férőhelyek száma: 25 fő.  
 

Bástya Fogyatékosok Református Nappali Háza – Támogató szolgáltatás 
A Nyírségi Református Egyházmegye által fenntartott Bástya Fogyatékosok Református Nappali Háza 
támogató szolgáltatásának ellátási területe: Rakamaz; Szabolcs; Szorgalmatos; Timár; Tiszadada; 
Tiszadob; Tiszaeszlár; Tiszalök; Tiszanagyfalu és Tiszavasvári.  
 

Bástya Fogyatékosok Református Nappali Háza – Fogyatékos személyek nappali ellátása  
A fogyatékos személyek nappali ellátását végző szolgálat ellátási területe Tiszalök és Tiszavasvári, 
összes férőhelyek száma: 20 fő.  
 
 

Védőnői szolgálat 
A Védőnői Szolgálat célja: az egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének 
megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az 
egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási 
tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves 
korú gyermek él.  
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1.8.1.3. Közösség, művelődés, kultúra 
 
Művelődési Ház: 
Fő szolgáltatása az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életesélyt 
javító tanulási lehetőségek lakossági igény szerinti megteremtése. A város környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása. 
Művelődési Ház feladatai 

a) helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzésében részt vesz, hatékonyságát segíti,  
b) településismertető kiállításokat, helyi ünnepi alkalmakat, versenyeket, vetélkedőket szervez, 
c) támogatja és segíti az amatőr alkotó, művészeti csoportok tevékenységét, segíti 

bemutatkozási lehetőségeiket,  
d) a város különböző életkorú, érték és értékrendszerű civil közösségeit igény szerint segíti, 

fórumokat, bemutatókat, esteket, közös akciókat szervez,  
e) segítséget nyújt az ifjúság érdekérvényesítési kezdeményezéséhez  
f) a közművelődési intézményben működő, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei- és 

videó dokumentumok, színház- és hangversenyjegyek árusításának segítése. Információk 
gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, közgyűjteményi, kisebbségi, etnikai, 
egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről,  

g) a lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességű 
alkalmak biztosítása. A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, 
közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása. A helyi újság, kábel TV szervezőivel, 
szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése. A hazai kulturális eseményekre, műemlékekhez, 
múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, 
szervezése. Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. A helyi 
kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése,  

h) a lakossági hirdetésekhez közművelődési, közösségi színtér biztosítása, gondozása. Jeles 
napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése,  

i) fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség kínálata, számítógép, adatbázis, internet 
használati lehetőségeinek biztosítása. 

 
Ifjúsági Alkotóház művelődési feladatai 

a) a különböző életkorú, civil közösségek segítése, művelődési szándékaik támogatása, 
b) szolidáris akciók fogadása, gondozása  
c) a különböző korosztályok ismerkedési, együttműködési lehetőségeinek kimunkálása, 
d) az ifjúsági művelődési igényei megvalósításának segítése  
e) támogatja és segíti az alkotó, művészeti csoportok, egyének tevékenységét, segíti 

bemutatkozó lehetőségeiket. 
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A települési könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek száma száz lakosra (db) 

 
 (forrás: TEIR) 

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
Tiszalök település Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat 
a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 

 
A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés- 
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
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Helyzetelemzés megállapításának összegzése 
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 
Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

- Nincs a roma telepen élő gyerekek és fiatalok 
részére támogató háttér, 
nincs olyan közösségi tér, ahol segítséget kapnának 
oktatásban, korrepetálásban, 
felzárkóztatásban. 
- Szabadidős, sport programok nincsenek a 
telepen. 

Rövidtávú:  
- Igényfelmérése az oktatási támogatás tekintetében.  
- Együttműködések kialakítása az oktatási 

intézményekkel, óvodákkal. 
Középtávú:  
- Közösségi tér alkalmassá tétele a programok 

beindítására, a programok működtetése. 
Hosszú távú:  
- Fenntarthatóvá tenni a közösségi teret. 
- Az ott segített diákok tovább tanulás után, részt 

vegyenek a közösségi tér további fenntartásában és 
működtetésében. 

- Alapvető szemléletmód váltás a fiatalok 
életfelfogásában 

- A telek elhanyagoltsága (gondozatlan kertek, 
járható utak hiánya, vízelvezető árok hiánya, 
illegális lakásbontások, rágcsálók, kóbor, gazdátlan 
állatok jelenléte). 
- Tisztázatlan tulajdon- viszonyok. 
- Megfelelő illemhelyek hiánya. 

Rövidtávú: 
- Tulajdonviszonyok feltárása 
- Kóbor állatok begyűjtése, rágcsáló irtás. 
- Megfelelő illemhelyek kialakítása minden lakott 
háznál.  
Középtávú:  
- Utak felújítása, kialakítása. 
- Elvezető árkok kiépítése.  
Hosszú távú:  
- Elfogadható lakókörnyezet kialakítása és fenntartása. 
- A lakóknak igénye legyen a fenntartásra. 

- A romatelepen magas azoknak a száma (18 fő), akik 
általános iskolai végzettsége 5. osztálynál kevesebb 
(0-5 osztály), 10 fő azoknak a száma, akik 6-7 
osztályos végzettséggel rendelkeznek. 
- Foglalkoztatással egybekötött képzési 
lehetőségek száma alacsony a településen, különös 
tekintettel az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők nők körében. 

Rövidtávú: 
- Képzési lehetőségek a feltérképezése 
(felnőttképzés). 
- Igényfelmérés, hogy hányan szeretnének oktatásban, 
képzésben részt venni. 
Középtávú:  
- Képzések indítása.  
Hosszú távú:  
- Az általános iskolai képzésből minél kevesebb olyan 
ember kerüljön ki, aki nem rendelkezik 8 általános iskolai 
végzettséggel. 
- Minél többen helyezkedjenek el a nyílt 
munkaerőpiacon. 

A gyermekek esélyegyenlősége 

- Tejkonyha nem került kialakításra a bölcsődében 
(jelenleg befejező konyha van). 
- A jelenlegi külső udvari játszótér, a jelenleg 
kialakított hely nem minden udvari játék megfelelő a 
bölcsődés korosztálynak. 

Rövidtávú: 
- A csecsemők számára az előírásoknak megfelelő étel 

biztosítása. 

Középtávú:  
- Bölcsődés korosztálynak megfelelő játszóudvar 
kialakítása. 
Hosszú távú: 
- Az elért eredmények fenntartása és a mindenkori 
igényeknek megfelelő bölcsődei ellátás, tárgyi- és 
személyi feltételeinek biztosítása. 

Óvodák: 
- A Tiszalökön lévő óvodák elavult épületűek, az 
udvar és az udvarok felszereltsége nem megfelelő 

Rövidtávú:  
- Napraforgó óvoda tekintetében személyi 
feltételek biztosítása. Középtávú:   
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(udvari játékok egy része nem felel meg az EU – s 
szabványnak). 
Iskola és óvodabusz: 
- Régi, gyakran javításra szoruló busz – közlekedési 
problémák. 
Napraforgó óvoda: 
- Nem biztosított a személyi feltétel (1 óvónő, 1 
dajka van jelenleg és 1 pedagógiai asszisztens) 
szükség lenne ezen kívül még egy óvónőre. 
- Nem megfelelőek a tárgyi feltételek 
(vizesblokk, 
mosogató, udvari játékok). 
- Időnként kevés a férőhely a jelentkező 
beóvodázandó gyerekek számához viszonyítva 
(évenként hullámzó gyermek- létszám). 

- Tárgyi feltételek biztosítása 
(minden óvodában). 
- Új iskola és óvodabusz beszerzése. 
Hosszú távú:  
- Olyan óvodák kialakítása, amely megfelel a mai kor 
követelményeinek mind személyi, mind tárgyi feltételek 
tekintetében. 

- Az iskolai étkeztetés minősége időnként 
kifogásolható 
(alapanyagok minősége gyengébb). 
- Nincs „A” és „B” menü az étlapban. 
- Időnként higiéniai probléma a gyermekek által 
használt evőeszközök tekintetében. 
- Az étkeztetés kulturáltabbá tétele (terítő 
hiánya). 
- 2 hétre vonatkozó menü közzététele az iskola 
honlapján. 

Rövidtávú:  
- A higiéniai probléma, az étkezés kulturáltabbá tétele 
megoldásra kerüljön. 
- 2 hétre vonatkozó menü közzététele az iskola 
honlapján. 
Középtávú:  
- Minőségi alapanyagok 
(helyi termelőktől beszerzés) használata a 
közétkeztetésben. 
- Választható menü kialakítása. 
Hosszú távú:  
- Változatos, egészséges táplálkozás szempontjait 
figyelembe vevő étrend az iskolában. 

- Az iskola belső udvarán nincs lehetőségük 
azoknak, akik kerékpárral közlekednek, hogy 
elegendő számú fedett tároló- helyen hagyják a 
kerékpárjukat. 
- Az iskola udvarán nincs lehetősége az alsós 
gyermeknek a megfelelő udvari játékra (játékok 
hiánya, betonnal fedett udvar, parkosítás hiánya). 

Rövidtávú:  
- Megfelelő kerékpár tároló- hely kialakítása, 
- Parkosítás. 
Középtávú:   
- Pihenőpadok kialakítása az iskola udvarán. 
- Szabványnak megfelelő játékok kialakítása az udvaron. 

- Az Arany János utcai bejáratnál téli 
időszakban az oktatási intézmények környékén 
gyakran csúszósak az utak, iskolán belüli 
lépcsők – ez baleset forrása lehet (Arany János 
utca). 
- Az iskolabusz megállóhelyén, az Újtelepen nincs 
veszélyt jelző tábla, amely figyelmeztet gyerekek 
gyalogos átkelésére. Veszélyforrást jelent, hogy 
kanyar után van a buszmegálló amely nehezen 
belátható, valamint a buszról leszállók részéről a 
KRESZ alapvető ismeretének hiánya. 

Rövidtávú:  
-  Az Arany János utcánál téli időszakban nagyobb 
gondot fordítson a települési önkormányzat az 
oktatási intézmények környékén az utak, iskolán 
belüli lépcsők jégmentesítésére a gyermekek 
biztonságos közlekedése érdekében. 
-     Veszélyt jelző tábla kihelyezése az Újtelepen 
(buszmegálló – iskolabusz), a KRESZ szabályainak 
megfelelő átkelés megszervezése az iskolabuszról. 
Középtávú:   
- Parkoló kialakítása az iskola közelében. 
Hosszú távú:   
- Ha az iskolával kapcsolatban infrastrukturális 
fejlesztésre kerül sor a parkolási és közlekedési 
lehetőségek komplex felülvizsgálata és azok fejlesztési 
lehetőségei tekintetében is. 

- Nincs a városban élő fiataloknak minden igényt 
kielégítő sportolásra alkalmas hely, pl. ahol 
lehetőség van gördeszkázásra, rollerezésre. 
- Vannak sportolási lehetőségek, de nem széles 
körben. 

Rövidtávú:  
- Sportolási lehetőségek szélesítése (vízi sportok, ping-
pong, tollas-, röplabda, kosárlabda, kézilabda stb.).  
Középtávú:  
- Sokféle, a jelentkező igényeknek megfelelő 
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sportolási lehetőségre alkalmas tér kialakítása (pl. Extrém 
pálya). 
Hosszú távú:  
- A gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése 
(sporttevékenységek preferálása, a fiatalok a 
szabadidejükből minél többet töltsenek mozgással, a 
szabadban, közösségek létrejötte). 

- A Védőnői Szolgálat infrastruktúrája 
fejlesztésre 
szorul. 
- Nyilvános WC hiánya a településen, illetve 
ennek következményei. 
- A Védőnői Szolgálat helyiségeihez 
kapcsolódó 
higiénés problémák. 
- A gyermekorvosi szakrendelés időbeosztása. 
- A településen nem elérhető a pszichológiai 
szolgáltatás, az ellátás keretében biztosított 
pszichológiai szolgáltatás nehezen hozzáférhető 
(utazást igényel, korlátozott időtartamban), 
túlterhelt. 

Rövidtávú: 
- Védőnői szolgáltatáshoz kapcsolódó infrastrukturális 
feltételek javítása, higiénikus takarítási rend kialakítása. 
- Gyermek háziorvossal egyeztetés a délutáni 
gyermekorvosi szakrendelés tekintetében (a délelőtti 
mellett a délutáni gyermekorvosi rendelés 16 -17 óra 
között).  
Középtávú: 
- Pszichológiai szolgáltatás elérhetősége a 
településen. 
- Településen elérhető nyilvános WC kialakítása. 
Hosszú távú: 
- Fejlesztő-pedagógiai szolgáltatások szélesebb körű 
elérhetősége a településen. 

A nők esélyegyenlősége 

- Az óvodáknak lehetősége van a különböző 
szakmai tevékenységek elvégzéséhez nevelés 
nélküli munkanap elrendelésére, amikor a 
gyermekeket nem tudják fogadni az óvodákban. A 
dolgozó nők számára ez egy konfliktusos helyzetet 
teremt a munkahelyükön, mivel a munkahelyek 
kevésbé tolerálják az ilyen okból történő 
munkahelyi hiányzást. 
Ezért szükség lenne valamilyen alternatív gyermek 
felügyelet biztosítására ezekben az esetekben. 

- Készüljön igényfelmérés az óvodai rendezvényekhez, 
szakmai programokhoz kapcsolódó alternatív 
gyermekfelügyelet szükségességére. 

- A nőgyógyászati vizsgálattal kapcsolatos 
problémakör. 

Rövidtávon: 
- A nőgyógyászati vizsgálati, szűrési körülmények 
javuljanak. 
Középtávon: 
- Minél több nő tudja helyben igénybe venni a korszerű 
minőségi szakrendelést. 
Hosszútávon: 
- Minél szélesebb körű egészségügyi szolgáltatást tudjon 
biztosítani a település (NST, UH, stb.). 

- A helyi munkaerő-piac felvevőképessége 

csekély, 

amely kiemelten hátrányosan érinti az 50 év 
felettieket, köztük a nőket is. 

Rövidtávon: 
- Település szinten adatbázis készítése az érintett 
korosztályról, iskolai végzettségükről, illetve a 
munkatapasztalatukról. Tájékozott legyen mind a 
munkáltató, mind a munkavállaló a lehetőségekről.  
Középtávon: 
- A feltárt igényekhez igazodó foglalkoztatás 
megszervezése. 
Hosszútávon: 
- Értékközvetítés, a munkatapasztalat és az érintett 
korosztály megbecsülése. 

Az idősek esélyegyenlősége 

- Az idősek gondozásával kapcsolatos 
infrastrukturális feltételek javításra szorulnak (pl. 
épület felújítás, épületbővítés, krízisszoba 

Rövidtávú: 
- Az idősellátással kapcsolatos igények széleskörű 
felmérése (pl. 
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kialakítása, étkeztetéssel kapcsolatos eszközök 
bővítése, járművek beszerzése stb.). 
- Étkeztetés idősekhez igazítása, „A”, „B” menü 
kialakítása, diétás menü rendelésének lehetősége. 
- Nincsenek önkéntes segítő szolgálatok. 
- Problémás az idős emberek szűrővizsgálatokra 
való 
szállítása. 

milyen szolgáltatásokra van szüksége a városban élő 
idős embereknek). 
- Az Idősek Gondozó Központjában nyújtott érkeztetés 
menüinek kialakításához igények és lehetőségek 
felmérése („A”, „B” menü, diétás menü). 
Középtávú: 
- Önkéntes segítő szolgálatok szervezése, 
szakemberekkel 
együttműködve önkéntesek bevonása az idősellátásba 
(pl. 
idősellátásban dolgozók munkaidején túli időszak). 
- Igényszerinti szolgáltatások 
megszervezése. Hosszú távú: 
- Idősek Gondozó Központjának, felújítása, lehetőség 
szerint bővítése, eszközök beszerzése, pályázati 
lehetőségek felkutatása. 
- Krízishelyzet esetén elhelyezés biztosítása. Krízis 
szoba biztosítása. 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

- Nincs pontos és egységes nyilvántartás a 
településen a fogyatékosok, fogyatékkal élők, 
csökkent munkaképességűek létszámáról (fogalmak 
tisztázása: fogyatékos, fogyatékkal élők, csökkent 
munkaképességű). 
- Helyi szinten nem megszervezett az érintettek 
ügyeivel kapcsolatos tájékoztatás, 
információnyújtás.  
- Nincsenek önkéntes segítő szolgálatok. 
-  Problémás a fogyatékkal élő emberek 
szűrővizsgálatokra való szállítása. 
- Fogyatékosok, fogyatékkal élők foglalkoztatása 
nem 
megoldott a településen. 
- Közintézmények (iskolák, óvodák, bölcsőde, 
egészségügyi szolgáltatók, szociális szolgáltatók 
stb.) részben felelnek csak meg az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos jogszabályoknak, 
irányelveknek. 
- A kereskedelmi egységek nem felelnek meg az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos jogszabályoknak, 
irányelveknek. 

Rövidtávú: 
- Fogalmak tisztázása, 
- Kataszter kialakítása 
Középtávú: 
- Igényfelmérés, 
- Igényszerinti szolgáltatások megszervezése 
Hosszú távú: 
- Infrastrukturális feltételek megteremtése az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos jogszabályoknak, 
irányelveknek megfelelően. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
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1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Az elmúlt években nagyobb létszámot foglalkoztató munkahely sajnos nem jött létre a településen. 
Rendkívül fontos lenne nagyobb munkahelyteremtő beruházások megvalósítása, amely a 
munkanélküliség csökkentése mellett a települést vonzóvá tenné, és megállítaná a képzett munkaerő 
elvándorlását, egyúttal mérsékelné az elöregedést is. Ugyanakkor a helyi társadalomnak rugalmasan 
alkalmazkodnia kell(ene) a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez. A városban az 
önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, nagyobb létszámú alkalmazottat foglalkoztató cégek a Pro 
– Team Nonprofit Kft., a Szabadság Mg Szövetkezet és a Tiszavíz Vízierőmű Kft.  
  
Tiszalök Városa esetében a működő vállalkozások száma ezer lakosra vetített értéke a rendelkezésre 
álló adatsorok alapján 2012. évben 39,9 darab volt, ami a megyei 46,1 darabos átlagértékhez 
viszonyítottan alacsonyabb érték, jelezve a település szerényebb gazdasági potenciálját. 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő vállalkozások 
száma 2012. évben 3 darab, míg az ipar-építőiparban (bányászat, kőfejtés (B) feldolgozóipar (C) 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (D) vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (E) valamint építőipar (F) nemzetgazdasági ágban) 
száma 62 darab volt. A szolgáltatási szektorban [tercier gazdasági ágakban (G-S nemzetgazdasági 
ágak)] 305 működő vállalkozás volt nyilvántartva.  
 
Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra (db), 2011-től 

 
 (forrás: TEIR) 

 
A 2014. évi üzleti évre vonatkozólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatsorai alapján Tiszalök Város 
illetékességi területén működő vállalkozások – az általuk benyújtott társasági adóbevallások szerint - 
807.492.-eFt bérköltséget könyveltek el összesen (személyi jellegű ráfordítás összesen 1.065.609.-eFt), 
míg az értékesítési nettó árbevételük összesen 4.816.233.-eFt volt.  
 
Egy lakosra jutó iparűzési adó 

Egy lakosra jutó iparűzési adó 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tiszalök 8,1 9,4 11,7 13,9 15 13,5 
Megye 14,4 16,9 17,3 18,1 17,4 19,9 

 (forrás: TEIR) 

 
Tiszalök Városában nagyfoglalkoztató vállalkozás kis számban vannak jelen, a 20-49 fős foglalkoztatotti 
létszámmal bíró vállalkozások száma 4 darab, míg az 50-249 fős vállalkozások száma 3 darab volt a 
2014. évben. 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás nem volt jelen a településen. A 



Tiszalök Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

99 
 ART Vital Kft. 

rendelkezésre álló legfrissebb, 2014. évre vonatkozó adatok alapján a foglalkoztatotti létszám szerint 
az alábbi táblázatban csoportosítjuk Tiszalök Város illetékességi területén működő vállalkozásokat.  
 
Vállalkozások alkalmazotti létszám szerinti bontásban – 2014. 

Vállalkozások foglalkoztatottak száma alapján 2014 
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11  34, 
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'14  33, 
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11  169, 
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  168, 
10-19 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  5, 
1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'14  52, 
1-9 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  426, 
20-49 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  4, 
250-499 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  0 
500 és több fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  0 
50-249 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'14  3 

 (forrás: KSH – TEIR)  

 
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
 
A legjelentősebb vállalkozások Tiszalök Városában a Bio - Coop Kft., Kelet - Alfi Ker Kft., Lökitex Kft., 
Nácsa és Nácsa Kft., Pro - Team Nonprofit Kft., Sade - Magyarország Kft., Szabadság MG Szövetkezet, 
Szent Adorján Kft. és Tiszavíz Vízierőmű Energetikai Kft., melyek fő tevékenységi területeit az alábbi 
táblázat tartalmazza.  
 
Legjelentősebb vállalkozások Tiszalökön 

Megnevezés Működési terület 
Bio - Coop Kft. takarmányozás, mezőgazdasági termék előállítás 

Kelet - Alfi Ker Kft. élelmiszerüzlet 

Lökitex Kft. varroda 

Nácsa és Nácsa Kft. gyógyszertár 

Pro - Team Nonprofit Kft. csökkent munkaképességűek foglalkoztatása 

Sade - Magyarország Kft. mélyépítése 

Szabadság MG Szövetkezet Mezőgazdasági termék előállítás 

Szent Adorján Kft. fogvatartottak foglalkoztatása 

Tiszavíz Vízierőmű Energetikai Kft. villamos energia előállítás 
 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) 
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1.9.2. A település főbb ágazatai, jellemzői 
 
Tiszalök város esetében a vállalkozások összevont nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása a tercier 
szektor dominanciáját mutatja, a vállalkozások 46%-a működik a szolgáltatásokban 
 
Vállalkozások megoszlása szektoronként 

 
(forrás: KSH – TEIR, saját szerkesztés) 

 
Mezőgazdaság 
Tiszalök Városában a regisztrált őstermelők száma (Mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezők száma) a 2014. évben 160 fő volt, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő mezőgazdasági vállalkozások száma a 2014. évben 4 darab 
volt. A településen nem domináns a mezőgazdasági szektor. Állatállomány tekintetében a 
szarvasmarha tartás jelentős. Tiszalök Városában működik a termelői piac.  
 
Regisztrált őstermelők száma (fő) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
Ipar 
Tiszalök Városában a regisztrált vállalkozások egynegyede a feldolgozóipari és építőipari szektorban 
működik, jelemzően hazai magánszemélyek tulajdonában állnak a vállalkozások.  
Turizmus 
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Kereskedelmi szálláshely az engedélyben feljogosított, erre a célra épített vagy átalakított és használt 
létesítmény (szálloda, panzió, turistaszállás, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping), amely üzletszerűen, 
egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül 
szállásszolgáltatást nyújt, és 5-nél több szobával, illetve 10-nél több ággyal (kempingek esetében 5-nél 
több hasznosított területegységgel) rendelkezik. 
A térségben a legjelentősebb szálláshely kapacitással Tiszalök Városa mellett Rakamaz Város 
rendelkezik (amely a Tokaji turizmus kiszolgálására jött létre). 
 
Kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek száma (db) 

 
 (forrás: TEIR) 

 
Szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a kereskedelmi szálláshelyek alá nem tartozó, nem 
kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, 
ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. Az egyéb 
szálláshelyek adata tartalmazza a falusi szálláshelyek adatait is, megjegyzendő, hogy Tiszalök 
Városában nincs falusi szálláshely minősítésű szálláshely. A településen az egyéb (magán) szálláshelyek 
száma tendencia-szerűen csökken.  

 
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 

 
(forrás: TEIR) 

 
Tiszalök Városában a hivatalosan nyilvántartott vendéglátóhelyek száma 2014. évben 31 darab volt, 
jelentős vendégéjszaka számot realizáltak. A rendelkezésre álló legfrissebb 2014. évi adatok alapján 
csak a kereskedelmi szálláshelyeken 7543 darab vendégéjszakát könyvelhettek el, jelentős a panziók 
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(2014. évi vendégéjszaka számuk 3077 db) és az üdülőházak (vendégéjszaka számuk 3248 db) 
forgalma. A településen nem található szálloda minősítésű szálláshely.  
 
Vendégéjszakák száma – 2014. 

Vendégéjszaka típus 2014 
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) 7543, 
Vendégéjszakák száma a közösségi szálláshelyeken (db) 1218, 
Vendégéjszakák száma a panziókban (db) 3077, 
Vendégéjszakák száma a szállodákban (db) 0 
Vendégéjszakák száma az üdülőházakban (db) 3248, 

 (forrás: KSH – TEIR) (saját szerkesztés) 

 
A vendégszám a 2014. évben összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 5736 fő volt, ami az 
Önkormányzat idegenforgalmi adóbevételét is nagyban növelte. A településen évek óta magas 
vendégéjszaka szám és magas vendégszám jellemző. A vendégek számát a szállástípusok osztályozása 
szerint az alábbi táblázatban részletezzük.  
 
Vendégek száma – 2014 

Típus fő 
Vendégek száma a gyógyszállodákban (fő) 0 
Vendégek száma a kempingekben (fő) 0 
Vendégek száma a közösségi szálláshelyeken (fő) 395, 
Vendégek száma a panziókban (fő) 2909, 
Vendégek száma a szállodákban (fő) 0 
Vendégek száma az üdülőházakban (fő) 2432, 
Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken (fő) 5736, 

 (Forrás: KSH – TEIR) (saját szerkesztés) 

 
A településre érkezők számára több, az aktív szórakozást és szabadidő töltést segítő lehetőség is 
elérhető. A Feketeszakáll Kalandpark Tiszalök legszebb részén várja a sportos kikapcsolódásra, aktív 
pihenésre vágyó vendégeit. A kalandpark Tiszalök üdülőövezetében, a tiszalöki strand 
szomszédságában helyezkedik el. Minden korosztály számára kínál programokat: ideális helyszín 
kirándulásokhoz, csapatépítő tréningekhez, sportnapokhoz, céges és családi rendezvényekhez. A 
kalandpark része többek között a mintegy 80 elemből álló három-emeletes akadálypálya, a drótkötél-
csúszdapálya, a több mint 200 négyzetméter alapterületű élethű kalózhajó és a 120 méter hosszúságú 
földalatti csőlabirintus. A legkisebbek számára a kalandhajó belsejében kialakított mini-játszótér 
biztosítja az önfeledt szórakozás lehetőségét. 
 
Kedvelt helyszín a turisták részéről a Tiszalöki Vízlépcső. Építésének terve már 1863-ban 

megfogalmazódott. A vízlépcső 1954-ben, a hajózsilip 1958-ban készült el. A vízerőmű abban a korban 

az ország legnagyobb vízenergiát hasznosító turbináinak biztosított üzemeltetési körülményeket, tette 

lehetővé elkészülte után a duzzasztás révén rendelkezésre álló vízenergia hasznosítását villamos 

energia termelésére. A Vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe. Lehetőség van szervezett, csoportos 

üzemlátogatásra, ahol szakképzett kísérő ismerteti meg a látogatókat a környezetbarát erőmű 

működésével. 

Érétkes és látogatott a Parkerdő. Az 1954-ben üzembe helyezett Tiszalöki Vízlépcső mellett, a Tisza bal 

partján a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság egy gyűjteményes kertet, parkerdőt telepített. Az akkori építési 

törmelék és föld depónia helyén, több mint ötven év után ma már gyönyörű erdő van. A fák, cserjék 

telepítése három ütemben történt (1963-1967., 1972-1977., és az 1977-1987. években). A Tiszalöki 

Parkerdő összterülete 31.1 ha, a kezelését a TIVIZIG elsősorban a felnövekvő ifjúság környezet- és 

természetvédelmi nevelése, oktatása, valamint a Tiszántúl idegenforgalmának szolgálatába állítja.  
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1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

 
1.9.3.1. Elérhetőség 

 
Tiszalök város földrajzilag Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye észak-nyugati részén a Mezőség 
tájegységben a Tisza bal partján helyezkedik el. A város közúton, tömegközlekedéssel, sőt vízi úton 
hajóval is jól megközelíthető. 
 
Közúti közlekedés 
A település a Nyírség és a Hajdúhát tájegységek határán, Tiszavasváritól 6 km-re É-ra fekszik. 
Megközelítése Tiszavasvári felől a 36. sz. fkl. útról letérve a 3632. sz. úton lehetséges. É-ról a 36314. sz. 
úton, míg K-ről, NY-ról a 3612. sz. úton közelíthető meg. 
Ezek az utak a településen átmenő állami tulajdonú közutak.  
 
Kötöttpályás 
Tiszalök város a Füzesabony - Nyíregyháza, és a Debrecen - Tiszalök vasútvonalon helyezkedik el. 
Vasútállomás a 36314. sz. út mellett található, a 1221 hrsz-ú területen, valamint a Kisfástanyán, a 3612. 
sz. ök. út mellett, a 3402 hrsz-ú területen. 
 
Az M3-as autópálya a várostól 16 kilométerre, délre található. A főváros irányába jelentősen javult a 
közlekedés, az utazási idő gépjárművel lecsökkent, mely a város gazdasági fejlődésére pozitív hatással 
bír. 

 
Legközelebbi autópálya felhajtó közúti elérhetősége  

 (Forrás: KSH – Magyarországi térképek) 
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1.9.3.2. Munkaerő képzettsége 
 
A lakosság képzettségi mutatóiról általánosságban elmondhatók, hogy a megyei átlagtól elmaradó, de 
a Szolnoki járástól magasabb képzettségi szintet mutat Tiszalök Város lakossága. A megyei illetve az 
országos arányokhoz viszonyítva még mindig szignifikáns lemaradással küzd a település lakosai iskolai 
végzettségét tekintve. Különösen szembetűnő ez az érettségivel vagy magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők arányára.  
A megye és így Tiszalök Város lakosainak iskolázottsági, képzettségi viszonyainak az országosnál 
lényegesen kedvezőtlenebb alakulásában lényegi összefüggés mutatható ki a változás és a 
munkamegosztás hierarchikus szerkezetének változása (a vezető állású- és értelmiségi foglalkozási 
státuszok kínálatának beszűkülése) és a vándorlási intenzitása között, ami azt sejteti, hogy a megfelelő 
munkamegosztási státuszok hiányában más képzettségi rétegeknél tömegesebbé vált a felsőfokú 
végzettségűek, az értelmiségiek elvándorlása, továbbá be- ill. visszaköltözésének elmaradása. 
 

1.9.3.3. K + F + I 
 
A városban nincs kutatóintézet, a vállalkozások K+F+I tevékenysége szerény, a megyei, regionális 
átlagok alatt költenek kutatás-fejlesztési tevékenységre, melyet a kis- és középvállalkozói méretek és 
az ágazati sajátosságok magyaráznák. Az informatika-szolgáltatások, a lakossági aktivitás szintje 
(internet-ellátottság) alacsony, az információs társadalom kiépítésének irányába elsősorban a 
közintézmények, az oktatás területén történt beruházások mutatnak. 
 

1.9.3.4. Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet 

 
Tiszalök Városában jelenlévő büntetés végrehajtási intézet egyrészt munkalehetőséget biztosít, 
másrészt ellátó rendszere igényeit részben a helyi gazdaság szereplőinek is feladatot ad.  
Az intézet alapfeladata 700 fő, felnőtt korú férfi és női elítéltek fogház, börtön és fegyház fokozatban 
kiszabott szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. 
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet sokszor kapta meg az „ERŐD” elnevezést, utalva 
annak monumentális jellegére. A 113.638,55 m2 nagyságú telken elterülő épületkomplexum a főút 
mellett haladva és a légi felvételeken is meglehetősen kirajzolódik a tájból. 
Az elhelyezési körletrészek alapterülete 5540 m2. Lakóterületén 2 és 3 szintes épületek magasodnak, 
melyekben egy, két és háromszemélyes elhelyezésű zárkák találhatóak. A lakóterület összesen 14.380 
m2, a fogda épülettel együtt. A munkáltatás alappillére az intézetben a fóliaválogatás melynek 
helyszínei az üzemcsarnokok. A munkáltatási terület ezen része 1191 m2. Az intézet bástyafalának 
hossza 1436 méter. 
 
BV Intézet madártávlatból 

 
 (Forrás: bv.gov.hu) 
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1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet – kínálat) 
 
A város lakásállománya 2001 és 2012 között, 2353-ról 2394-re emelkedett. Az ezredforduló óta, a 
lakásállomány kevesebb, mint 2%-kal növekedett. Ez igen alacsony érték, messze a megyei és az 
országos mutatók alatt teljesít. A vizsgált időszakban, az évenkénti növekmény egyszer sem lépte át a 
20db-ot. 
 
Épített lakások és üdülők száma  

 
(Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
A kereslet-kínálat piacát jól jellemzi, hogy jelen állapot szerint kb. 30-40 közötti azoknak az 
ingatlanoknak a száma, amelyek eladóak. Ezek értékhatára 90%-ban a 12-13 millió Ft közzé tehető. A 
kiugróan nagy értékű ingatlanok nem jellemzőek. 
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ – ÉS 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 
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1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
Költségvetés 
 
Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel 
önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról 
egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önkormányzat mindenkori költségvetésének 
tervezésére vonatkozó törvényi szabályozás jelentősen megváltozott, normatív szabályozás 
helyébe a feladat-finanszírozás került.  
2012. évtől új államháztartási törvény lépett életbe, az államháztartás működési rendjét 
meghatározó kormányrendelet is új szabályokra épül. Az egyik legfontosabb változás, ami az 
önkormányzatok életét befolyásolta, hogy a jelentős feladatátrendezés és forráskivonás 
mellett a helyi önkormányzati hitelek törlesztését átvállalta a központi költségvetés. A 
települési önkormányzatok konszolidálására több ütemben került sor.  
Az állami konszolidációt követően hozott törvényi módosítások alapján a helyi önkormányzat 
csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét (ilyen gazdálkodó szervezet a gazdasági társasági formák 
közül például a korlátolt felelősségű társaság vagy a részvénytársaság). A helyi önkormányzat 
vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 2012. január 
1-jétől számos korlátozás érinti a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit 
(többek között ilyen ügylet a hitelfelvétel, értékpapír kibocsátása). 
Ezeket a szabályokat a Stabilitási törvény tartalmazza. Az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletet – szűk körű kivétellel – érvényesen csak a kormány előzetes 
hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, ami 
egyben azt is jelenti, hogy a működési költségvetésében tervezett hiány külső forrásból 
(hitellel) nem, csupán belső forrással (például előző években képződött maradványból) 
finanszírozható. 2013-tól pedig az új törvényi rendelkezések alapján egyáltalán nem 
tervezhető működési hiány.  
Az önkormányzat feladat és hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, valamint a járások kialakításáról és egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozott. A 
közigazgatás átalakítási folyamata a megyei kormányhivatalok megalakulásával kezdődött és 
2013. január 1-től a járási kormányhivatalok működése is megkezdődött.  
Ennek következtében az önkormányzat intézmény-fenntartási és hatósági feladatköre 
jelentősen visszaszorult. A polgármesteri hivatalok tevékenységének a településfejlesztés, 
településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé kell eltolódnia. A 
jogszabályi változás a polgármesteri hivatalok, és az önkormányzatok által felügyelt 
intézmények szervezeti működésében is változásokat hozott. 
2013. január 1-től az állam nevében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal átvette az 
alap- és középfokú oktatási intézmények szakmai felügyeletét.  
Az új feladat-ellátási rendszer életbe lépése miatt megtörtént a forrásszabályozás átalakítása 
a normatív szabályozás helyébe a feladatalapú finanszírozás került bevezetésre. 
 
Tiszalök Város Önkormányzatának elmúlt időszak költségvetés fő mutatói 

 2017. 2018. 2019. (tervezet) 

Költségvetési bevétel 2.676.834.336 Ft 2.518.110.399 Ft 1 484 835 692 

Költségvetési kiadás 2.676.834.336 Ft 1.864.804.528 Ft 1 484 835 692 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 
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Tiszalök Város költségvetési létszáma a 2016. évi tervezet alapján 122 fő, a közhasznú és START 
programokkal együttes létszámát 272 fő. 
Az önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadási előirányzatai az alábbiak voltak 
a 2016. évi önkormányzati költségvetésben:  

- Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2016. évi működési kiadási 
előirányzata: 123 861 e Ft 

- Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi működési kiadási 
előirányzata: 22 094 e Ft 

- Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési 
kiadási előirányzata: 100 642 e 

- Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2016. évi működési kiadási 
előirányzata: 213 760 e Ft 

- Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2016. évi működési 
kiadási előirányzata: 82 933 e Ft 

- Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2016. évi működési kiadási 
előirányzata: 110 425 e Ft 

- Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2016. évi működési kiadási előirányzata: 
96 112 e Ft 

- Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi működési kiadási 
előirányzata: 17 426 e Ft 

Az Önkormányzat jelentősebb adó jellegű bevételei (a helyi iparűzési adó, kommunális adó, 
idegenforgalmi adó és talajterhelési díj) az alábbi tervezett bevétellel lettek rögzítve a 2016. 
évi költségvetésben:  

- Helyi iparűzési adó 90.000.-eFt 
- Magánszemélyek kommunálisadója 12.000-eFt 
- Építményadó 15.000-eFt 
- Idegenforgalmi adó 100-eFt 
- Talajterhelési díj 1.000-eFt 
- Bírság, pótlék 2.000-eFt 

A helyi önkormányzat bevételeit növeli továbbá a település vonatkozásában beszedett 
gépjárműadó, (teljes összeg tervezete: 120.100.-eFt), melynek 40%-a kerül a települési 
önkormányzat részére megfizetésre (gépjármű adó tervezetének 40%-a 9.000.-eFt).  
 
Gazdasági program 
 
Tiszalök Város Önkormányzatának 2014 – 2019-es évekre szóló Gazdasági programját a 
Képviselőtestület 2014. október 22-én fogadta el. A Gazdasági program legfontosabb 
stratégiai céljai a következők: 

- Az Ipari Park további fejlesztése, munkahelyteremtés partnerségben a vállalkozókkal 
- A belterületi úthálózat és a járdák felújítása 
- A közbiztonság javítása, a köz- és magántulajdon fokozott védelme 
- Az egészségügyi szolgáltatások, a szociális gondoskodás feltételeinek bővítése, javítása 
- Turisztikai, idegenforgalmi beruházások támogatása 
- Energiaracionalizáló felújítások, az önkormányzati vagyon gyarapítása 
- Tiszalök – Kisfástanya, Tiszalök – Újtelep infrastrukturális felzárkóztatása 
- Emberközpontú, szolgáltató város megteremtése 
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Településfejlesztési tevékenység 
 

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét elemezve több szereplő munkáját kell 
kiemelni. A legfontosabb szerepet Tiszalök Város önkormányzata játssza, amely esetében 
három szervezet (Képviselőtestület, a Képviselőtestület bizottságai, a polgármesteri hivatal 
szervezeti egységei) említhető meg.  
 
Képviselő-testület  
A stratégiai döntéshozatal a Képviselőtestület feladata, amely az általa elfogadott rendeletek 
és határozatok révén dönt többek között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök 
nagyságáról (költségvetési rendeletet), az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő 
biztosításáról, valamint a település térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
elfogadásáról/módosításáról.  
 
Bizottságok  
A Képviselőtestület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület 
különböző bizottságai. Tiszalök Város Önkormányzata Képviselőtestületének munkáját az 
alábbi bizottságok segítik: 

- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
- Ügyrendi és Szociális Bizottság 
- Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság 

 
Az Önkormányzat jelentősebb projektjeit az alábbi táblázat tartalmazza.  
 
Tiszalök Önkormányzat jelentősebb projektjei (2014-2020- programozási időszak) 

Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

A Tiszalöki Ipari Park 
fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-SB1 - 
Ipari parkok, 
iparterületek 
fejlesztése 546 993 612 Ft 100% 

Tiszalök Város egyik 
legnagyobb feladata, hogy a 
város Ipari Parkjában a 
gazdasági 
versenyképességet növelje, 
a befektetéseket 
ösztönözze. Az Ipari Parkban 
közvetetten létrehozott új 
munkahelyekkel a 
kiegyensúlyozott munkaerő-
piaci helyzetet kialakítsa és 
az értékteremtő 
foglalkoztatást bővítse. A 
fejlesztés meglévő Ipari Park 
területén valósul meg. Az 
Ipari park területe 39,7, 
melynek hasznosítható 
területe 25,6 ha, beépített 
területe 14 ha, a még 
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Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

hasznosítható szabad 
területe 11,5 ha.. Jelenleg 
10 KKV működik az Ipari 
Parkban, összesen 143 főt 
foglalkoztatva. Az Ipari Park 
infrastruktúrája hiányos: 
közvilágítás, úthálózat 
fejlesztésre szorul. Jelen 
támogatási kérelem az 
infrastruktúra javítását és az 
úthálózat fejlesztését 
célozza. A beruházás nem 
„zöldmezős beruházás”. A 
fejlesztendő terület Szabad 
vállalkozási zónának 
minősül és a Tiszavasvári 
járás, ahol a projekt 
megvalósul a 
kedvezményezett járások 
besorolásáról szóló 
290/2014 (XI. 26.) számú 
kormányrendelet 
értelmében fejlesztendő 
járásnak minősül.  

Zöld város 
kialakítása 
Tiszalökön 

TOP-2.1.2-15-SB1 - 
Zöld város 
kialakítása 401 560 709 Ft 100% 

Az eddig leromlott 
állapotban lévő ,a 
Polgármesteri Hivatal 
környezetében található két 
fő park, és a két kisebb park, 
az Idősek Gondozó Otthona 
előtti, és a Kossuth tér 
zöldfelületi megújítása 
történik meg. Ezen kívül a 
Kossuth és az Ady utcák 
érintett szakasza mentén a 
zöld felületek is megújulnak 
majd. A város tulajdonában 
álló kis cukrászda épülete 
kívül-belül a kor 
kívánalmainak megfelelően 
kerül átalakításra, és ki is 
fog bővülni. Az Arany és a 
Rákóczi utcák sarkán 
található, jelenleg állami 
tulajdonban lévő nagyon 
leromlott állapotú üresen 
álló ingatlant az 
önkormányzat 
megvásárolja, és egy olyan 
sportkomplexumot hoz ott 
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Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

létre, ahol helyet kapnak a 
városban eddig még nem 
működő új spotágak is, mint 
például a vívás, a darts, a 
sakk vagy az asztalitenisz.  

Tiszalök város 
belterületi utcáiban 
meglévő 
belvízelvezető árok 
rekonstrukciós 
munkái 

TOP-2.1.3-15-SB1 - 
Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra-
fejlesztések 62 821 876 Ft 100% 

A fejlesztés eredményeként 
2988 m csapadékvíz hálózat 
rekonstrukciója valósul 
meg. A projekt céljai között 
szerepelnek: - a 
megrongálódott töredezett 
feliszapolódott burkolt 
árkok rekonstrukciója 
eredeti állapot 
helyreállítása, átépítése. - a 
lakóingatlanok 
belvízveszélyének 
csökkentése - a belterületen 
keletkező bel- és 
csapadékvizek szabályozott 
elvezetése - a befogadó 
hordalék és egyéb 
szennyeződések által 
okozott terhelések 
csökkentése. - a vízelvezető 
létesítmények fejlesztése az 
utcákban a bel- és 
csapadékvizek biztonságos 
elvezetésére, egyes 
meglévő létesítmények 
átépítése a belvízmentesítés 
biztosítása érdekében.  

Tiszalök Város 
Önkormányzat 
épületeinek 
energetikai 
korszerűsítése 

TOP-3.2.1-16-SB1 - 
Önkormányzati 
épületek energetikai 
korszerűsítése 68 542 320 Ft 100% 

A Tiszalök településen lévő 
Mentőállomás és Idősek 
Otthona épülete az egyes 
szerkezetekre, és az épület 
egészére vonatkozó 
hőtechnikai 
követelményértéket sem 
teljesíti. Az felméréseken 
tapasztaltak, valamint 
üzemeltetői adatok alapján 
az épület falainak 
hőszigetelő képessége nem 
megfelelő minek 
következtében a 
helyiségekben tartózkodók 
hőérzete is rossz.  Az épület 
energetikai fejlesztésére 
igény van, mivel az 
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Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

intézményt folyamatos, napi 
használatban van, 
fogyasztási adatainak 
csökkentése a 
költséghatékony működés 
szempontjából szükséges, 
továbbá a komfortérzet 
növekedése érdekében. 

Tiszalök Város 
közcélú épületeinek 
komplex energetikai 
fejlesztése 

TOP-3.2.2-15-SB1 - 
Önkormányzatok 
által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz 
illeszkedő, megújuló 
energiaforrások 
kiaknázására 
irányuló 
energiaellátás 
megvalósítása, 
komplex fejlesztési 
programok 
keretében 166 188 700 Ft 100% 

Tiszalök Város 
Önkormányzata a projekt 
keretében hat, 100%-ban 
saját tulajdonú és saját 
fenntartású/működtetésű 
intézményét kívánja a 
pályázati felhívásban 
leírtaknak megfelelően 
energetikailag 
korszerűsíteni napelemes 
rendszerek és két épület 
esetében talajszondás 
hőszivattyú telepítésével. A 
fejlesztéssel érintett 
épületek: • 4450 Tiszalök, 
Kossuth út 67. - 
Polgármesteri Hivatal, 1678 
hrsz. • 4450 Tiszalök, 
Kossuth út 70. - 
Egészségügyi Központ, 
985/2/A/1 hrsz. • 4450 
Tiszalök, Kossuth út 68. - 
Egyesített Szociális 
Intézmény (Idősek Gondozó 
Otthona), 985/1 hrsz. • 
4450 Tiszalök, Kossuth út 
40/a. - Városi Könyvtár, 971 
hrsz. • 4450 Tiszalök, 
Kossuth út 27. - Művelődési 
Ház, 1721 hrsz. • 4450 
Tiszalök, Igazság út 2. - 
Kerekerdő óvoda, 3405 hrsz. 
A fejlesztés rövid műszaki 
bemutatása: A hat 
fejlesztendő épület 
mindegyikén HMKE 
napelemes rendszer kerül 
elhelyezésre a 3 év 
fogyasztása adatai alapján 
méretezve: - Polgármesteri 
hivatal 23 kW - Egészségügyi 
központ 33 kW - Idősek 
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Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

otthona 18 kW - Könyvtár 9 
kW - Művelődési Ház 7 kW - 
Kerekerdő Óvoda 4 kW A 
hat épületre összesen 94 
kW napelem kerül 
telepítésre, ez összesen 376 
db, 250 Wp teljesítményű 
polikristályos napelemet 
jelent. Ezen felül a 
Polgármesteri hivatal és az 
Egészségügyi Központ 
épületének talajszondás 
hőszivattyús fűtése kerül 
megvalósításra. Mindkét 
épület fűtéséről egy-egy 
60kW-os hőszivattyú fog 
gondoskodni a jövőben, 
melyekhez 20-20 db 
talajszonda kerül 
telepítésre. A rendszerek 
tervezett hőfoklépcsője 
50/40oC.  

Híd a Tiszán - 
Tiszalök a 
társadalmi kohézió 
erősítéséért  

TOP-5.3.1-16-SB1 - 
A helyi identitás és 
kohézió erősítése 39 998 987 Ft 100% 

A. Közösségfejlesztési 
folyamatok 
kezdeményezése és 
megvalósítása 1. 
Közösségek részvételével 
megvalósuló felmérés és 
tervezés 2. A település 
közösségi tevékenységének 
történeti feltárása és a 
lakosság számára 
elérhetővé tétele 3. 
Közösségi akciók, 
tevékenységek, események, 
programok, folyamatok 
megvalósítása 4. 
Meghatározó 
dokumentumok áttekintése 
és amennyiben releváns 
megújítása 5. Közösségi 
információs pont kialakítása 
6. A közösségfejlesztési 
folyamat szakmai 
minőségének biztosítása - 
képzések és 
tapasztalatcserék 
lebonyolítása  
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Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

Együtt a humán 
szolgáltatás 
fejlesztésért 

EFOP-1.5.3-16 - 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése térségi 
szemléletben - 
kedvezményezett 
térségek 250 000 000 Ft 100% 

A konstrukció egyik legfőbb 
célja a társadalmi 
felzárkózás érdekében, a 
területi különbségek 
csökkentése, a minőségi 
humán 
közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása. A másik 
fő cél a helyi 
esélyegyenlőségi 
programokban feltárt 
problémák komplex, a helyi 
közösségekre és 
erőforrásokra alapuló 
kezelését célzó területi 
hatókörű fejlesztési 
programok 
megvalósításának 
támogatása. Részcélok: 1) A 
humán közszolgáltatások 
terén jelentkező 
szakemberhiány enyhítését 
szolgáló ösztönző 
programok megvalósítása 2) 
A hátrányos helyzetű 
csoportok 
foglalkoztathatóságra való 
felkészítésének, munkaerő-
piaci eszközökben való 
részesedésének és 
munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése 
3) A helyi kisközösségek 
társadalom-szervező 
szerepének megerősítése 4) 
A vidék megtartó 
képességének erősítése, 
valamint az ezzel 
kapcsolatos disszemináció 
támogatása 5) A kultúrák 
közötti párbeszéd erősítése 
A projekt benyújtása 
konzorciumban történik, a 
konzorcium vezetője 
Tiszalök. Konzorciumi tagok: 
• Tiszadob, • Tiszadada, • 
Szorgalmatos, • Tiszatardos. 
A projekt megvalósítási 
időszaka 36 hónap (2017. 
augusztus 01. – 2020. július 
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Projekt 
megnevezése Pályázati kiírás 

Megítélt 
összeg: Támogatás aránya Rövid összefoglalás 

31.). Közvetlen célcsoport: A 
létrejött eredmények 
közvetlen használói, 
projektünk esetében a HH, 
aktív korú lakosság, 
valamint a fiatalok és az 
idősek, emellett a helyi 
közszolgáltatásban dolgozók 
és a lehetséges 
alkalmazottak. Továbbá a 
nemzetiségek, etnikumok is 
közvetlen célcsoportunk. A 
társadalmi együttélés, 
felzárkózás, 
közösségfejlesztés 
tekintetében azonban a 
települések teljes lakossága 
célcsoportként jelenik meg. 

(forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

 
 
Önkormányzati intézményrendszer 
 

Tiszalök Város Önkormányzata fenntartásában az alábbi önállóan működő és gazdálkodó 
intézmények vannak:  
 
Tiszalök Város Önkormányzata önállóan működő intézményei 

ssz. Intézmény megnevezése Megjegyzés 

1. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Önállóan működő 

2. Városi Könyvtár és Művelődési Ház Önállóan működő 

3. Közös Önkormányzati Hivatal Önállóan működő 

4. Városüzemeltetési Intézmény Önállóan működő 

5. Idősek Gondozó Központja Önállóan működő 

6. Szociális Szolgáltató Központ Önállóan működő 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

 

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató 
Központ bővebb bemutatására jelen dokumentum Humán közszolgáltatások című fejezetében 
kerül sor, míg a Városüzemeltetési Intézmény ismertetése a Településiüzemeltetési 
szolgáltatások című fejezetben történik meg.  
 
Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 
Szorgalmatos Község Önkormányzata és Tiszalök Város Önkormányzata hozta létre a Tiszalöki 
Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be:  
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Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal szerkezeti felépítése 

 
 (Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás) 

 
 
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok közül Tiszalök Város Önkormányzata kiemelkedően fontos 
feladatnak tekinti a helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 
ellátását.   
A város gazdasági szerkezetének átalakulása után a város vezetése határozott lépeseket tett 
a helyi gazdaság élénkítésére. A szerkezetváltást, az üzletfejlesztést, a vállalkozóvá válást, a 
vállalkozás élénkítését és a munkaerő fejlesztést segítő szervezetekkel - kiemelten a Szabolcs 
– Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltséggel - szoros kapcsolatot tart 
fenn.  
A helyi adópolitika célkitűzései a stabilitás és az igazságosság elve alapján kerültek kialakításra.  
A helyi adók esetében az Önkormányzat képviselő testülete az adóztatást a továbbiakban is 
úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan 
az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói 
kört illetően. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a helyi közszolgáltatások biztosítása 
érdekében elengedhetetlen az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek 
megteremtése. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési 
önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s 
ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.  
A törvényi szabályozás értelmében az önkormányzat rendeletével a) vagyoni típusú adók, b) 
kommunális jellegű adók, továbbá c) helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. 
 
Iparűzési adó 
Tiszalök Város Önkormányzata gazdaságfejlesztési tevékenysége tekintetében a bevezethető 
adók közül az iparűzési adó meghatározó.  
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Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység 
(iparűzési adó) A helyi iparűzési adóról szóló 24/2003.(XII.10.) Önkormányzati Rendelet 
alapján.  
Az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes vállalkozási tevékenységet 
végző: 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni 
cég 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben 
a 600.000,-Ft-ot meghaladja 

- a jogi személy (a felszámolás és végelszámolás alatt álló is) 
- egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

Az adó mértéke: az adóalap 1,5 %-a. 
 
Idegenforgalmi adó 
A helyi idegenforgalmi adóról szóló 5/2011.(III.30.) Önkormányzati Rendelet alapján 
adókötelezettség terheli azt a természetes személyt, aki nem állandó lakosként az 
Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi 
adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az idegenforgalmi adó mértéke 
személyenként és vendégéjszakánként 150 Ft. 
 
Építményadó 
Az építményadóról szóló 4/2011.(III.30.) Önkormányzati Rendelet alapján Tiszalök Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén épületre, 
épületrészekre vonatkozóan építményadót állapít meg. Az építményadó alapja az építmény 
négyzetméterben számított hasznos alapterülete. Az építményadó mértéke a 4.§-ban 
rögzített terület után a következő: 0 – 400 m2 400 Ft/m2 401 – 1000 m2 300 Ft/m2 1001 m2 
fölött 200 Ft/m2 
 
Kommunális adó 
A kommunális adóról szóló 25/2005.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Rendelet 
alapján az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján - az építmény 
tulajdonosa - a telek tulajdonosa - aki az önkormányzat illetékességi területén nem 
magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti joggal rendelkezik. Az adó mértéke:  

a) belterületen lévő adótárgyak esetében 4.000 Ft /adótárgy/ adóév  
b) hétvégi, házas üdülőterületen 5.000 Ft /adótárgy/ adóév 

 
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat 
szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés 
feltételeinek javítása a településen kiemelt feladat.  
 
A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó célok eléréséért megvalósítani kívánt projektek a 
későbbiekben részletesen is bemutatásra kerülnek, tekintve, hogy a településfejlesztési 
stratégia kulcsmomentumait jelentik.  
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Tiszalök Város célja az iparterület fejlesztés, hogy több olyan területet jelöl ki, melynek 
feltárása, esetleges megszerzése és infrastruktúrájának kiépítése feltétele annak, hogy az 
érdeklődő befektetőknek területet tudjon biztosítani a város. 
 
A város célja tehát, hogy biztosítsa azon feltételeket, amelyek a gazdaság fejlesztéséhez, 
befektetők vonzásához hozzájárul, ezáltal növelve a munkalehetőségek számát a városban, 
illetve térségben élők számára. Ennek érdekében városmarketing tevékenység folytatása is 
tervezett, hogy a befektetőkkel megismertessék a város által kínált befektetési lehetőségeket.  
 
Az idegenforgalom élénkítése - a turizmus, mint gazdasági ág fejlesztése - szintén fontos 
célkitűzése Tiszalök Városának.  
 
 
 
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 

Város Önkormányzata évek óta folyamatosan pályázik a Startmunka programok keretében 
közmunkások foglalkoztatására, ill. a munkaügyi központnál regisztráltak képzésére. A 
közmunkaprogramok jelentős munkanélküli létszámot kötnek le, lebonyolításukat a 
Munkaügyi Központtal együttműködve végzi. 
Az Önkormányzat segítséget nyújt egyrészt a közhasznú foglalkoztatás rendszerén keresztül – 
a kereteket maximálisan kihasználva – illetve nem rendszeres támogatás keretén belül 
igyekszik támogatni a munkaerő piacról átmenetileg kiesett munkavállalóknak. Ezen felül 
természetesen a gazdasági szervezetek felől érkező kéréseket, lehetőségeket igyekszik 
informálisan naprakészen eljuttatni az érintettek köre felé. 
 
A 15-74 év közötti közfoglalkoztatottak aránya a foglalkoztatott népességen belül megyénként, 2016. I. negyedév 

 
 (Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés) 

 

Tiszalök Városára vonatkozóan a 2013-2018. évekre és aktuálisan a 2016. év 01. – 04. 
hónapokra vonatkozó közfoglalkoztatási adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 



Tiszalök Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

119 
 ART Vital Kft. 

 
Tiszalök Város közfoglalkoztatási adatait 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Tiszalök 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye Tiszavasvári 

járás 

2013. 
év  

2014. 
év  

2015. 
év  

2016. 
év  

2017. 
év  

2018. 
év  

2019 01-
04. hó  

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 
támogatása 

38  72  95  173  114  104  92  

Országos 
közfoglalkoztatási 
program támogatása 

31  28  43  46  37  25  18  

Járási startmunka 
mintaprogram 
támogatása összesen 

32  18  53  15  19  15  6  

-- Mezőgazdaság 1  1  24  14  11  10  5  

-- Belvízelvezetés 4  3  16  -  4  2  -  

-- Mezőgazdasági 
földutak karbantartása 

8  -  -  -  -  -  -  

-- Bio- és megújuló 
energiafelhasználás 

-  -  -  -  0  -  -  

-- Belterületi közutak 
karbantartása 

11  2  11  1  5  3  -  

-- Illegális 
hulladéklerakók 
felszámolása 

3  -  -  -  -  -  -  

-- Téli és egyéb 
értékteremtő 
közfoglalkoztatás 

5  12  1  -  -  -  -  

-- Helyi sajátosságokra 
épülő közfoglalkoztatás 

-  -  1  0  -  0  -  

-- Egyéb startmunka 
mintaprogram 

- - - -  -  -  -  

-- Szociális jellegű 
program 

- - - - - - 1  

-- Magas hozzáadott 
értékű program 

- - - - -  -  -  

Mindösszesen 102  119  190  234  170  143  117  

Közfoglalkoztatási 
mutató 

2,74% 3,22% 5,22% 6,51% 4,82% 4,09% 3,32% 

Ellátásban nem 
részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

279  246  237  174  172  143  164  

Álláskeresési ellátásban 
részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

38  38  45  44  53  48  56  

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban részesülő 

146  121  86  63  68  62  59  



Tiszalök Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

120 
 ART Vital Kft. 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Tiszalök 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye Tiszavasvári 

járás 

2013. 
év  

2014. 
év  

2015. 
év  

2016. 
év  

2017. 
év  

2018. 
év  

2019 01-
04. hó  

álláskeresők száma 
zárónapon  

Regisztrált álláskeresők 
száma zárónapon 

463  405  368  281  293  253  278  

Nyilvántartott 
álláskeresők relatív 
mutatója 

12,49% 10,98% 10,09% 7,81% 8,30% 7,21% 7,93% 

Közfoglalkoztatási ráta 17,98% 21,72% 34,08% 45,46% 36,71% 36,17% 29,52% 

Munkavállalási korú 
(15-64 éves) népesség 
száma 

3 706  3 688  3 647  3 599  3 533  3 509  3 509 

 (forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/) 

 

 
1.10.5. Lakás – és helységgazdálkodás 
 
Tiszalök Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnal nem rendelkezik, önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen 
törzsvagyon (víztorony, gázfogadó, városháza, Holt Tisza közterülethez tartozó részei, 
közparkok, köztemető) mellett önkormányzat üzleti vagyonához tartozó vagyonelemek 

a) lakóházak, vegyes rendeltetésű és nem lakás céljára szolgáló épületek, lakások, 
helyiségek 

b) belterületi és külterületi földingatlanok: ba) építési telkek, bb) mezőgazdasági 
művelési földek, bc) nem lakás célú építésre alkalmas földek, bd) egyéb földek. c) az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingó vagyontárgyak 

Az ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás céljai, hogy azok a legésszerűbben szolgálják az 
önkormányzati feladatok ellátását, és biztosítsák a mind magasabb szintű életminőséget a 
város lakói számára. Fontos, hogy az ingatlanvagyon megfelelő helyet biztosítson minden 
szükséges közszolgáltatás számára. Ezek érdekében a – vagyonrendelet előírásait betartva – 
értékesítésre kerülő vagy bérbe adott ingatlanokból származó bevétel a gazdasági 
programban megfogalmazott célokat kell, hogy szolgálja. 
 
Tiszalök Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások közül 13 darab nem társasházi 
lakás, melyeket az alábbi táblázat tartalmazza.  
 
Bérlakások listája 

ssz megnevezés hrsz terület (m2) megjegyzés 

1. Bérlakás /2 db/ 1966 796 Szabadság u. 2. 

2. Bérlakás /1db/ 888 1051 Damjanich u. 1. 

3. Bérlakás /1 db/ 892/2 680 Honvéd u. 55. 

4. Bérlakás /1 db/ 1126 1135 Búzavirág u. 12. 

5. Bérlakás /2db/ 1319 1682 Táncsics u. 21/b. 

6. Bérlakás /3db/ 1696 1050 Rákóczi u. 2. 

7. Bérlakás /3db/ 1698 1165 Rákóczi u. 1. 

8. Bérlakás /2db/ 180 1164 Kossuth u. 8. 
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ssz megnevezés hrsz terület (m2) megjegyzés 

9. Bérlakás /1db/ 181 798 Kossuth u. 10. 

10. Bérlakás /1db/ 1962 714 Kossuth u. 15. 

11. Bérlakás /2db/ 1963 1496 Kossuth u. 13. 

12. Bérlakás /2db/ 1337/2 1439 Kossuth u. 79. 

13. Lakás 3180 1435 Móricz Zs. út 6 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) 

 
Tiszalök Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakások egy része társasházi épületekben 
található, melyek listáját az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
 
Társasházi bérlakások listája 

ssz megnevezés hrsz terület (m2) megjegyzés 

1. Bérlakás 1343/A/2 50 Kossuth u.77.A 
fsz.2. 

2. Lakás 1343/A/3 50 Kossuth u.77.A. I/3. 

3. Lakás 1343/A/5 50 Kossuth u.77.A. 
II/5. 

4. Lakás 1343/A/6 50 Kossuth u. 77.A. 
II/6. 

5. Lakás 1343/A/7 50 Kossuth 
u.77.B.fsz.1. 

6. Lakás 1343/A/8 50 Kossuth 
u.77.B.fsz.2. 

7. Bérlakás /1db/ 1685/3 711 Kossuth u. 51. 

8. 6 db bérlakás 1285/1 1353 Kossuth u. 85. 

9. 4 db bérlakás 1285/2 1938 Kossuth u. 83. 

10. 5 db bérlakás 217/1 1394 Kossuth u. 32. 

11. 9 db bérlakás 1348/2 1216 Ady u. 2. 

 (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás) 

 
1.10.6. Intézményfenntartás 
 
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények: Közös Önkormányzati Hivatal, Napközi 
otthonos Óvoda, Egészségügyi Központ, Idősek Gondozó Központja, Szociális Szolgáltató 
Központ, Művelődési Ház, Galéria és Helytörténeti gyűjtemény és Könyvtár 
 
Önkormányzati intézmények bevételei-kiadásai (e Ft) 

  2013 2014 

Kiadás 

működtetés 267 504 548 339 

karbantartás n.a. n.a. 

felújítás n.a. n.a. 

Bevétel 
működésből 
származó bevétel 

20 900 75 584 

(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás) 

A fenti ábrán látható, hogy az intézmények estében a működési kiadások és bevételek is 
emelkedtek 2014-bem. 
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Önkormányzati működtetésű intézményekés a beavatkozási igények (e Ft) 

Önkormányzati működtetésű 
intézmények neve 

beavatkozási szükségletek 

Kossuth Lajos Általános Iskola Fűtéskorszerűsítés, vízvezeték rendszer rekonstrukciója, 
belső teljes körű felújítás 

Újtelepi Napraforgó Óvoda Nyílászárócsere, szigetelés, tetőcsere, burkolatok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, berendezési tárgyak cseréje 

Napközi otthonos Óvoda, Napos Nyílászárócsere, szigetelés, tetőcsere, burkolatok cseréje 

Bölcsőde Fűtéskorszerűsítés, berendezési tárgyak cseréje 

Aranyalma Óvoda Nyílászárócsere, szigetelés, tetőcsere, burkolatok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, berendezési tárgyak cseréje 

Hétszínvirág Óvoda Nyílászárócsere, szigetelés, tetőcsere, burkolatok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, berendezési tárgyak cseréje 

Szociális bérlakások Teljes körű rekonstrukció 

Idősek Gondozó Otthona Nyílászárók teljes cseréje 

Családsegítő szolgálat épülete és 
játszóház 

Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés 

Mentőállomás – az épület 
önkormányzati tulajdon 

Tetőszigetelés, nyílászárócsere és hőszigetelés 

Rendőrség – az épület 
önkormányzati tulajdon 

Fűtéskorszerűsítés 

(Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata) 

 
Önkormányzat – KLIK – egyházak viszonya az intézményfenntartásban 
 
KLIK fenntartásában van a következő oktatási intézmény: Tiszalök Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, itt az üzemeltetést Tiszalök Város Önkormányzata látja el. 
A Telki Blanka Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium fenntartója és üzemeltetője a 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A középiskolák közül kettőt alapítvány vagy nonprofit Kft. 
tart fenn. 
A Nyírségi Református Egyházmegye szociális szolgáltatásokat nyújtóintézményei: Bástya 
Fogyatékosok Református Nappali Háza és Oltalmazó Háza, Otthona. A fenntartó és az 
üzemeltető is a Református Egyház. 
 
1.10.7. Energiagazdálkodás 
 

Az energiagazdálkodás területén a helyi önkormányzat önálló koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik, azonban az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a 
megújuló energiák felhasználásának arányának növelésére.  
Tiszalök Város Gazdasági Programja valamint egyéb településfejlesztési dokumentumai a 
település energiagazdálkodására vonatkozó elveket és tervezett beavatkozásokat rögzíti. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
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A 2011. évi CLXXXIX. TÖRVÉNY 13. § (1) bekezdése a 20 kiemelt helyi közügy, valamint helyben 
biztosítható közfeladat között másodikként említi a településüzemeltetési feladatokat. Ezen 
feladatok közé tartoznak a köztemetők kialakítása és fenntartása; helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 
 
Köztemetők kialakítása és fenntartása: 
A köztemető területének takarítása, karbantartása, a zöldterületek tisztítása az Önkormányzat 
által ellátandó kötelező feladatok közé tartozik. 
 
Közparkok 
A parkok, zöldterületek gondozása, fenntartása tavasztól őszig kiemelt feladata az 
Önkormányzatnak. A virágosításra, parkosításra folyamatosan gondot fordít. A parkok 
rendszeres karbantartásával párhuzamosan az Önkormányzat tulajdonában lévő külső 
területeken is elvégzi a szükséges munkákat (fűnyírás, kézi kaszálás, az erdei tanösvény 
útvonalának rendbetétele, megtisztítása, illetve a közterületekre új virágládák és egyéb utca 
bútorok készítése] 
 
Játszóterek: 
A játszóterek felülvizsgálatát és ellenőrzését szintén a települési önkormányzat végzi. A 
balesetvédelmi szempontból szükséges karbantartási, javítási feladatok az önkormányzati 
költségvetésében rögzítve vannak. 
 
Szilárd hulladék kezelés 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
A társult önkormányzatok közigazgatási területén, összehangolt fejlesztések, közös 
programok fejlesztése abból a célból, hogy a megyében korszerű, EU-konform, regionális 
hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, mely magába foglalja a hulladék gyűjtését, 
válogatását, újrahasznosítását illetve a válogatási maradványok korszerű EU-szabályozásnak 
megfelelő lerakóban való elhelyezését. Ehhez kapcsolódó technikai és technológiai módszerek 
kialakítása az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az illegális, vagy 
felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. 

 
Szennyvíz kezelés 
Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás 
Az alapítók a társulást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében szabályozott épített és természeti környezet védelme, csatornázás, valamint a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi VII. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában szabályozott, a 
helyi víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó, a vízgazdálkodás országos 
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és 
végrehajtása, továbbá 4.  § (2) bekezdés b.) pontjában szabályozott szennyvízelvezetés 
közszolgáltatásra irányuló önkormányzati közfeladatok megvalósítására hozták létre. 
 
Közlekedés 
Városunk közúton, tömegközlekedéssel, sőt vízi úton hajóval is jól megközelíthető. 
Nagy változást jelentett a térség könnyebb megközelíthetőségében és közlekedésében az M3-
as autópálya Hajdúnánásig történő megépítése, így az autópálya a várostól 16 kilométerre 
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érhető el. A főváros irányába jelentősen javult a közlekedés, az utazási idő gépjárművel 
lecsökkent, mely a város gazdasági fejlődésére pozitív hatással bír. 
Egy sikeresen elnyert projekt keretében 2006-ban kiépítésre került a Tiszavasvári-
Szorgalmatos-Tiszalök településeken áthaladó, 7271m hosszúságú, bel- és külterületi 
kerékpárút. Így biztonságossá és kényelmesebbé vált a - főleg nyáron - kerékpáros forgalom 
által leginkább érintett Tiszavasvári-Tiszalök közút. A közúti és vasúti közlekedési lehetőségek 
mellett kistérségben található fontos tiszai átkelési csomópontok: a rakamazi és délről a 
polgári Tisza-híd, a tiszadobi Ponton-híd, és a tiszalöki kompátkelőhely. A tiszalöki átkelő éves 
forgalma hozzávetőleg 80-100 ezerre tehető. Említendő még közlekedés vonatkozásában a 
Tiszán mintegy öt éve működő személyhajózás, ami nem igazán települések közötti 
közlekedési kapcsolatokat jelent, inkább turisztikai célú charterjáratot. 
 
Autóbusz: 

 Tiszalök - Tiszavasvári – Nagycserkesz – Nyíregyháza 
 Tiszalök- -Tiszaeszlár – Tiszanagyfalu – Rakamaz 
 Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Polgár 

 
Vasút 

 Tiszalök – Tiszaeszlár – Görögszállás – Nyírtelek – Nyíregyháza 
 Tiszalök – Tiszavasvári – Hajdúnánás – Hajdúböszörmény – Debrecen 

 
Komp 

Engedélyezett befogadó képesség: 

Utasok száma: 185 fő 

Lábasjószág: 33 db 

Személygépkocsi: 6 db. 

Tehergépkocsi: 1 db. 

Autóbusz: 1 db. 

Mezőgazdasági gép: 4 db. 

 
Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézmény 
Önállóan gazdálkodó és működő helyi önkormányzati költségvetési szerv 
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Rendőrőrs 
Tiszavasvári Rendőrkapitányság Tiszalöki Rendőrőrs 
Tiszalök, Ady Endre u. 1. 
A rendőrség fő feladata a közbiztonság és a belső rend védelme, a törvények és bizonyos 
szabályok betartatása, a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása. A testület a 
közigazgatás olyan rendészeti, polgári, fegyveres szervezete, amely a törvényvégrehajtás 
oldalán működik, miáltal védelmező és kényszerítő erővel felruházott, az erőszakot végső 
esetben alkalmazó intézmény. 
 
Smart City („Okos város”) 
Tiszalök Város méretből és az Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások és az általa 
ellátott településüzemeltetési feladatok volumenéből kifolyólag jelenleg az „okos város” 
települési szolgáltatások még nem jelentek meg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
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1.12.1. Természeti adottságok 
 

Tiszalök természetföldrajzi adottságait tekintve három kistáj találkozásánál, a Tisza-folyó bal 
partján foglal helyet. A település nyugati és északi, Tiszát övező része az Alföld nagytáj Közép-
Tiszavidék középtájának, Taktaköz, délnyugati része a Hortobágy kistáján fekszik, míg a 
település legnagyobb, déli és keleti része, szinte a teljes belterülettel a Hajdúság középtáj, 
Hajdúhát kistájának részét képezi. 

 

 

Forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010. 

 

Domborzati-földtani-talajtani viszonyok: 
 

A három említett kistáj ezen része 94 és 107 m körüli tengerszint feletti magasságú 
(legmagasabbra a Tisza menti buckavonulatok és a kunhalmok emelkednek), lösszel, 
lösziszappal fedett egykori hordalékkúpsíkság peremén helyezkedik el.  

 
Az alacsonyabb rész a kis relatív reliefű, max. 5-7 m magas futóhomok-felhalmozódásokkal, a 
magasabb rész löszös homokkal, lösszel takart enyhén hullámos síkság. 
A felszíni formák között a Tisza mentén elhagyott medrek, morotvák is megtalálhatók. 

  

A medencealjzat felépítéséről viszonylag kevés az információ. A kistáj felszín közeli 
képződményei egy hordalékkúp-peremi helyzetet valószínűsítenek. A közép-pleisztocénig 
szárazulati felszínű kistájat elérő folyók üledéke helyenként lösszel fogazódik össze. 
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A vizsgált területen futóhomokmozgás történt a würm végén, de a főként aprószemű 
homokból álló 2-4 m vastag összlet keveset szállítódott. Tiszta futóhomok jelenleg nincs a 
felszínen, valamennyit befedi a feltehetően felső-pleisztocén lösz, löszös homok. 

 
A táj az É-ról érkező folyók lösszel fedett hordalékkúpján fekszik, de helyenként a lösz alól a 
felszínközelbe jut az elborított homok. Gyengén tagolt síkság a jellemző felszínalakzat.  

 
A talajtakaró jelentős része réti csernozjom talaj. A csernozjom talajok főként szántóként 
hasznosulnak. A mélyfekvésű, szikes talajvizű területek löszös anyagain (Újteleptől keletre) a 
réti szolonyec, a tiszai ártéren a humuszos öntéstalaj a jellemző talajtípus. 

 

 
Magyarország genetikus talajtérképe (forrás: http://terkep.air.gov.hu/website/mo_genetikus/viewer.htm;  

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság) 

 

Vízrajzi viszonyok, vízfolyások, természetes és mesterséges állóvizek: 

 
A tiszalöki duzzasztó vízfelszíne 2000 ha körüli, az árvizek a tavaszi hóolvadást követik, ekkor 
jelentkeznek árhullámok. Az állóvizek száma csekély, főként holtmedrek (Holt-Tisza, vagy 
Kenyérgyári-holtág, Régi-Tisza). A „talajvíz” mélysége 2-4 m között van, mennyisége 
jelentéktelen. Kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvíz 
mennyisége nem jelentős, az artézi kutak száma nagy, mélységük a 100 m-t általában 
meghaladja. A település közigazgatási területéhez tartozó, azt érintő fő vízfolyás a Tisza, 
valamint a Keleti-főcsatorna.  
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Éghajlat: 
 
A terület klímakaraktere mérsékelten meleg-száraz. A napsütés évi összege 1850-1900 óra, 
nyáron 780-800, télen 170-185 körüli. Az évi középhőmérséklet 9,7-10 °C, a vegetációs 
időszaké 16,7-17,1 °C. Évente mintegy 560-580 mm, a tenyészidőszakban 340-350 mm 
csapadék hull. A hótakarós napok száma évente 38-40 körüli. Az ariditási index 1,19-1,24 
közötti. Kb. azonos gyakorisággal lehet számítani ÉK-i, É-i és DNy-i szélre. Az átlagos 
szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. 
 
Természetes és telepített növénytakaró: 
 
A mai alkati vegetációban érdemi homoki növényzet nem maradt fenn. A táj nagy részén a 
deráziós formákkal tarkított löszplató növényzete jellemző (általában kevesebb lösztölgyes, 
több pusztai cserjés és löszpuszta lehetett egykor uralkodó), melynek maradványai elsősorban 
mezsgyéken és néhány kurgánon, de néha löszlegelőkön is fellelhetők.  
 
A deráziós mélyedésekben szolonyec szikesek, szoloncsák szikesek és szikes tavak, üde rétek 
és mocsarak találhatók. Klasszikus agrársivatag, már az I. katonai felmérés térképei is annak 
tüntetik fel. Természetes erdő nincs, a völgyekben fűz- és nyárligetek, máshol faültetvények 
vannak, itt-ott erdei fajokkal.  
 
A flóra pusztulása az elmúlt évtizedekben már nem volt számottevő, kivéve a város körüli 
beépítéseket. Nincs meghatározó özöngyom. 
 
A Tisza által befolyásolt egykori ártéri terület, jelenleg dominánsan szántóföldi hasznosítású. 
Potenciális vegetációját a kőris-szil ligeterdők határozzák meg, a Tisza mentén puhaligetekkel, 
az egykori medermaradványokban magassásosokkal, nádasokkal. A folyó mentén is kevés a 
természetközeli vegetáció.  
 
A keményfaliget-foszlányokban montán fajok is fennmaradtak. A holtágakban, morotvákban 
a hínárvegetáción túl értékes úszóláp-szigetek is fejlődtek  
 
A mélyebb fekvésű területeken ma is vannak mocsárrétek és magassásosok, rekettyefüzesek 
és fűzlápok, de reliktum jellegű szikes erdei rétek is megőrződtek. Az egykor elterjedt 
löszpusztagyepek erősen degradált állományai csak elvétve fordulnak elő az övzátonyok 
tetején. 
 
Özönfajok: zöld juhar, gyalogakác, amerikai kőris, fehér akác, aranyvessző-fajok, bálványfa. 
 
Forrás: DÖVÉNYI Z. (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. 2. átdolgozott és bővített 
kiadás, Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2010. 
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

 

 

Forrás: I. Katonai felmérés (1763-1787) (ARCANUM) 

 

 

Forrás: II. Katonai felmérés (1806-1869) (ARCANUM) 
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Forrás: III. Katonai felmérés (1869-1887) (ARCANUM) 

 

Forrás: Magyar Királyság 1:25000 (1869-1887) (ARCANUM) 

 

Tiszalök városának északi peremén fut a Tisza, aminek szabályozása 1846. augusztus 27-én 
vette kezdetét. A szabályozás előtt a Tisza rengeteg kanyarulattal és holtággal rendelkezett, 
aminek gyakori következménye volt a folyó áradása, és a környező területek víz alá kerülése.  
 
A folyamat során a valamikori 1419 km terjedelmű folyó hossza 962 km-re csökkent. 136 km 
új meder született, valamint 589 km holtág keletkezett. A szabályozás előtt Tiszalök területeit 
is gyakran fenyegették az árvizek, sok ideig állt rajta víz. A szabályozás után ennek mértéke és 
gyakorisága csökkent. A Tiszalöki Holt- Tisza is ennek a szabályozásnak az eredménye, melyet 
a Tisza árhullámai töltenek fel. 
 
 A szabályozást követően a víz gyorsabb lefolyású volt, így a környéket gyakran aszályok 
sújtották. E miatt 1937-ben az öntözési törvényben 5 vízlépcső építését határozták meg. Ebből 
csupán kettő épült meg, melyek közül az egyik az 1954-ben megépült Tiszalöki vízlépcső. 
Később 1958-ban pedig megépül hozzá a hajózsilip. A vízlépcső Tiszalök ÉNy-i szegletében 
található meg. 
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 A Nyíri-mezőségre, bokortanyáira archaikus településszerkezet jellemző, ami jelenleg is 
érdekességnek számít Közép-Európa országaiban. Ezeknek a településeknek a jellemzői a 
sugaras, halmazos szerkezet, melyek kezdetben kétbeltelkesek voltak. Erre egy tökéletes 
példa Tiszalök is, ahol a település központjából sugarasan ágaznak ki a mellékutcák a település 
széleinek irányába. 
 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

 

Földrészlet statisztika fekvésenként (TAKARNET) 

Fekvés összes terület (m2) összes terület (ha) 

Belterület 4879643 487,96 

Külterület 52343221 5 234,32 

Zártkert 1496735 149,67 

Összesen 58719599 5 871,96 
 

Földrészlet statisztika művelési áganként (TAKARNET) 

Művelési ág összes alrészlet terület (m2) összes alrészlet terület (ha) művelési ág nagysága a 
település teljes 
területéhez viszonyítva 
(%) 

Erdő 2682984 268,30 4,57 

Gyümölcsös 573630 57,36 0,98 

Kert 524346 52,43 0,89 

Kivett 11133623 1 113,36 18,96 

Legelő 7201010 720,10 12,26 

Nádas 11948 1,19 0,02 

Rét 5367342 536,73 9,14 

Szántó 31181168 3 118,12 53,10 

Szőlő 43548 4,35 0,07 

 

Szántók 
 A város külterületének legnagyobb részét a szántók teszik ki. Ez jelenleg körülbelül 53,10%- 
ot jelent, tehát több mint a felét jelenti a területhasználatnak. Ez a Tiszától délre, a 
belterületek alatt nyugattól keleti irányba húzódik a határokig. Az egybefüggő szántókat 
gyümölcsösök, a Keleti-főcsatorna- és a mentén húzódó erdős, rétes területek-, erdők, 
mocsaras területek, degradált felületek, kisebb nagyobb rétek és legelők, valamint ipari és 
gazdasági területek foltjai tarkítják. A szántók nagy része a térségi jelentőségű árutermelő 
mezőgazdasági területek közé tartozik. 
 
Rétek és legelők 
 A város belterületi határán kívül a második legnagyobb területhasználati formát a legelők és 
rétek jelentik. Ez megközelítőleg 21,4%-ra tehető. Ezek a beépített területektől északra a Tisza, 
és a holtágak, valamint a Keleti-főcsatorna mentén találhatóak meg leginkább, de a szántók 
között is elszórva jelen vannak, mint szigetek. Nagyobb részük megegyezik a Natura 2000 
természet megőrzési területeivel- illetve madárvédelmi területeivel is. Összefüggő területeit 
a Tisza mentén leginkább erdők, de néhol mocsarak, vagy nádasok törik meg. 
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Erdők 
 Erdő területek a rétek, legelők, valamint a szántó területek között elszórva szigetszerűen 
helyezkednek el, valamint nem túl nagy kiterjedésben, de összefüggően a Tisza partján 
húzódnak. Egy részük az MTrT szerint kiváló erdőhelyi adottságú erdőterület. 4,57%-os területi 
arányuk mind a megyei 21,1%, mind pedig az országos 20,8%-os erdőterületi arányhoz képes 
jelentős elmaradást mutat. 
 
Gyümölcsös 
Gyümölcsösök a város külterületén, két helyen találhatóak meg. Egy nagy területen a 
közigazgatási terület déli határánál, a Keleti-főcsatorna bal oldalán, míg egy jóval kisebb 
kiterjedésű Újtelep északi csücskénél helyezkedik el, a település teljes területének kevesebb, 
mint 1%-át (0,98%) foglalják el. 
 
Nádas 
 Tiszalökön csak két kisebb foltban található meg nádas, mindkettő egymástól nem messze, a 
közigazgatási területre északon belépő Tisza partján. Aránya jelenleg 0,02%, tehát nagyon 
kevés területre terjed ki. 
 
Ipari és mezőgazdasági területek 
 Ipari és mezőgazdasági területek végig elszórva találhatóak Tiszalök területein. Leginkább 
tanyák, majorságok, valamint más egyéb ipartelepek vagy gazdasági udvarok alkotják. 
Nagyrészt szántóterületekkel, valamint északon a Tiszával, néhol pedig gyümölcsössel, erdővel 
vagy legelővel határosak.  

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény, 3/5. mellékletében, 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területként megfogalmazott területek közé 
olyan, az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, 
valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan 
területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett 
fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 
 
Országos szintű tájképvédelmi terület nincs jelenleg Tiszalök területén, azonban területi 
jelentőségű tájképvédelmi területi övezet nagyobb kiterjedésű térségben, végig a Tisza 
mentén, a város beépített területeitől északra megtalálható. Ezt a Tisza által generált vizes, 
lápos öntésterületek változatos növény és állatvilágának, az itt létrejövő holtágak élővilágának 
változatosságát okozza. 
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Forrás: MTRT – 3. sz. melléklet, 5. pont 

 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti terület valamennyi 
olyan földterület, melyet elsősorban természetes vagy természetközeli állapotok jellemeznek. 
A természeti területek kiemelt oltalma törvény erejénél fogva – ex lege (láp, szikes tó, 
kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, barlangok), vagy egyedi jogszabállyal (nemzeti park - NP, 
tájvédelmi körzet - TK, természetvédelmi terület - TT, természeti emlék - TE, ásványok, 
ásványtársulások, ősmaradványok, mesterséges üregek) történő védetté nyilvánítással jön 
létre.  
 
A Tvt. vagy más jogszabály (miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) által védetté vagy 
fokozottan védetté nyilvánított (tehát kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) 
földterület a védett természeti terület.  
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területek és 
értékek – a védelem kiterjedtségének, céljának, nemzeti és nemzetközi jelentőségének 
megfelelően – országos vagy helyi jelentőségű oltalom alatt állhatnak.  
 
A nemzeti park és a tájvédelmi körzet mindig országos jelentőségű, míg a természetvédelmi 
terület és a természeti emlék lehet országos és helyi jelentőségű. 
 
Tiszalök Város területén található, kiemelt oltalom alatt álló természeti területek közé tartozik 
a törvény erejénél fogva (ex lege) védett kunhalmok, mint természeti emlékek (TE). 

 

Blokkazonosító Blokktelepülés Kunhalom 
azonosító 

EOV koordináta Y (K-
i) 

EOV koordináta X 
(É-i) 

T5N8L-M-11 Tiszalök 3003 827799 299415 

T5N8L-M-11 Tiszalök 3077 828181,36 299413,68 

T5XNL-A-11 Tiszalök 3047 829033 297783 

T6U2K-L-11 Tiszalök 3061 820788,46 299261,68 

T6YVK-K-11 Tiszalök 3061 820788,46 299261,68 

T83FK-A-11 Tiszalök 3073 827433,73 299241,73 

T83FK-A-11 Tiszalök 3074 827303,07 299181,29 

T888L-A-11 Tiszalök 3080 829030,36 296914,33 

TAKVK-9-11 Tiszalök 2791 851760,58 273390,8 

(forrás: http://mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1038299_Kunhalom_tajekoztatas_2013xls) 

 

Tiszalök közigazgatási területéne található ex-lege védett kunhalmok (forrás: Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer – MePAR; https://www.mepar.hu/mepar/). 

 

A település területén helyi jelentőségű védett természeti terület nem található. 

 

Nemzetközi (közösségi) jelentőségű kategória - mely a természetes élőhelytípusok, vadon élő 
állat- és növényfajok védelmét, azon keresztül a biológiai sokféleség megóvását, 
helyreállítását szolgálja - az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózat, mely két 
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természetvédelmi irányelve alapján a különleges madárvédelmi (KMT, vagy SPA) és a 
különleges természetmegőrzési (KTT, KJTT, vagy SCI) területeket védi.  
 
Tiszalök Város területén található Natura 2000 hálózathoz, ezen belül a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság működési területéhez tartozik: 
 

 HUHN10008 azonosító kóddal ellátott, Felső-Tisza elnevezésű Különleges 
Madárvédelmi (KMT), illetve Különleges természetmegőrzési terület (KTT), továbbá a  
 

 HUHN20001 azonosító kódú, Felső-Tisza, a  

 HUBN20114 azonosító kódú, Tiszalöki szikesek elnevezésű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek (KJTT). 

 
Ezek a területek főként legelők és rétek, kisebb arányban pedig erdők, szántók és a Tisza vizes 
területei. 

 

 

 

A védelem alá tartozó területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
tartalmazza.  
 
A tájak karakterének fontos összetevői és védelemre érdemesek az egyedi tájértékek. A 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül az 
adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
 
Sárospatak Város közigazgatási területén 2003-ban (külterület) és 2012-ben (belterület) 
megtörtént az egyedi tájértékek előzetes felmérése.  
Az eddigi mintegy 241 db tájérték területi eloszlását illetően elmondható, hogy a legnagyobb 
számban és sűrűségben a Rákóczi vár és az Iskolakert területén, környezetében, illetve a kettő 
között fordulnak elő.  
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Ezek közé többségében szobrok, emlékművek, emlékoszlopok, emléktáblák, feszületek, 
gémeskutak, források, épületek (de többek között történeti kert, felszínforma, fészkelő hely, 
holtág, faegyed, régészeti lelőhely is) tartoznak (forrás: TÁJÉRTÉKTÁR). 
 
1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
 
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló védett természetes és természetközeli élőhelyek 
fennmaradását, megőrzését a Nemzeti Ökológiai Hálózat biztosítja. Az ökológiai hálózat 
funkcionális elemeinek, a kiemelten védendő magterületek, az ezeket összekötő ökológiai 
folyosók, a pufferterületek, rehabilitációs területek hálózatának kiemelkedő jelentőségű 
szerepük van az élőhelyek folytonosságának biztosításában, mely a flóra és fauna elemeinek 
megfelelő életteret biztosítanak. 
 
Tiszalök közigazgatási határán belül a Nemzeti Ökológiai Hálózat mind a három besorolása alá 
eső területek megtalálhatók.  
 
Magterület besorolás alá tartozik a Zempléni-hegység tömbje, két részletben, nagyjából 
követve a hegylábi szőlők felső határait, illetve a Bodrog és kapcsolódó élőhelyek. Ökológiai 
folyosóként funkcionál többek között a Hercegkúti-patak, a Nagy-Füzes ér, illetve az ármentes 
Bodrogköz néhány holtága és kisebb-nagyobb természetszerű élőhely foltja (Nyugodó- 
Nyárfás, Kengyel-tó, Tőkés-ér, Török-éri főcsatorna). Pufferterületek közé tartoznak a 
hegylábi részek, főleg intenzív, nagytáblás szőlői a 37-es út nyomvonaláig, kisebb kertek, 
megművelt foltok a magterületeken belül. 
 
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok 
forrásaivá válhatnak.  
 
Funkcionális tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét 
megszüntető, rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.  
 
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető, 
egymás létét veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.  
 
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság 
érzékelhető megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai: tájhasználati konfliktusokat 
eredményez.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
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1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 

Zöldfelületeknek nevezzük azokat a területeket, melyek állandóan, vagy időszakosan 
növényzettel borítottak, biológiailag aktív felületek, termesztési, illetve rekreációs célú 
tevékenységeknek adnak helyet a település határain belül. Ezek lehetnek erdők, 
mezőgazdasági területek, kertek, fasorok stb..  
Egy település életében fontos szerepet töltenek be a zöldfelületek. Betöltött szerepek: 
funkcionális, ökológiai, településszerkezeti, esztétikai szerep. Hozzájárulnak a lakosság 
életminőségének és jólét-érzésének javításához, és nagyban meghatározzák a városképet is. 
 
 A zöldfelületeket több módon is csoportosíthatjuk: 

 Funkció szerint 
1. lehet termesztési célú (erdő, gyep, szőlő, gyümölcsös, szántó),  
2. védelmi célú,  
3. vagy kondicionáló célú zöldfelület (park, dísz- és pihenőkert, játszóterek, városi fasorok 

stb.) 

 Tulajdonviszony szerint 
1.  lehet magán tulajdon 
2.  vagy köztulajdon 

 Használati kör szerint  
1. lehet korlátlanul használható, (belterületi erdők, közpark, közkert, fásított köztér stb.) 
2. korlátozottan használható, (zöldterületi jellegű intézmények – temető. sportpálya; 

jelentős zöldfelületekkel rendelkező intézmények (iskola, templom stb.) 
3. vagy közhasználat elől elzárt zöldterület (magántelkeken található zöldfelületek). 

 
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

 

Korlátlan közhasználatú zöldterületek 
 

 Közpark, közkert 
  A Település legnagyobb közkertje a Városháza előtt található, háromszög alakú terület, 
melynek két szárát a Kossuth utca határolja, a déli oldalánál pedig a Széchenyi u. fut. Középen 
Az Ady utca vége szeli ketté egy északi és egy déli részre. A déli részét körbe sövény határolja 
le kerítést szimbolizálva. Területe leginkább füvesített részekből áll, egy kisebb 
növényágyással. Cserjékkel, és a városra jellemző fafajokkal van beültetve elszórtan. Közép 
tájt egy kisebb filagória kapott helyet a megpihenéshez, míg az ÉK-i csücskében egy szobor 
kapott helyet. A Széchenyi utca mentén büfék, árus bódék vannak felállítva. A kert Ady utcától 
északra található része parkosított. Közepén egy emlékmű helyezkedik el, mellette egy 
virágágyással, DK-i szélén pedig szintén egy kis vendéglátó épület kapott helyet. Északi és déli 
szélén találhatóak magasabb fák, míg a többi területre tujákat és sövényt ültettek, közöttük 
elszórva rózsaágyásokkal. 
 Közparkként funkcionál, a szintén Kossuth Lajos utca mentén, valamint a József Atilla utca 
kereszteződésében létrejött terület. Déli részére egy kisebb elkerített emlékművet, szobrot 
helyeztek el, mellé két nagy fát telepítettek. Magát a parkot egy gyalogos járda szeli át, 
melynek mindkét füvesített oldalára tujákat, sövényt és alacsonyabb fákat ültettek. 
 A gimnázium és az óvoda közvetlen közelében az Ady utca elején található még egy kisebb 
teresedés a városban. Ezt egy kisebb utca választja le az összekapcsolódó telkektől. Az Ady 
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utca felől sövénnyel van határolva. Területén egy filagória és egy kis büfé kapott helyet. 
Fenyőkkel, nyírfával beültetett a gyepfelülete. 
 

 Fasorok, sétány, útfásítások, zöldsávok 
 A város utcáira sok helyen jellemző az utcafásítás. Ezek leginkább gyümölcsfákból állnak. 
Általában szilva, meggy, eperfa vagy különféle barackfajták alkotják. Ezen kívül gyakran 
találkozhatunk dióval, ecetfával, nyírfával vagy akáccal. Ezek a fasorok általában nem 
egybefüggőek, hanem az utca mentén kisebb nagyobb megszakításokkal vannak jelen. A 
szűkebb utcákban egyáltalán nem találkozhatunk ilyenekkel. A város legjellegzetesebb utcája 
ebből a szempontból a Táncsics Mihály utca, melynek mind két oldala végig fákkal van 
beültetve. Az utca déli oldalán- a lakóutcában – széles zöldsáv van meghagyva, így ezen az 
oldalon többsoros – szabálytalan – fasorokat telepítettek. Itt is a településen leggyakrabban 
megtalálható fák a jellemzőek, mint az akác és a nyír, de található itt platán, dió, juhar stb. 
egyaránt. 
 
 Korlátozottan használható zöldterületek 
 
Zöldfelületi intézmények 

 Parkerdő 
Tiszalökön a Tiszalöki Vízlépcső mellett található egy nagy kiterjedésű, 31 hektár területű 
arborétum - parkerdő, melyben a vidékre jellemző növényállomány széles skálában 
megtalálható. Érdekessége, hogy nagy számban megtalálhatóak különböző érdekes és értékes 
fafajták. Nem is egy közülük botanikai ritkaságnak számít. Az arborétum fái és cserjéi ma már 
elérték a 30-40 évet. 

 Strand 
 Tiszalök strandja a várostól Nyugatra található a Tisza partjától nem messze egy holtágban. 
Magántulajdonban van, díjfizetés ellenében vehetőek igénybe a szolgáltatásai. Körbekerített, 
füvesített területtel rendelkezik, homokos parttal. Növényzetét leginkább árnyékoló céllal 
telepített nyárfák és egy fűzfa alkotja. 

 Temető 
 Tiszalök temetője a település DK-i szélén helyezkedik el. A Honvéd utca mentén, mind két 
oldalán húzódik. A területek kerítéssel elkerítettek, környéke megfelelően kivilágított. 
Zöldfelülete megfelelően karbantartott, növényállománya, berendezései egyaránt. Fák és 
cserjék változatos számban megtalálhatóak, megfelelő mennyiségben beültetett. Az oda 
látogatóknak, kegyeletüket lerovóknak megfelelő védelmet biztosít a nyári melegben is. 
 A zsidó temető a DK-i csücskében helyezkedik el egy kisebb területen. 

 Sportpálya (telep) 
 Tiszalök város sporttelepe a honvéd utca, a Bocskai utca és a Garay utca között terül el.  
 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények, intézménykertek 

 Református templom 
A település református temploma a központtól északra található meg, minden oldalról kisebb 
utca fogja közre. A templom területéhez kapcsolódik egy kisebb park. Az intézmény el van 
kerítve kerítéssel, de a park csak jelképes, alacsonyabb „szegéllyel” van elkerítve, ezzel 
megakadályozva az átjárást rajta. Központjában egy kisebb emlékmű található. A látványt 
rontja egy a park területén található villanypózna. Parkosítása egyszerű, minimalista, nyírott 
sövénnyel a templom felé, és néhány véletlenszerűen telepített fával. A templom 
környezetében is elszórtan találhatóak fák és cserjék. 
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 Szűz Mária Szent Neve Templom  
 A templom és a később hozzáépített parókia a település központjában található meg, az Ady 
utca és az Arany János utca sarkán. Kertje egyszerű, füvesített, kisméretű, néhány elszórtan 
ültetett fával és cserjével. 
 

 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
  A település általános iskolája a Kossuth Lajos utca mentén, a város központjában található 
meg. Maga az intézmény nagy területre terjed ki, zöldfelületei azonban korlátozottak a 
beépítettség, és a sportpályák miatt. Növényzetét gyep, cserjék, valamint szabályos fasorok 
alkotják. 
 

 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
  Az Ady és az Iskola utca sarkán található meg Tiszalök város középfokú iskolája. Az 
intézmény nagy kiterjedésű területen fekszik, egy nagy hátsó udvarral rendelkezik. 
Növényállományára cserjék, fák egyaránt jellemzőek, e mellett sok a gyepfelület is. Jellemző 
fa nemzetségek a különböző fenyők, éger, nyír, akác és a juhar. 
 

 Óvoda 
 A város központjában található óvoda a gimnázium mellett található az Ady utcán. Egyszerű 
kisebb méretű, füvesített, játszóeszközökkel felszerelt udvarral, körben fásított területtel 
rendelkezik. Növényállományában a fenyők, akácok, és hársfák a meghatározóak. 
 

 Egészségügyi központ 
 A Kossuth utcáról megközelíthető Egészségügyi központ parkosított kerttel rendelkezik. 
Gyepfelületei sűrűn, rendezetten fasorokkal vannak beültetve. Az intézmény bal oldalán 
elhelyezkedő parkos terület kerítéssel van elkerítve. 
 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

A település összes belterületi park területének nagysága: 2000 m2. Ebből virágos parkterület 

400 m2; füves, cserjés parkterület 1300 m2. Játszóterek száma 5 db, területük 2000 m2. Tiszalök 

belterületi zöldfelületi aránya országos viszonylatban is egyedülálló. 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 

 A település belterületén lévő, illetve a belterülethez kapcsolódó, a város térszerkezetét, 
arculatát, klimatikus viszonyait befolyásoló zöldfelületi rendszer elemeit illetően elmondható, 
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hogy a meglévő, közhasználatú, közcélú zöldfelületek gondozottak, a település magja értékes 
növényállománnyal rendelkezik.  
 

Az utcákat kísérő zöldsávok állapota vegyes képet mutat. A település északi, történelmi 
településrészének morfológiájából adódóan jellemzően szűk, kanyargós utcák fás 
növényállománnyal történő ellátása, egységes utcafásítás kialakítása nehezen megoldható. 
Mindezt tovább nehezíti a település közterületeit behálózó, az utcákat követő légvezetékek, 
közműoszlopok rendszere is.  
 
A lakott területek beépítettsége, az épülettel elfoglalt területek sűrűsége a város magjából a 
külterület felé haladva csökkenő, azonban új, megfelelő méretű, összefüggő zöldfelületek 
kijelölése a belterület központi részén (centrum) belül nehezen megoldható. Ezen belül 
elsősorban a meglévő közterek, a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező korlátozott 
közhasználatú, zöldfelületű intézmények parkjainak, az utcákat kísérő zöldsávok fejlesztése, a 
növényanyag lehetőség szerinti bővítése, a település arculatát, az utcaképet negatívan 
befolyásoló, rontó elemek felszámolása javasolt.  
 
Az előbb említett városrészeken kívül, a még nem beépített területek többsége kiegészülve a 
meglévő, még tovább fejleszthető zöldfelületi elemekkel (köztemető, kegyeleti park, 
sporttelep) attraktív és egyben aktívan használható közhasznú zöldfelületek fejlesztésének 
esetleges kiegészítésének, bővítésének lehetőségét hordozza magában. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
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1.14.1. Terület felhasználás vizsgálata 
 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 

A település átmenetet képez morfológiailag a sugaras és kusza halmaz között. Eredetileg két 
beltelkes település a nyíri Mezőségben.  
A mai városközpontból (a Kossuth u. térszerűen kiszélesedő része) az utcák sugarasan ágaznak 
minden irányban. A Tiszától (ma holt Tisza) ez a szakasz észak - déli irányban a Kossuth u. Ez 
az út vezetett a „Löki révben” ill. tovább a Hegyalja, Felvidék felé – A Kossuth u. régi neve Fő 
utca, Ócskatemető utca, Széles tér, Új sor. 
Keleti sugár a József Attila u. (Kocsis János köz, Bodzás Mihály-köz, Országh Bálint-köz) 
nyugati sugár Tiszadada felé a Rákóczi u. (Béni József-köz, Gombás Miklós-köz, Major utca) 
délkeleti sugár a Honvéd utca. 
A Tisza ekkor még a lakott terület szélén folyt, itt volt a révátkelő, a település keleti szélén 
helyezkedtek el a szőlős és gyümölcsös kertek. 
A Fő utca keleti és nyugati oldalán zegzugos kis utcácskák voltak, személynevekkel jelölt 
zugoknak, közöknek nevezték.  
A régi lakótelkek központja a Fő utcához csatlakozó Piac (Márton Ferenc tér) volt, ahol a 
református templom áll. Az ólas kertek a kelet - nyugati irányú útvonaltól délre feküdtek, a 
Széles tértől nyugat felé az Újfogás kert, Báró-kert, Nagy - hóger, Sápi-part, Pócsi-part, 
Szemere ahol kelet felé pedig a Kompór - kert és az Urak - kertje. 
 
 
Település központ „vándorlása” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: saját szerkesztés 
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Központi területek: 
 
A város jelenlegi központja a 
Kossuth utca középső, 
térszerűen kiszélesedő részén 
alakult ki. Jellemzően ide 
csoportosulnak a közigazgatási, 
oktatási intézmények. Csak a 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium épületegyüttesét 
befogadó telektömb válik el a 
település centrális 
térszerkezetétől. 

 
 
 
 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Lakófunkciójú területek: 
 
A lakóterületek tömör egységet 
képeznek a település belterületén, 
szinte körül ölelik a városmagot. 
Főleg kertvárosias és falusias 
lakóövezetekre oszlik a belterület. 
Kis számban ékelődnek be 
kisvárosias, ipari vagy különleges 
területek.  
Lakóterület a belterület közel 60 %-
át teszi ki. A központi belterületen 
túl a külterületi lakott 
településrészeken - úgymint 
Újtelep és Kisfástanya - is jelentős 
kiterjedésű lakóterületeket 
találhatunk. 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Üdülőterületek: 

A közigazgatási terület északnyugati részén üdülőterületek találhatóak, a Tisza mentén, az 
Erőmű és a központi belterület között az árvízvédelmi töltés és a 3612. sz. út által közrezárva. 
A folyó déli oldalán két nagyobb üdülőtelepre oszlik meg a terület: Ősüdülő telep és 
Üdülőtelep II.-re. A terület felosztásánál főleg hétvégi házas jellegű kialakításra törekedtek, 
szezonális itt tartózkodásra, de mára túlnőtt az eredeti elképzeléseken. Néhány helyen állandó 
itt élésre rendezkedtek be a tulajdonosok. Intenzíven beépített, keskeny utcákkal kialakított 
területek, melyeket csak néha szakít meg nagyobb egybefüggő ingatlan (pl: régi üdülők, 
táborok területei). 

 

Üdülőterületek 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Gazdasági funkciójú területek: 
A lakóterülettől jól elhatároltan, a belterülettől délre, a főút mentén található a legnagyobb 
egybefüggő iparterület, az Ipari Park törzsterülete.  A jó elhelyezkedés, a közlekedés-, szállítási 
adottságok és a nagy egybefüggő területek rendelkezésre állása miatt, kiválóan alkalmas 
kereskedelmi központok kialakítására. 
A teljes közigazgatási területen elszórtan található egyéb gazdasági területek, többnyire 
mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozó tanyák, majorok, üzemi területek. 
 
Gazdasági területek: 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Mezőgazdasági célú területek: 
A közigazgatási terület jelentős hányada mezőgazdasági terület. Az elsőrendű árvízvédelmi 
fővonaltól délre többnyire jó minőségű szántóterületek terülnek el, melyek a külterület 
jelentős hányadát, közel 60 %-át alkotják.  
 
Szántó területek és minőségi osztályuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: saját szerkesztés 
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A Tisza folyó medre és az I. rendű árvízvédelmi töltés között kiterjedt, kevéssé tagolt legelő és 
rét területek fekszenek. Délebbre két nagyobb, egybefüggő legelő található, mindkettő 
ökológiai szempontból fontos terület (madárvédelmi terület és ökológiai folyosó). A település 
külterületének közel egynegyedét adják a legelők és rétek. 
 
Legelő/gyep területek és minőségi osztályuk 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Erdő területek: 
A város közigazgatási területének nagyságához képest viszonylag kevés erdő terület található 
(a külterületnek csupán 5 %-a erdő). Elsősorban a Keleti - főcsatorna és a Tisza part menti 
sávjában, illetve az ártéren találkozhatunk kisebb – nagyobb facsoportok, erdősávok, 
erdőterületekkel.  
 
Erdő területek és minőségi osztályuk 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak 
és a minőségi osztályok 

 

A teljes közigazgatási terület 5805 ha. Ebből 4667 hektár a külterületi, beépítésre nem szánt 
rész. 60 %-án szántóföldi művelés folyik, kihasználva az megyei átlagban is jónak mondható 
adottságokat. Az összes szántó terület 48 %-a kiváló (Sz1; Sz2), 45 %-a jó (Sz3; Sz4) és 6 %-a 
közepes (Sz5) minőségi osztályú terület. 
 
Legelő a teljes külterület 24 %-a – 1157 hektár. Az összes legelő 59 %-a kiváló (L1; L2), 37 % jó 
(L3; L4) és csak 4 % közepes (L5) minőségi osztályú terület. 
 
Erdő terület csak 5 %-a – 236,8 hektár - a külterületnek. Ennek a területnek a 99 % - kiváló (E0) 
minőségi osztályú terület. 

 
Művelési ág felosztás minőségi osztályok szerint 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A város összes beépítésre nem szánt területén a kiváló és jó minőségi osztályú területek 
aránya 86 %, ebből 48 % kiváló minőségi osztályú (Sz1; Sz2; L1; L2; E0) és 38 % jó minőségi 
osztályú terület (Sz3; Sz4; L3; L4). 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 
A település teljes közigazgatási területének kiterjedés 5805 ha. Ennek a területnek közel 20 %-
a valamilyen beépítésre szánt terület-felhasználási kategóriába sorolt a hatályos 
településrendezési eszközökben. 
A beépítésre szánt területek az alábbi terület - felhasználási egységekre tagolódnak: 

o vegyes területek: településközpont vegyes terület, intézményi terület 
o lakóterületek: kisvárosias lakóterület, kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület 
o üdülőterületek: üdülőházas üdülőterület, hétvégiházas üdülőterület 
o gazdasági területek: kereskedelmi szolgáltató terület, ipari gazdasági terület 
o különleges területek: temető terület, sport terület, strand terület 

 
A beépítésre nem szánt területek az alábbi terület - felhasználási egységekre tagolódnak: 

o közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési területek 
o zöldterületek 
o erdőterületek 
o mezőgazdasági területek 
o vízgazdálkodással kapcsolatos területek: folyó és állóvizek területe, árvízi véd művek 

területei, szabad strand, idegenforgalmi, holtág területe 
 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási 
kapcsolatok) 

 

Oktatási intézmények: 
Iskolák: 

 Tiszalöki Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhely: Tiszalök, Kossuth utca 43.  

 Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 
Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 39.-41. 

 Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Székhely: Tiszalök, Ady Endre u. 35. 
 
Óvodák: 

 Szivárvány Óvoda 
Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 63. 

 Tagintézmények: 
Hétszínvirág Óvoda Tiszalök, Arany János u. 57.  
Kerekerdő Óvoda Kisfástanya, Igazság u. 3. 
Aranyalma Óvoda Tiszalök, Ady Endre u. 35. 
Napraforgó Óvoda Újtelep, Akácfa u. 2. 

 
 Városi Könyvtár és Művelődési Ház: 

Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 40/A 
 

 Egészségügyi Központ: 
Székhely: Tiszalök, Kossuth u. 70. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Szociális intézmények: 
Aranyeső Nyugdíjas Egyesület 
Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 
Bástya Fogyatékosok Református Nappali Háza 
Tiszalök Város Önkormányzata Idősek Gondozó Központja 
Tiszalök Város Önkormányzata Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja 
Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Háza 
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde 

 
Intézmények illetékességi területei 

Intézmény típusa Központ 

Építésügyi Hivatal    Nyíregyháza    
Építésügyi körzetközpont    Nyíregyháza    
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség    Nyíregyháza    
Gyámhivatal    Tiszavasvári    
Járási Hivatal    Tiszavasvári    
Katasztrófavédelmi kirendeltség    Nyíregyháza    
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal    Nyíregyháza    
Kistérségi ÁNTSZ    Nyíregyháza    
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség    Debrecen    
Körzeti Földhivatal    Nyíregyháza    
Megyei földhivatal    Nyíregyháza    
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Nyíregyháza    
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv    Nyíregyháza    
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága    

Nyíregyháza    

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága    Debrecen    
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága    Nyíregyháza    
Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság    Debrecen    
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Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ    Nyíregyháza    
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága    Nyíregyháza    
Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv    Nyíregyháza    
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi 
Felügy.    

Nyíregyháza    

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 
Felügy.    

Nyíregyháza    

Munkaügyi központ kirendeltsége    Tiszavasvári    
NeKI Kirendeltség    Debrecen    
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága    Nyíregyháza    
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága    Debrecen    
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága    Debrecen    
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság    Nyíregyháza    
Polgármesteri hivatalok    Tiszalök    
Rendőrkapitányság    Tiszavasvári    
Szociális és gyámhivatal    Nyíregyháza    
Városi Bíróság    Nyíregyháza    
Vízügyi Igazgatóság    Debrecen    

Forrás: TEIR 

 
1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 
A település központi belterületének keleti szélén a belterület és zártkertek vonalában nagyobb 
kiterjedésű, részben beépítetlen, leromlott, alulhasznosított lakóterület helyezkedik el. A 
jövőben történő hasznosításának jellege és célja változatlan, a terület kiterjedése azonban 
megvizsgálandó, a szükséges mértékben „újrahasznosítható”.  
A külterületen 2-3 kisebb, évtizedekre visszamenően még működő, de napjainkban már 
felhagyott majorságot, házhelyet, tanyát találunk. Ezek jellemzően a közigazgatási terület 
keleti részén összpontosulnak,- a nagy egybefüggő és jó minőségű szántóföldi területek 
súlypontjaiban - jövőbeli fenntartásuk, újraélesztésük nem szükségszerű. 
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

Sorszám Probléma Megjegyzés 

1. 
kátyús úthálózat kivéve: Kossuth út, József A. út, Rákóczi út, Arany J. út, 

Kisfaludy út, más utak mindegyike rossz állapotban 
van 

2. 
járdák rossz állapota Szinte az egész város ellátott járdákkal, de a Kossuth 

utcán lévő aszfaltos járda kivételével szinte mindegyik 
felújításra szorul 

3. 
közvilágítás hiánya Ősi és Új üdülőtelep, és részlegesen Kisfástanya, illetve 

ott ritkán vannak a lámpák, és rossz a fényerejük, mert 
régiek nagyon 

4. kerékpárút megvilágítás A kerékpárút külterületi részen nincs megvilágítva 

5. 
térfigyelő rendszer hiánya Összesen 6 db kamera van a városban, sokkal több 

kellene 

6. 
ipari park közművesítés hiánya Az ipari parkban nincs még úthálózat és nincs 

közművesítve 

7. 
leromlott játszóterek Mind a négy – Klapka u., Kisfástanya Május 1. tér, 

Honvéd u. sportpálya, Liget úti sportpálya 

8. bérlakások rossz állapota Korompay féle ház – Rákóczi u. 1, Kossuth u. 8. 

9. egyéb szabadidős tevékenységek hiánya Nincs uszoda, nincs sportcsarnok 
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10. 

problémás közúthálózati szakaszok és 
csomópontok 

a főbb közlekedési csomópontoknál ahol az eltérő 
jellegű közlekedési formák keresztezik egymást, az 
átvezetések biztonságos kiépítésének hiánya jelentős 
rizikó faktorral rendelkezik. 

11. 

társasházi közösségek negatív 
megítélése 

a városias, kisvárosias térségekre jellemző a társasházi, 
lakótelepi szelektív társadalmi rétegződés veszélyei 
(alacsonyabb társadalmi státusz, pénzügyi kitettség, 
…stb) 

12. 

belvízelöntéssel veszélyeztetett 
területek 

egyes mélyebb fekvésű területek, a város 
szerkezetében zárványként megjelenő beépítéssel 
körbezárt tömbökben, belvízrendezéssel nehezen 
megoldható területek problémái 

13. 

negatív társadalmi megítélés azon terület, mely egyrészt a település 
térszerkezetében ütközőzónaként helyezkedik el a 
gazdasági célú területek irányába, másrészt a lakossági 
összetétel negatív megítélésével párosul  

14.  vízgyűjtő terület  

(Forrás: Tiszalök Város Integrált Településfejlesztési Stratégia – 2016.) 

 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján szegregátumként azon egybefüggő, 
körülhatárolható területek kerültek meghatározásra, ahol legalább 50 fő népességet alapul 
véve, a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az 
érintett területen 35% feletti. A 30-34% közötti szegregációs mutatóval rendelkező helyek 
veszélyeztetett területnek számítanak. Tiszalök esetében belterületen egy szegregátumot és 
egy veszélyeztetett területet különíthetünk el.  
A 2001-es népszámláláson, az akkori határértékek alapján nem került lehatárolásra 
szegregátum Tiszalökön. 
 
 

Szegregációval érintett területek 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 

A belterület északi részén, a régi városközpont területén halmazos telekosztás rajzolódik ki, 
kisebb az átlagos telekméret. Délebbre haladva, a mai városközpontnál már nagyobb telkek 
és szabályozottabb úthálózat a jellemző.  
 

Telekméret vizsgálat – központi belterület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősüdülő telep – Üdülőtelep II. 
 
 
 
 
 
Új telep   Kisfástanya 
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Átlagos telekméret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
 

A település rendelkezik tulajdoni kataszteri nyilvántartással, amelyben a tulajdonában lévő 
földrészletek és ingatlanok nyílván vannak tartva. Az önkormányzatnak 330 db tulajdona van, 
melyből 277 belterületi és 53 külterületi tulajdon. Az ingatlanok legnagyobb részben – kül- és 
belterületen egyaránt – magántulajdonban találjuk. Az állami tulajdon jellemzően a közutak 
területére jellemző. 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 

Tiszalökön a beépítésre szánt területek nagy része magántulajdonban van. Önkormányzati 
tulajdonban vannak a helyi közutak, terek és parkok, egészségügyi szakellátást biztosító 
épületek, közintézmények, helyi védelem alatt álló épületek – beépítésre szánt területen belül 
330 db. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősüdülő telep – Üdülőtelep II. 

 

 

 

     Újtelep  Kisfástanya 
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
 

Magyarország településeinek csaknem felét, még mindig az 1946 előtti lakásállomány uralja. 
Természetesen elszórtan, de a 70 évnél idősebb lakások még napjainkban is meghatározók 
arculati szempontból. Ilyen lakás-korösszetételű települések alkotják a Dunántúl közép-
nyugati és déli, valamint az Alföld déli területeit. 
Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében főleg az 1961-1970 közötti évtizedben épült lakások 
száma a meghatározó, illetve ettől jelentősen több az 1971-1980 között épült lakások száma. 
Tiszalökön is ez az időszak a meghatározó a lakásépítések szempontjából. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Lechner Tudásközpont 

 
 

A lakóépületek majdnem fele az 1970-es évek előtt épült, 30 %-uk felújítandó, majdnem 
egynegyede viszont 1971-1980 évek között épült. Új építésű 
lakóház a központi belterületen csupán 2 %. 
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A vizsgálatok, valamint a további tervezések alapját hiteles állami alapadat képezte, mely 
helyszíni bejárással, valamint légi- és műholdas fotók elemzésével kerültek aktualizálásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.5. Az építmények vizsgálata 
 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 
 
Tiszalök teljes lakásállománya 2225 db, amely eloszlik a központi belterület, Újtelep és 
Kisfástanya településrészeken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiszalök épületállomány  

    

össz lakóépület:   2230 

vh. Előtt   
217 

1970 előtt  783 

1971-1980  527 

    

    

összkomfortos lakások 887 

komfortos  1037 

félkomfortos  69 

komfort nélküli  230 

    

földszintes  1997 

emeletes   
28 

1 lakásos lakóházak  1974 

2-3 lakásos  17 

lakóházak és üdülők 2025 

    

lakott üdülők száma  16 

üdülőben lakók száma 25 
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1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
 

A belterület nagy részére az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző. Az ingatlanok 
előkerttel rendelkeznek de a mérete eltérő, nem ad egységes utcaképet. 
 

Beépítési mérték – központi belterület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősüdülő telep – Üdülőtelep II. 

 

 

Új telep    Kisfástanya 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Az Ősüdülő telep és Üdülőtelep II. 
teljes területe 64 %-ban be van 
építve. Üdülőrészekre vizsgálva a 
beépítettség mértéke lényegesen 
nagyobb az Ősüdülő telepen, itt a 
telkek 76 %-án áll épület, míg az 
Üdülőtelep II. részen csak 37% ez 
az arány. 
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1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

 
Tiszalök teljes lakásállománya 2230 db, amely eloszlik a központi belterület, Újtelep és 
Kisfástanya településrészeken. 
A központi városrészt leszámítva nem jellemzőek a szintes épületek. A Kossuth utca mentén 
találunk főleg 3 szintes épületet, ezek több lakásos társasházak. A közintézmények, iskolák 
általában kétszintesek. 
A központi belterület lakásianak körülbelül 10%-a tetőtér beépítésű, 8 %- a kétszintes 
lakóépület. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

 
Tiszalök az 1700-as években kapta mezővárosi rangját, az ekkori településközpont a mai 
belterület északi részén helyezkedett el. Itt jellegzetesen kisebb tömbtelkekre osztják a 
területet az utak, a lakóházak követik az utak és telkek formáját, fekvését. Az 1940-es években 
már a településközpont a mai központ közelében helyezkedett el, a Kossuth út középső, 
térszerűen kiszélesedő részén. Innen sugarasan ágaznak ki, nagyobb lakótömböket alakítanak 
ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.14.6. Az épített környezet értékei 

 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 

Tiszalök Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északnyugati részében, a Tisza parton húzódó 
kisváros, a tiszavasvári járásban. A megyeközponttól, Nyíregyházától való távolsága 30 km. 
Közúti összeköttetésben Tiszavasvárival, Tiszadadával, Tiszatardossal, Nyíregyházával áll.  
 
A Nyíri-Mezőség nyugati peremén helyezkedik el.  A Rakamaz – Tiszadob – Tiszavasvári 
háromszögben húzódó táj sokat őriz a Tisza szabályozása előtti, eredeti vonásaiból. A kistáj 
elnevezése a nyírségi és a mezőségi jellegzetességek keveredésére utal. A tájat a Tisza 
anyamedre, valamint a lefűződött kanyarulatok hálója és a partjaikat borító galériaerdők 
sűrűje határozza meg. Az ártér máig őrzi az Alföld ősi, vízjárta világának vadregényes arcát. A 
Tisza medrétől távolodva a nyírségi karakter erősödik. Az erősen mozaikos felépítésű tájat 
buckaközi mocsarak, fűz- és nyírlápok, ligetes erdők, füves vegetációval borított homokhátak 
tagolják. A Nyírség területén a vízrajzi viszonyok, a buckaközi mocsarak, szikes tavak medencéi 
alapvetően meghatározták a települések létrejöttének helyeit.  
 
Tiszalök kialakulásában a középkori eredetű Debrecen-Tokaj hadiúton elhelyezkedő átkelő 
alapvető jelentőségű volt. 

 

Tiszalök fekvése Lipszky Mappa Generalis regni Hungariae térképművén 1804-1808 

 

A település elnevezéséről az alábbiakat tudhatjuk: Lök helynév puszta személynévből 
keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév valószínűleg a Lőrinc 
személynévnek a becéző alakja. A Tisza melletti fekvésre a Tisza előtag megkülönböztető 
szerepű. 
 
A település középkori történetéről nem sokat tudunk. Első okleveles említése 1214-ből 
származik. A kisnemesi település a XIV. század elejére megkettőződik. Ebből az időből 
származik a Kis-Lök és Nagy-Lök megkülönböztetése. Kőből épült, torony nélküli, késő gótikus 
stílusban épült templomát Szent Miklós tiszteletére szentelték. Jakab nevű papja 1332-ben 8 
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garas pápai tizedet fizetett. A középkori eredetű református templomot a németek 1944-ben 
felrobbantották.  
 
 A község határában hajdan több falu állott fenn, amelyeknek már csak egy-egy dűlő neve őrzi 
az emlékét. Ilyenek Rázom, Süldő, Gyomán, Gyomteleke, Szilastelke, Lengyed.   
 
A településszerkezetben a középkori előzmények még jól nyomon követhetőek a XVIII. 
században készült első katonai felmérés térképlapján. Az első térképi ábrázolásokon jól 
megfigyelhetőek, hogy a település a Debrecen-Tokaji hadiút mentén húzódó tiszai átkelőnél 
alakult ki. Az első házak itt az átkelő környékén épültek, a Tisza parton, szinte minden rendszer 
nélkül, a halmazos településszerkezet megalapozásaként. A rendszertelenség 1774-ben 
készült kataszteri felmérés térképlapján még szembetűnőbb, ahol utcákat ezen a 
településrészen nem is tüntetnek fel, csak az ettől délre eső beépítések esetén. 

    

Tiszalök az első katonai felmérés térképlapján 
 

    

1774. Possessionis Lok Intravillanum delineatum per L.M. 
 

 

É 
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Tiszalök központja az első katonai felmérés térképlapján  
 

A település alaprajzát alapvetően meghatározza a Debrecen-Tokaji hadiút menti fekvés. A 
község főutcája így az országút nyomvonalában alakul ki. A mai főutca, a Kossuth Lajos utca 
futása már ekkor kialakult, amely a település északi végében, a Tisza parton tölcséresen 
kiszélesedik és a piacteret alkotja. A piactér déli sarkában a középkori eredetű református 
templom áll, nyugati szélében pedig az átkelőhöz kapcsolódó csárdaépület.  
 
A XVIII. század végén már kialakul a jelenlegi utcahálózat alapja, amelynek karakteres eleme a 
hadiút, a mai Kossuth utca, valamint az erre merőleges, nyugatra tartó országút vonalában 
kialakult Rákóczi utca. Az első katonai felmérés térképlapján már a mai József Attila utca, 
Szabadság utca, Wesselényi utca, Petőfi utca nyomvonala is megfigyelhető. 
 
A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapján megfigyelhető néhány 
településszerkezeti változás, valamint a település növekedése. Kialakul Tiszalök kétarcú 
településszerkezete. A belterület északi részén továbbra is uralkodó a halmazos 
településszerkezet a szabálytalan vonalvezetésű keskeny utcahálózattal, az utcák 
összefutásában tölcséres teresedésekkel.  
 
Új településszerkezeti formáló erőként megjelenik a Vay-kastély épületegyüttese, amelyhez 
igazodik az utcahálózat is. Az új épületekhez igazodva kialakul a Rákóczi utca mai napig 
jellegzetes megtörő vonalvezetése. A település délkeleti részében egy másik kúriaegyüttes 
jelenik meg, amelynek sajnos napjainkban már nem maradt hatása. 
A mai Rákóczi, Kossuth, József Attila utcáktól délre, keletre eső városrészeken új utcák vonala 
jelenik meg: Bercsényi, Ady Endre, Széchenyi, Arany János, Vörösmarty utcák. Az Ady Endre, 
Széchenyi, József Attila utcákban már az utcára merőleges rendszerű szalagtelkek hálózata 
jellemző. 
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A település északi irányba történő terjeszkedésének a Tisza szab határt.  

 

Tiszalök a második katonai felmérés XLI. és XLII. col. 45. sect. térképlapján 
 

 

Tiszalök településközpontja a második katonai felmérés XLI. col. 45. sect. térképlapján 
 

A második és a harmadik katonai felmérés között eltelt idő alatt jól megfigyelhető a város 
növekedése. Újabb utcák nyomvonala alakul ki. Elkezdődik a mai Deák Ferenc utca beépítése, 
és megjelenik a Bocskai utca, Honvéd utca, Damjanich utca, Táncsics utca nyomvonala. A 
település északi, Tisza-menti halmazos településszerkezete még mindig meghatározó 
szerkezeti eleme a településnek. 
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A település meggyökeresedett helyzetét jól jelzi az a körülmény, hogy a Tisza szabályozása 
következtében részben módosult a Debrecen-Tokaji út nyomvonala Tiszalök északi határában, 
de az út nyomvonalának megváltozása nem eredményezett településszerkezeti változást. 

 

A Tisza szabályozása utáni változások a harmadik katonai felmérés térképlapján 

 

Tiszalök a harmadik katonai felmérés térképlapján 
 

Tiszalök a XVIII. században mezőváros lesz és vásártartási jogot is szerez. A település további 
fejlődését alapvetően meghatározta, hogy 1870-től a Dadai-alsójárás központja lesz. A 
tiszalöki réven keresztül bonyolították le az Alföldről a Felvidékre irányuló kereskedelem 
jelentős részét.  
 
A XIX. században meginduló folyószabályozási munkák, gátépítések teret nyitottak a további 
fejlődésnek. A XIX. század második felében kiépül az alapvető intézményhálózat a településen: 
itt működik a szolgabíróság, járásbíróság. Tiszalöknek 1847-től gyógyszertára, 1867-től 
postája, 1882-től önálló orvosa, 1884-től Takarékpénztára, 1894-től távíró berendezése, 1896-
tól vasútállomása, 1900-tól bábája van. 
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A XIX. század legvégén megjelenő településszervező erő a Tiszalök-Nyíregyháza és a Tiszalök-
Debrecen vasúti szárnyvonal megnyitása. 
 
Tiszalök a második világháborúban jelentős károkat szenved, többek között a református és a 
katolikus templomot is felrobbantják a visszavonuló németek. 
 
A második világháború után itt folyik az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb szocialista 
beruházása. A tiszalöki vízlépcső és erőmű megépítése maga után hozta a város nyugat felé 
történő bővítését, kiépül az erőmű lakótelep és az üdülőterület. 
 
A település mai szerkezete megtartotta középkori eredetét, a halmazos térszervezés ma is 
hangsúlyos eleme a településszerkezetnek. A középkori határokat jelentősen túlnőtte, 
elsősorban nyugati és a keleti területek irányában. 
 

 

                       

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

Régészeti lelőhelynek tekinthető az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a 
régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. Régészeti örökség az emberi 
létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges 
üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség 
történetét és kapcsolatát környezetével. Régészeti örökségünk hazánk múltjának és jelenének 
pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, amelynek védelméről a 2001. évi LXIV. 
törvény rendelkezik. 
 
A Kárpát-medence régészeti szempontból nagyon szerencsés természetföldrajzi tényezőkkel 
rendelkezik. A délről, keletről, vagy akár a nyugatról érkező régészeti kultúrák, népcsoportok 
megtalálták letelepedésükhöz, gazdálkodásukhoz szükséges feltételeket. 
 
A Kárpátok koszorújából lefutó, az Alföldre érkező, esésüket vesztő folyók gyakran 
kényszerülnek helyzetük változtatására. A meanderező folyók sűrű vízhálózatot alakítottak ki 
a síkvidéki területeken, számos ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt. A folyókat, 
patakokat, ereket kísérő magaspartok, árvízmentes hátak kiváló lehetőségeket kínáltak 
települések kialakításához a régészeti korokban.  
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A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Nem volt 
ez másképp a Nyírség területén sem.  A homokhátak között kialakult szikes tavak, buckaközi 
mocsarak sűrű hálózata alakult ki. A tavak vízmentes magaspartjai pedig jó körülményeket 
kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.  
A régészeti lelőhelyek jelentős része észrevétlenül beolvad a tájba és csak a felszínen, a 
szántásban gyűjthető kerámiatöredékek alapján, csak a régész szakemberek számára 
felismerhetőek. 
 
Tiszalök nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A település 
területén folytatott régészeti ásatások elsősorban különböző beruházásokhoz kapcsolódtak. 
A vizierőmű építéséhez kapcsolódóan itt Rázompusztán a középkori Rázom falu maradványait 
tárták fel. Ez a feltárás volt az ország első nagy felületű régészeti feltárása, egészen a 
közelmúltig ez volt a legnagyobb kiterjedésű Árpád-kori falufeltárás. Az utóbbi években pedig 
a büntetésvégrehajtási intézmény kivitelezéséhez kapcsolódóan tártak fel a régészek egy 
jelentős bronzkori és vaskori településrészletet. A két ásatás példájának említése jól 
megvilágítja, hogy tulajdonképpen Tiszalök határában bárhol lehet régészeti lelőhelyre, 
régészeti leletekre rábukkanni.  A település közigazgatási határában több nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez nem jelenti azt, hogy ismerjük valamennyit. A település 
határában szisztematikus régészeti topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került 
feltérképezésre a település teljes határa. A mellékelt lista csak egy reprezentatív 
mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük 
Tiszalök közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával 
járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg 
lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt 
ma már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a 
jogszabály legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott 
régészeti lelőhely fogalmát. 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A 
település teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre 
gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A 
nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek 
előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások 
előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen 
típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is 
magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, vagy örökségvédelmi hatástanulmány, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a 
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított 
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével. 
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Tiszalök közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek1 

 

azonosító név leírás HRSZ 

31917 
Szorgalmatos, Lenin Tsz 
lucernása   

010, 3911, 3912, 3913, 3893, 3899, 
0405, 0418/1, 0416 

24054 Rázompuszta 

 Az Upper Tisza Project 
keretében végeztek 
terepbejárást a lelőhelyen. 0450/1, 0449, 0448, 0454, 0460/10 

36938 Arany János u. 

 Arany János u. 47. 49. 18.sz. 
házak előtt; gázvezeték 
fektetése alkalmával figyeltek 
meg melléklet nélküli, Ny-K-i 
tájolású sírokat, amelyek 
nagyobb kiterjedésű Árpád-kori 
temetőre utalnak. 

1299, 1296, 1295, 1336, 1343, 1344, 
1345, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1354, 1355, 1356, 1357/2, 1357/3, 
1357/4, 1666, 1358, 1359, 1360, 
1361, 1362, 1411/2, 1411/1, 
1412/2, 1413/1, 1413/2, 1631, 
1632, 1633, 1634, 1635, 1636/1, 
1636/2, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 
1640/2, 1665/1, 1665/2, 1668/2, 
1669/1, 1670, 1671, 1672, 1673, 
1674, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677, 
1678, 1681, 1297, 1298/1, 1298/2, 
1305/1, 1306, 1307, 1290/1, 
1290/2, 1271/2, 1292/2, 1305/3, 
1342, 1412/1, 1414/1, 1663, 1667, 
1685/7, 1292/1, 1293, 1294, 1272, 
1290/3, 1291 

36939 Hajnalos 

 A lelőhelyen az 1940-es 
években és az 1980-as években 
végeztek régészeti feltárást, 
amikor egy avar temető sírjai, 
valamint egy neolit település 
maradványait tárták fel. A 
lelőhelyről 1993-ban is kerültek 
be leletek a Jósa András 
Múzeumba. 

0370, 0244, 0245/4, 0245/5, 
0245/6, 0245/7, 0245/8, 0245/9, 
0245/10, 0245/11, 0282/3 

36941 Itaszék 

 Tiszaeszláron keresztül 
Rakamazra vezető út mellett 
ásott gázvezeték árok kihányt 
földjében kelta üvegkarperec 
töredékét és kelta 
kerámiatöredékeket találtak a 
régészek. A lelőhelyen 1993-
ban és 1994-ben végeztek 
feltárást. 0262, 0261, 0264, 0263 

36942 Itaszéki-dűlő 

 1994-ben végzett helyszíni 
szemle során fedezték fel a 
fenti kelta településtől délre 
húzódó neolit lelőhelyet. 

0363, 0348, 0343/1, 0261, 0246, 
0282/3 

36943 Kép-halom 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, sírhalom 0265/1 

36945 Kettős-halom I. 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, sírhalom 0266, 0408/13 

                                                      
1 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ 2016. júniusi adatszolgáltatása alapján 
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36948 Kövestelek 

 1934-ben Rohács József, majd 
1981-1983 között Lőrinczy 
Gábor végzett feltárást az itt 
húzódó avar temető területén. 

0226, 0229/5, 0229/4, 028/3, 0130, 
0131/2 

36954 Ciberés 

 1934-ben Rohács József 
végzett feltárást a kora vaskori 
– szkíta temető területén. 0131/2 

36957 Lökös-dűlő 

 1995-ben régészeti 
terepbejárás során fedezték fel 
a bronzkorban, a császárkorban 
és az Árpád-korban is lakott 
lelőhelyet a Jósa András 
Múzeum régészei. 

0227/6, 0227/7, 0227/1, 0227/5, 
0226, 0225/4, 0225/5, 0225/10, 
0225/11 

36958 Lökös-part 

 1995-ben régészeti 
terepbejárás során fedezték fel 
a bronzkorban lakott lelőhelyet 
a Jósa András Múzeum 
régészei. 

0225/1, 0428/17, 0428/32, 0428/33, 
0428/31 

36960 Üdülőtelep 

Az üdülőtelepen derítőgödör 
ásásakor került elő egy  
díszített csonttárgy. 

2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 
2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2166, 
2167, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 
2174, 2175, 2176, 2177, 2179, 2180, 
2181, 2182, 2183, 2184, 2186, 2187, 
2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 
2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 
2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 
2207, 2208, 0525/2 

36961 Nagyvajas-domb 

A késő rézkori-kora bronzkori 
sírhalom tetején császárkori 
település maradványai is 
húzódnak. 0131/2, 0145, 0146, 0131/3 

36962 Közép-Vajas-domb 
késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, sírhalom 0157/1, 0145, 0144, 0131/4 

36963 Kis-Vajas-domb 

 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, sírhalom, a kurgánba a 
honfoglaláskorában is 
temetkeztek 0128, 0129, 028/3, 0130, 0131/1 

36964 András-halom 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, sírhalom 0255 

36965 Vay-kastély 

 A régi kastély előtti dombon 
szőlőtelepítés alkalmával 
csontokat találtak, 1961-ben 
Csallány Dezső 10 darab Árpád-
kori sírt tárt fel. 

1578, 1582/3, 1582/6, 1582/9, 
1391/1, 1391/2, 1392/1, 1392/3, 
1392/4, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 
1580, 1581/14, 1581/5, 1582/8 

36966 Szabadság u. 

 gázvezeték fektetése 
alkalmával végzett leletmentés 
során csontvázak kerültek elő, 
amelyek V. századi germán 
temetőre és avar temetőre 
utalnak 

1527/5, 1861/2, 1861/4, 1860, 
1861/5, 1861/6, 1862, 1863, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1528 

36967 Vajas-dombok 

 A lelőhelyen végzett helyszíni 
szemle során egy neolit 
település maradványait 
figyelték meg. 0131/2 
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36968 Belsőlökös 

 1935-ben Rohács József 
végzett feltárást a neolit 
telepen. 

0138, 0137, 0219, 0220, 0136/1, 
0209 

36983 Kisfástanya, Berecki-dűlő 

 1964-ben Gombás András 
végzett feltárást a neolit 
település területén. 

0315, 0314/1, 0108/36, 0108/37, 
0108/38, 0108/39, 0108/40, 
0108/41, 0108/42, 0108/43 

36991 Árpád u. 

 1948-ban egy gazdag germán 
sír leletei kerültek be innen a 
Magyar Nemzeti Múzeumba 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 91, 90, 89, 88, 86, 85, 
84/1, 83, 81, 80, 79, 78, 77, 76/1, 
76/2, 52, 96, 95, 94, 93/2, 92, 75, 
74/1, 74/2, 73/2, 73/1, 71, 70, 69, 
68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 
58, 57, 56, 55, 54, 53, 129, 30, 46, 
47, 49, 50, 87/1, 87/3, 87/4, 48 

36993 
Főszolgabírói lakás 
kertje 

 1930-ban egy honfoglaláskori 
temető sírjaira utaló leletek 
kerültek elő. 

1090/6, 1090/7, 993, 994/1, 994/2, 
1049/6, 975, 977, 980, 981, 982, 
983, 985/1, 985/2, 986, 963/2, 
963/3, 995, 996, 1048, 1050, 1051 

36994 Kisfástanya 

 1923-ban a nyíregyháza-
tiszalöki törvényhatósági út 
építése alkalmával kerültek elő 
a honfoglaláskori temetőhöz 
tartozó sírok. 0340, 0272, 0296/3, 0282/3 

36995 Fészekalja 

 özv. Polonkai Gáborné földjén 
végzett régészeti feltárást 
1942-ben Kiss Lajos, amikor 
kelta temető részletét és 
honfoglaláskori temetőhöz 
tartozó sírokat tárt fel. 0343/3, 0343/1 

36997 Halmi domb 

 özv. Halmi Sándorné birtokán 
1942-1944 között Kiss Lajos és 
Huszár Lajos tárt fel Árpád-kori 
temetőhöz tartozó sírokat. 0343/1 

36998 Halmi-part 

 1944. Március végén 
aratómunkások határárkot 
ástak a Halmi tanyától 
délnyugatra, a határárok két 
dombtetőn keresztül haladt É-
D-i irányban, a túlsó 
dombtetőn két csontvázat 
találtak,  a csontváz közelében 
egy urnát is találtak és több 
kisebb cserepet. 0343/1, 0348, 0363 

36999 
Rázompuszta, Gyémánt-
domb 

 A tiszalöki vizierőműhöz 
vezető vasút alapozási munkái 
során elhordták a 
Gyémántdombot, amikor több 
száz sír pusztulhatott el, a régi 
Tisza partra települt Árpád-kori 
Rázon falu temetője 

0473/7, 0473/8, 0472, 0521, 0478, 
0483/1, 0483/2, 0487, 0522, 0523, 
2357, 2436, 2443, 2444, 2445, 2446, 
2447, 2617/1, 2617/2, 0524 

37000 
Rázompuszta II. sz. 
temető 

 Az I. számú temetőtől 
nyugatra mintegy 200 méterre, 
a dadai sínpár mellett húzódik 
a régi Tisza partra települt 
Árpád-kori Rázon falu második 
külső temetője 

2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 
2352, 2353, 2358, 2363, 2364, 2365, 
2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 
2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 
2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 
2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 
2390, 2394, 2398, 2399, 2400, 2401, 
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2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 
2408, 2409, 2410, 2411, 2412/1, 
2412/2, 2412/3, 2414, 2415, 2416, 
2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 
2429, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 
2464, 2465, 0473/7, 0487, 0522, 
0524, 2284, 2285, 2286, 2288, 2289, 
2290, 2291, 2299, 2307, 2308, 2310, 
2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 
2318, 2325/1, 2325/3, 2325/4, 
2327, 2328, 2329/1, 2329/2, 2331, 
2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 
2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 
0520/2, 0483/1, 2343, 2344, 2345, 
0521, 0491, 0472, 0473/6, 0473/5, 
0473/4, 0523 

37001 Rázompuszta-III. temető 

 Korniss Ferencné birtokán a 
Rázom-Pusztai állomáson túl 
lévő nagy kanyarnál a 
lemetszett partban találták az 
Árpád-kori temetőhöz tartozó 
sírokat 

0533, 0531/4, 0534, 0535/3, 0544, 
4018/1, 4018/2, 4019/2, 4019/3, 
4019/4, 4019/5, 4019/7, 4022, 
4023, 4201, 4211, 4213, 4214, 4220, 
4221, 4224, 4225 

37002 Vízmű, Rázom puszta 

A vízmű építéséhez 
kapcsolódóan egy császárkori 
település és az Árpád-kori 
Rázon falu maradványait tárták 
fel a lelőhelyen. 

4215, 4216, 4218, 4221, 4222, 0544, 
4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 
4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4187, 
4188, 4191, 4192, 4195, 4196, 4199, 
4200, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 
4207, 4208, 4209, 4210, 4212, 4214 

37016 Belterület 

Járási tanács épülete építése 
alkalmával 1962-ben régészeti 
leletek kerültek elő Gombás 
András feljegyzései alapján. 

1682, 1680, 1679, 1347/1, 1340, 
1090/9, 1678, 1681, 1684, 1348/1, 
1348/2, 1414/1, 1339/2, 1683 

37017 Strand 

 1988-ban végzett régészeti 
terepbejárás alkalmával őskori-
Gáva telep, római kori-
szarmata telep, Árpád-kori 
telep maradványait 
térképezték a Jósa András 
Múzeum régészei. 

0537/100, 0537/101, 0537/102, 
0537/103, 0537/104, 0537/105, 
0537/106, 0537/107, 0537/108, 
0537/109, 0537/110, 0537/111, 
0537/112, 0537/113, 0537/114, 
0537/115, 0537/116, 0537/117, 
0537/118, 0537/119, 0537/121, 
0537/122, 0537/37, 0537/41, 
0537/42, 0537/43, 0537/44, 
0537/45, 0537/46, 0537/47, 
0537/48, 0537/49, 0537/50, 
0537/51, 0537/52, 0537/53, 
0537/54, 0537/55, 0537/56, 
0537/57, 0537/58, 0537/59, 
0537/60, 0537/61, 0537/62, 
0537/63, 0537/64, 0537/65, 
0537/66, 0537/67, 0537/68, 
0537/69, 0537/70, 0537/71, 
0537/72, 0537/73, 0537/74, 
0537/75, 0537/76, 0537/77, 
0537/78, 0537/79, 0537/80, 
0537/83, 0537/92, 0537/93, 
0537/94, 0537/95, 0537/96, 
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0537/97, 0537/98, 0537/99, 0537/1, 
0537/23, 0537/40 

49257 Aracs-dűlő 

 A tiszalöki börtön építéséhez 
kapcsolódóan tártak fel egy 
vaskori település maradványait 
a Jósa András Múzeum 
régészei. 0418/1, 0417, 0415/10, 0415/9 

49259 Aracs-dűlő II. 

  A tiszalöki börtön építéséhez 
kapcsolódóan tártak fel egy 
vaskori település maradványait 
a Jósa András Múzeum 
régészei. 

0418/1, 0417, 0415/10, 0415/9, 
0416 

49261 Aracs-dűlő III. 

  A tiszalöki börtön építéséhez 
kapcsolódóan tártak fel egy 
vaskori település maradványait 
a Jósa András Múzeum 
régészei. 0415/9, 0415/7, 0415/8 

49263 Aracs-dűlő IV. 

  A tiszalöki börtön építéséhez 
kapcsolódóan tártak fel egy 
vaskori település maradványait 
a Jósa András Múzeum 
régészei. 0415/9 

49264 Kaszáló-dűlő   0424, 0423/8, 0423/9, 0425 

49266 Nagy-Botos-halom 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0390/7, 0390/8 

49267 Kis-Botos-halom 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 

0393/2, 0390/5, 0390/6, 0392, 
0393/3 

49268 Botos-halomtól D-re 

 Régészeti terepbejárás során 
sikerült azonosítani a halomtól 
délre húzódó neolit települést. 0390/7, 0390/6 

57482 Erőmű 

 1958-ban az erőmű területén 
munkáslakás építése során egy 
csontvázas sírt bolygattak meg. 

0484/15, 0484/16, 0484/18, 0490, 
0491, 0492, 0493, 0495, 0496, 0497, 
0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 
0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 
0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 
0516, 0517/1, 0517/2, 0520/2, 
0521, 0487 

57483 Rázompuszta 

 A vizierőműhöz kapcsolódó 
építkezések során itt a vasút és 
az út átvágja a szarmata 
temetőt, a vasút és az országút 
közötti kitermelés gödrében 
császárkori temető sírjai 
húzódnak. 

0525/3, 0525/5, 0526/5, 0526/7, 
0526/8, 0523, 0487, 0484/23, 
0484/5, 0484/6, 0484/7, 0484/8, 
0484/9, 0484/10 

76095 Gyomán 

 2008-ban végzett helyszíni 
szemle során ismeretlen korú 
csontvázas temető 
maradványait térképezték. 0375/9 

76097 Kis-Rázom-dűlő I. 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0439 

76099 Kis-Rázom-dűlő II. 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0444 
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76101 Kis-András-halom 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0255 

76103 Két-András-halom I. 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0253, 0230/1, 0255 

76105 Két-András-halom II. 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0230/1 

70689 Tiszalök, 50. lh. 

 2009-ben végzett helyszíni 
szemle során sikerült a felszíni 
telepmaradványokat rögzíteni. 

0426/1, 0426/2, 0426/3, 0426/4, 
0426/5, 0426/6, 0426/7, 0426/8, 
0425 

70691 
Középső-dűlő, Tiszalök 
51. lh. 

 2009-ben végzett helyszíni 
szemle során sikerült a felszíni 
telepmaradványokat rögzíteni. 

0430/32, 0430/31, 0430/30, 
0430/29, 0430/28, 0430/27, 
0430/26, 0430/25, 0430/24, 
0430/23, 0430/34, 0430/33 

70695 Kutyaugró-dűlő 

 2009-ben végzett helyszíni 
szemle során sikerült a felszíni 
telepmaradványokat rögzíteni. 

0428/21, 0428/22, 0428/23, 
0428/24, 0429/1, 0428/5 

70699 Tiszalök, 53. lh. 

 2009-ben végzett helyszíni 
szemle során sikerült a felszíni 
telepmaradványokat rögzíteni. 

1144/2, 1144/3, 1144/5, 0428/15, 
0428/27, 0428/28, 1144/6, 1144/4 

77895 Rázompuszta 

 2011-ben gázvezeték fektetése 
alkalmával sikerült lokalizálni a 
település maradványait. 0469 

81591 Kis-Pincés 

 2012-ben végzett terepbejárás 
során sikerült térképezni a 
felszíni kerámiatöredékek 
szóródása alapján. 0245/11, 0246, 0245/10, 0248 

81593 Ita-Szék halom 
 késő rézkori – kora bronzkori 
kurgán, halomsír 0232/1, 0230/1 

81595 Ita-Széktől nyugatra 

 2012-ben végzett terepbejárás 
során sikerült térképezni a 
felszíni kerámiatöredékek 
szóródása alapján. 

0247/1, 0253, 0232/1, 0232/2, 
0230/1, 0255 

81597 

Hajnalos vasúti 
megállótól 
északnyugatra 

 2012-ben végzett terepbejárás 
során sikerült térképezni a 
felszíni kerámiatöredékek 
szóródása alapján. 

0246, 0242/10, 0242/11, 0242/12, 
0242/13, 0242/14, 0237/1, 0239/2 

81599 Gyomán-lapos kelet 

 2012-ben végzett terepbejárás 
során sikerült térképezni a 
felszíni kerámiatöredékek 
szóródása alapján. 

0375/15, 0375/16, 0375/18, 
0375/17, 0375/20, 0375/19, 
0375/14 

31920 Királytelki út I. dűlő   
0108/11, 0108/12, 0108/13, 
0108/14, 0317/1 

 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további 
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Tiszalök határában, azonban a kevés és pontatlan 
helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges. 
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Szőlőhalom 
1943. augusztusában Kiss Lajos végzett ásatást a községtől délnyugatra, a vasútállomástól 2 
km-re, ahol mellékletnélküli gyermeksírt tárt fel 
 
Újtelep – Nagy Sándor gazdálkodó kertje 
1947-ben gödörásás közben egy csomóban égett csontok kerültek felszínre, mellettük bronz 
fibula és nyitott karperecek 
 
Újtelep – Fótos Mihály telke 
1942-ben egy vassarkantyú került elő 
 
Újtelep 
Gödörásás alkalmával késő bronzkori kincslelethez tartozó bronztárgyak kerültek a Magyar 
Nemzeti Múzeumba 
 
Újtelep 
Az előző lelőhely közeléből újabb késő bronzkori kincslelet került a Jósa András Múzeumba 
 
Kettős-halom közelében 
A Kettős-halomhoz közel a gát déli oldalán lévő magas kurgán oldalában rézkori cserepeket és 
egy nyéllyukas kőbaltát találtak a Jósa András Múzeum régészei 
 
Tiszalök határa 
1950-ben Nyárády Mihály végzett helyszíni szemlét a tiszalöki útépítési munkálatoknál, amikor 
régészeti leletek előkerüléséről tett feljegyzést 
 
Rázompuszta 
1941-ben a Rázompuszta alatt lévő halászkunyhó előtt ősállat agyart mosott ki a Tisza 
 
Középső-dűlő 
1966-ban Németh Péter végzett helyszíni szemlét a községtől nyugatra a Tiszavasvári-
Ohatpusztakócs közötti vasútvonaltól délre, a Keleti főcsatornától keletre, ahol neolit 
település maradványait figyelte meg 
 
Középső-dűlő 
1966-ban a Középső-dűlőben szántás alkalmával négy bronzkardot vetett fel az eke.            
 
Matiszkó János dombja 
1943-ban végzett Kiss Lajos itt ásatást, amikor mellékletnélküli sírok kerültek felszínre 
 
Kapás-halom 
1945-ben Kiss Lajos végzett itt ásatást 
 
Rozsnyópuszta 
A Tisza homokos partján kora bronzkori edényt találtak, amely a Magyar Nemzeti Múzeumba 
került 
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Hajnalosi védgát 
Dessewffy Miklós ajándékozott innen egy középkori gyűrűt 
 
Meszes-Tisza-part 
Rohács József gyűjtött innen egy neolit edényt                                   
 
Tiszalök határa 
Közelebbről meg nem határozott helyről gyűjtött 1941-ben Rohács József egy szarmata edényt 
 
Tiszalök határa 
Közelebbről meg nem határozott helyről adott be a múzeumba 1899-ben Dobos Anna egy 
nagy méretű üveggyöngyöt 
 
Tiszalök határa 
Közelebbről meg nem határozott helyről adott be Beke András 1934-ben két darab őskori 
edényt 
 
Gyomán 
Okleveles adatból ismert középkori település Tiszalök határában, 1411-ben említik. 
 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Tiszalök belterületén 
 

Az ország területén található régészeti lelőhelyek speciális csoportját alkotják a földből épített 
védművek, sáncok, földvárak, erődítések, halmok. Itt az Alföldön legnagyobb számban ezek 
közül a halmok, kurgánok fordulnak elő, ami igaz Tiszalök határára is. Talán a leglátványosabb, 
legérdekesebb régészeti lelőhelyek tartoznak ebbe a csoportba, azonban ezen lelőhelytípusok 
a régészeti lelőhelyek csak apró kis töredékét reprezentálják. Szerencsés esetekben a terepen, 
a felszínen is jól azonosíthatóak, emiatt nemcsak a régész szakemberek figyelmére tarthatnak 
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számot. A mesterséges építmények már a történeti korokban is felkeltették az emberek 
érdeklődését. Az egyes objektumokhoz számos legenda, monda, történet kapcsolódik, 
amelyek esetenként a földrajzi elnevezésekben is fennmaradnak.   

 

 

  Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Tiszalök északkeleti határában 
 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Tiszalök keleti határában 
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Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Tiszalök délkeleti határában 
 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Tiszalök nyugati határában 
 

A Kelet-Európai steppéről, a rézkor végén érkező úgynevezett gödör síros kurgánok népe 
emelte a sírhalmokat, a közösségből kiemelkedő, magas rangúakat megillető tisztelet jeleként. 
Funkciójuk gyakorlatilag azonos az egyiptomi piramisokéval, csak a kőben szegény Alföldön 
nem volt lehetőség kőből megépíteni a halmokat. 
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A kurgánok a régészeti és történeti korokban, minden alkalommal betöltöttek valamilyen 
funkciót. A rézkor után megtelepedő népek is előszeretettel használták temetkező helyül a 
halmokat. A régészeti feltárások során több alkalommal kerültek feltárásra a kurgánokba 
később beásott szarmata, valamint népvándorláskori sírok. A Kárpát-medencébe érkező 
honfoglaló magyarok is szívesen használták őket temetkező helyül. Az Árpád-korban pedig, 
mint a vidék legmagasabb pontjai, kiváló lehetőséget kínáltak az első templomok helyének 
kiválasztásához. A középkorban is számon tartották a síkvidék jellegzetes tereptárgyait, mint 
határjeleket. A középkori oklevelekben fennmaradt határjárások gyakran említik a halmokat, 
amelyekhez jól lehetett tájékozódni az egyes birtokok határainak leírása alkalmával. A XVI. 
században az első kéziratos térképeken is feltüntetik a legjelentősebb halmokat, és földmérési 
jeleket helyeznek el rajtuk. 
 
A földvárak, tellek, kurgánok, halmok, sáncok nagy része egyedileg védett régészeti lelőhely, 
azaz miniszteri határozatban, illetve miniszteri rendeletben kimondott védelem a kulturális 
örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény legmagasabb szintű védelmét jelenti. A 
védelem célja elsősorban a további beépítések, bolygatások megakadályozása, hogy a lelőhely 
minél nagyobb része eredeti összefüggéseiben maradjon fenn az utókornak. Tiszalök esetében 
egyelőre még egyetlen halom esetében sem született ilyen típusú régészeti védelem.  
 
A kurgánok esetében a 2001. évi LXIV. törvény kimondja, hogy a tájképi jelentőséggel bíró 
kurgánokat a beruházások során el kell kerülni. 
 
A halmok egyik legnagyobb ellensége a folyamatos mezőgazdasági művelés, a szántás által 
felgyorsított erózió következtében a halmok gyorsan elvesztik eredeti formájukat, alakjukat, 
és egyre inkább belesimulnak az alföldi tájba. Pusztulásukat viszont lelassítja az a körülmény, 
hogy tetejükön nagyon gyakran háromszögelési alappont található. 
 

 

Kurgánok Tiszalök határában 
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A kunhalmok felmérését a Hortobágyi Nemzeti Park végezte el, ennek a listának a 
felülvizsgálatára a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bevonásával került sor. A 2007-2008. 
folyamán végzett munka során, a rendszeres terepi munkának köszönhetően számos a 
listában korábban nem szereplő halom azonosítására nyílt lehetőség, majd a KÖH 
adatszolgáltatása alapján megszületett 32/2010. (III. 30.) FVM rendelettel módosított 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, amelynek 1. melléklet 9. pontja alapján: „A Mezőgazdasági 
Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. A kunhalom 
területén a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével bárminemű 
talajmunka végzése és a fahasználat tilos.” 
 

     

                             Tiszalök – Botos-halom                    Tiszalök – Kép-halom 

   

                            Tiszalök – András-halom   Tiszalök – Kettős-halom I. 
 

    

                      Tiszalök – Kis-András-halom                         Tiszalök – Kis-Rázom-dűlő II. 
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Régészeti terepi munkák során azonban tapasztaltuk, hogy újabb halmok azonosítása történt 
amelyek bekerültek a közhiteles régészeti nyilvántartásba, de nem feltétlenül kerültek át a 
Nemzeti Park által vezetett listába, így feltétlenül indokolt és szükséges a listák egyeztetetése, 
frissítése. 
 
Tiszalök közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek 

 
Gyomán-lapos környezete 
 
Az okleveles adatokból ismerjük, hogy a középkori Gyomán települést 1220-ben említik 
először. A középkori Gyomán pontos elhelyezkedését, kiterjedését nem ismerjük, annak 
elhelyezkedésére az újkori névanyagban fennmaradt Gyomán-lapos, illetve Gyomán határrész 
elhelyezkedése utal. A település középkori központjában a templom állt. A középkori 
településhez tartozó épületek, régészeti jelenségek a templom körül húzódtak.  Szisztematikus 
régészeti kutatások hiányában a középkori település pontos kiterjedésének megrajzolását 
nem tudjuk elvégezni.  
 
Középkori templom környezete 
 
Az okleveles adatokból ismerjük, hogy a középkori Lök-öt 1214-ben említik először. A 
középkori Lök pontos elhelyezkedését, kiterjedését nem ismerjük, annak elhelyezkedésére a 
középkori eredetű református templom elhelyezkedése utal. A település középkori 
központjában a templom állt. A középkori településhez tartozó épületek, régészeti jelenségek 
a templom körül húzódtak.  A belterületen végzett régészeti kutatások hiányában a középkori 
település pontos kiterjedésének megrajzolását nem tudjuk elvégezni.  
A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja, amelynek 
vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt valószínűsíthetjük, hogy 
egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkori-kora újkori 
településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően a település központjában, a 
mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal kell eljárni. Az 
építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet megrendelése. 
 

   

 

Tiszalök középkori temploma 
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Újtelep 
Újtelep területéről több alkalommal kerültek felszínre régészeti leletek, de sajnos a leírások 
pontatlan volta miatt ezek pontos lelőhelyét nem sikerült meghatározni. A terület 
beépítettsége miatt topográfiai módszerekkel nem kutatható, a földmunkával járó 
építkezések során azonban számítani kell régészeti leletek előkerülésére, így az itt tervezett 
földmunkák során indokolt a régészeti felügyelet ellátása. 
 
Tiszalök határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori szikes tavak, 
mocsarak, lápok magas partjain, így például Tiszalök keleti határában az Ita-szék-dűlő, 
délkeleti határban a Pincés-dűlő, Körtvély-szék, Körtvély-széle, Gyilkos-lapos, Balogh-Istók-
lapos, Liba-lapos, Botos-dűlő, Botos-part-dűlő, Aracs-hát-dűlő, déli határban Szemere-Akol-
dűlő, Kaszáló-dűlő határrészen. A felsorolt területek Tiszalök közigazgatási határába eső 
vízmentes magaspartjai régészeti érdekű területnek minősülnek, ahol a kulturális örökség 
védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell számítani.  
 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti 
jellemzők 

 

A település mai szerkezete megtartotta középkori eredetét. A középkori eredetű 
városszervező erők máig hatnak Tiszalök településszerkezetére: a halmazos szerkezet, a 
szabálytalan vezetésű utcák, tölcséres teresedések biztosítják Tiszalök egyedi arculatát. 
Jellegzetes, örökségvédelmi szempontból értékes építészeti elemek elsősorban ezekhez a 
csomópontokhoz köthetőek. A modern településrendezési eszközök legfontosabb feladata a 
középkori településszerkezeti elemek megőrzése és az utókorra történő hagyományozása.  
 
A település máig megőrizte kisvárosi jellegét. A XIX. századi fejlődés során megvalósuló 
beépítések máig meghatározzák a főutca képét. Az ekkor megépülő közintézmények a 
legkarakteresebb épületei a városnak. 
 
A Kossuth utca – Rákóczi utca – József Attila utca kereszteződésében, a Hősök terén, a Kossuth 
utca 39-43. közötti beépítések esetében figyelhetők meg a város egyedi arculatát biztosító 
építészeti jellemzők: a vonalvezetés, zártsorú beépítés, épülettömeg kilakítás, homlokzat 
kialakítás, homlokzat színezés. 
 

   
                          Az egykori városháza                                Zártsorú beépítés a Kossuth utcán 
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                   Rákóczi utca – Kossuth utca sarok                    Az egykori Járásbíróság épülete 

 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
 
Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Tiszalök közigazgatási 
határában. 
 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes2 
 
Országos védelem alatt álló műemlék nem található Tiszalök határában. 
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 

 
Tiszalök közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti kert, 
temető és temetkezési hely nem található. 
 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet 

 
Tiszalök területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet nem került kijelölésre.   
 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 
 
Tiszalök területén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény alapján kijelölt 
nemzeti emlékhely nem található. 
 

1.14.6.9. Helyi védelem 
 

Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének A település Helyi Építési Szabályzatának 
és a hozzá tartozó szabályozási tervek jóváhagyásáról szóló 22/2001. (XII. 28.) számú rendelete 
megfogalmazta a település legértékesebb épületeinek műemléki védelemre történő 
felterjesztésének szükségességét, de sajnos a javaslatokból nem született meg az országos 
műemléki védelem. A helyi építési szabályzat 31 épület helyi védelem alá helyezésére tett 
javaslatot. 
                                                      
2 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ 2016. áprilisi adatszolgáltatása alapján 
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Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének A településkép védelméről szóló 
14/2017. (XII. 11.) számú rendelete új alapokra helyezte a település helyi védelmét. Sajnos a 
2001-ben védelemre jelölt épületek közül többet, elsősorban a népi épületeket, lakóházakat 
lebontottak. 
 
Tiszalök közigazgatási határában jelenleg helyi védelem alatt álló épületek: 
 
A volt „Járásbíróság” épülete (1697/1-2 hrsz) Kossuth út 39. 
A volt „Szolgabíróság” épülete (1693/1 hrsz) Kossuth út 41. 
Több lakásos lakóház, Rákóczi u. 1. – Kossuth u. 37. (1698 hrsz)  
Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezet irodaháza, volt községháza (6/2 hrsz) Kossuth út 6. 
A volt Vay kúria (1581/5 hrsz) Rákóczi u. 35.  
Általános Iskola régi épületszárnya (Református emeletes iskola), Kossuth út 43. (1693/2 hrsz) 
Városi Könyvtár és Galéria, Kossuth út 40. (971 hrsz) 
Művelődési Ház, Kossuth u. 27. (1722 hrsz) 
Polgári lakóház, Kossuth u. 42. (970 hrsz) 
Református templom, Hősök tere 6. (178 hrsz) 
Református Parókia épülete, Petőfi u. 7. (174/2 hrsz) 
Római Katolikus Kápolna, Ady Endre u. 8. (1352 hrsz) 
Kisfástanyai Szent Erzsébet Kápolna, Kisfástanya, Szent István u. (3564/1 hrsz) 
Tiszalöki Vízierőmű (0526/4 hrsz) 
Eklektikus lakóház (1642 hrsz) Rákóczi u. 22. 
Lakóház, a régi posta épülete, Szabadság u. 1. (1971 hrsz) 
Vasútállomás, Táncsics u. (1221 hrsz) 
A volt Hajnalosi Iskola épülete (0247/2 hrsz) 
 
Helyi védelem alatt álló szobrok, képzőművészeti alkotások, emlékművek, síremlékek: 
 
Kossuth Lajos mellszobra, 1090/6 hrsz 
I. világháborús emlékmű, Hősök tere 
II. világháborús emlékmű, Kossuth u. közpark 
Csontváry Kosztka Tivadar mellszobra 
Bocskai István mellszobra, Hősök tere 
Szakács Ferenc mellszobra, Gimnázium kertje 
Trianoni emlékmű, Kossuth u. közpark 
Emlékkereszt, Petőfi u. 2. 
Emlékmű a volt fogolytábor helyén 
’56-os emlékoszlop, Kossuth u. 40. előtti tér 
Kossuth emléktábla, Általános Iskola aulája, Kossuth u. 43. 
100 éves a vasút emléktábla, Vasútállomás, Táncsics u. 
A terrorizmus áldozataiért emlékmű, Kossuth u. óvoda előtti parkoló 
Nőalak, Tiszalöki vízierőmű 
Tiszalöki Emlékmű 1954-2004, Tiszalök Vízierőmű 
Vásárhelyi Pál emlékmű, Tiszalök, Arborétum 
Református temető, Honvéd utca  - Hősök emlékműve, 1848-as síremlékek 
Római Katolikus temető, Honvéd utca – Szent József Kápolna – Nagy József családi sírboltja; 
Malina József és leányának síremléke 
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Izraelita temető, Honvéd utca 
Helyi területi védelem: 
Tiszalök – Óváros területén településszerkezeti védelem, településkép védelme 
Óváros területi lehatárolása: Szabadság utca, árvízvédelmi töltés, Virág utca, József Attila utca, 
Petőfi utca, Vörösmarty utca, Ady Endre utca, Bercsényi köz, Wesselényi utca nyugati oldala 
Helyi védelem alatt állnak a Kossuth utcai közparkok, a Hősök tere és a Táncsics utcai lombos 
gömbkoronájú köztéri sorfák. 
Településképi védelem alatt áll a Hősök tere, Kossuth u. 39-43. közötti szakasz, Kossuth u. 40-
42. közötti szakasz, Római Katolikus kápolna előtti tér, a Polgármesteri Hivatal előtti tér. 
 
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 
Az országosan védett értékek teljes hiánya mellett jobban kellene tudatosítani a település 
arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti 
értékeket. Ha áttekintjük ezeknek az épületeknek az állagát azt tapasztaljuk, hogy egy részük 
üresen áll és gyakorlatilag mindegyik korszerűsítés, modernizáció, felújítás előtt áll. Ezen 
épületek felújítása során a legnehezebb feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, amely 
szinte az egyedüli biztosítéka ezen régi épületek fennmaradásának. A megtalált funkció 
mellett fontos szerepet játszik még az új funkcióhoz kapcsolódóan az épületek modernizálása, 
esetleges bővítése, amelyet csak az épületek építészeti értékeinek figyelembevételével, 
hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani. 
 
A középkori eredetű településközpontban, a Hősök terén és annak környezetében tervezett 
esetleges új beépítések esetén számolni kell késő középkori-kora újkori településnyomok 
előkerülésével. 
 
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. 
Ahogyan fentebb említettük, Tiszalök nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott 
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá 
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál 
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak 
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti 
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi 
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség 
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a 
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. 
 
A forgalomnak néhány évvel ezelőtt átadott M3 autópálya nyomvonala, bár nem érinti 
közvetlenül a települést, ennek ellenére tovább javítja a település elérhetőségét, 
megközelíthetőségét. Az új közlekedési folyosó ipari, logisztikai, kereskedelmi beruházásokat 
vonzhat a településre. 
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított 
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével. 
A halmazos településszerkezet egyik sajátossága a keskeny, szabálytalan vonalú utcák 
rendszere. A gépjárműforgalom növekedése együtt járhat utcaszélesítési igényekkel. Az utcák 
vonalvezetésének, karakterének megőrzése szempontjából javasolt különböző közlekedés 
szervezési eszközök  – például az utcák egyirányúsítása – megfontolása.  
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Felhasznált források 
 

Az Első Katonai Felmérés. A Magyar Királyság teljes területe. 1782-1785. ARCANUM DVD-ROM. 2004. 
A Második Katonai Felmérés. A Magyar Királyság és a Temesi Bánság. 1819-1869. ARCANUM DVD-ROM. 2005. 
A Harmadik Katonai Felmérés. 1869-1887. ARCANUM DVD-ROM. 2007. 
Lipszky János: A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára. 1804-1810. ARCANUM DVD-ROM. 2004. 
Az 1715. évi országos összeírás. ARCANUM DVD-ROM. 2004. 
Google Street View 
 

Felhasznált irodalom 
 

Almássy Katalin: Késő vaskori maszkos gyöngy Tiszalökről. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle XXVIII (1993) 
4. sz. 373-379. 
Csallány Dezső: Szabolcs-Szatmár megye avar leletei. JAMÉ I. 1958. (1960) 31-83. 
Dienes István-Németh Péter: A Szabolcs megyei honfoglalás és kora Árpád-kori temetők terepbejárási naplója. 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1996/2. 287-370. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Budapest, 1891.  
Szabolcs vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. A „Magyarország vármegyéi és városai” állandó 
munkatársainak közreműködésével szerkeszti Dr. Sziklay János és Dr. Borovszky Samu. Budapest, 1896. 
Görbedi Miklós: Tiszalök a századok tükrében. Helytörténeti olvasókönyv. 1989. 
Istvánovits Eszter-Lőrinczy Gábor: Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1981-83. In: 
Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról. Szerk: Németh Péter. Folklór és Etnográfia 24. Debrecen 1986. 
164. 
 
Istvánovits Eszter-Kurucz Katalin: Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban. JAMÉ 
XXVII-XXIX (1984-1986) 1990. 
Istvánovits Eszter: Újabb hunkori leletek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szemle XXVIII (1993) 4. sz. 381-391. 
Kalicz Nándor: Régészeti leletek és kutatások Szabolcs-Szatmár megye területén 1945-1956 között. Szabolcs-
Szatmári Szemle 1956. 
Kemenczei Tibor: Die Spatbronzezeit Nordostungarn. ArchHung LI. 1984. 
Kemenczei Tibor: A tiszalöki bronz kardlelet. JAMÉ X (1967) 23-29. 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1997. 
Kovrig Ilona: A tiszalöki és mádi lelet. Archaeológiai Értesítő 1951. 113-120. 
Kurucz Katalin: A Nyíri Mezőség neolitikuma. A Jósa András Múzeum kiadványai 28. Nyíregyháza 1989. 
Mező András – Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, 
1972. 
Méri István: Beszámoló a Tiszalök-Rázomi és a Túrkeve-Mórici ásatások eredményeiről. Archaeológiai Értesítő 
79 (1952) 49-67; 81 (1954) 138-154. 
Méri István: Egy Árpád-kori magyar falu leletmentő ásatása Tiszalök-Rázom, 1950-53. Opuscula Hungarica II. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2000. 
Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. Debrecen 
Az ezerarcú Nyírség. Varázsos tájak. szerk.: Tóth M. Ildikó. Nyíregyháza, 2000. 
Scholtz Róbert: Szkíta kori település- és temetőrészlet Tiszalök határában (Tiszalök-Börtön). in.: Régészeti 
kutatások Magyarországon 2006. 53-65. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15. KÖZLEKEDÉS 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

192 
 ART Vital Kft. 

Tiszalök város földrajzilag Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye észak-nyugati részén a Mezőség 
tájegységben a Tisza bal partján helyezkedik el. A város közúton, tömegközlekedéssel, sőt vízi 
úton hajóval is jól megközelíthető. 

 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Tiszalök város földrajzilag Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye észak-nyugati részén a Mezőség 
tájegységben a Tisza bal partján helyezkedik el. A város közúton, tömegközlekedéssel, sőt vízi 
úton hajóval is jól megközelíthető. 
Tiszalök földrajzi fekvését tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati csücskében, 
Tokajtól 13 km-re a Tisza partján fekszik. A város megközelítése vasúton és közúton egyaránt 
ideális. Budapestről 2 óra alatt elérhető az M3-as autópálya polgári szakaszán. A város közel 
van Magyarország keleti részének nagyvárosaihoz: Nyíregyháza 30 km, Miskolc 60 km, 
Debrecen 65 km távolságra található. Tiszalökről egy-egy óra alatt elérhető mind az ukrán, a 
román, és a szlovák határ is. A Tisza folyón való átkelést északi irányba komp segíti. Tiszalök 
város nevét az első tiszai vízlépcső és a Keleti-főcsatorna megépítése tette országosan híressé. 
Az M3-as autópálya a várostól 16 kilométerre, délre található. A főváros irányába jelentősen 
javult a közlekedés, az utazási idő gépjárművel lecsökkent, mely a város gazdasági fejlődésére 
pozitív hatással bír. 

 

Forrás: Közlekedés Kft. 

 
1.15.2. Közúti közlekedés 

 

A település a Nyírség és a Hajdúhát tájegységek határán, Tiszavasváritól 6 km-re É-ra fekszik. 
Megközelítése Tiszavasvári felől a 36. sz. fkl. útról letérve a 3632. sz. úton lehetséges. É-ról a 
36314. sz. úton, míg K-ről, NY-ról a 3612. sz. úton közelíthető meg. Ezek az utak a településen 
átmenő állami tulajdonú közutak.  
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3632. sz. ök. út:  

Tiszavasvári - Tiszalök összekötő út. Osztályba sorolása K.V. külterületi összekötőút, illetve a 
települési átkelési szakaszon B.V.c. belterületi gyűjtőút, 2012-ben mért átlagos napi forgalma 
ÁNF=2741 j/nap = 3198 E/nap. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi burkolatszélesség 6,0 m, 
mely nem felel meg az előírásoknak. A burkolatok minősége helyenként felújításra szorul. 
 

 

3612. sz. ök. út:  

Tiszadob - Nagycserkesz összekötő út. Osztályba sorolása K.V. külterületi összekötőút, illetve 
a települési átkelési szakaszon B.V.c. belterületi gyűjtőút, 2012-ben mért átlagos napi 
forgalma ÁNF=1059 j/nap = 1146 E/nap. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi 
burkolatszélesség 5,5 - 6,0 m, mely nem felel meg az előírásoknak. A burkolatok minősége 
helyenként felújításra szorul. 

 

36314. sz. út:  

Tiszalök város belterületén az állomáshoz vezető út. 2012-ben mért átlagos napi forgalma 
ÁNF=567 j/nap = 633 E/nap. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi burkolatszélesség 4,0 m, 
mely nem felel meg az előírásoknak. 
 
1.15.3. Közösségi közlekedés 

 
A közúti és vasúti közlekedési lehetőségek mellett kistérségben található fontos tiszai átkelési 
csomópontok: a rakamazi és délről a polgári Tisza-híd, a tiszadobi Ponton-híd, és a tiszalöki 
kompátkelőhely. A tiszalöki átkelő éves forgalma hozzávetőleg 80-100 ezerre tehető. 
Említendő még közlekedés vonatkozásában a Tiszán mintegy öt éve működő személyhajózás, 
ami nem igazán települések közötti közlekedési kapcsolatokat jelent, inkább turisztikai célú 
charterjáratot. 
 

1.15.3.1. Közúti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Google Earth 

 
Tiszalök községben a Szabolcs Volán Zrt. üzemeltetésében menetrend szerinti járat közlekedik: 

• Tiszalök-Tiszavasvári-Nagycserkesz-Nyíregyháza útvonalon naponta 18 járat;  
• Tiszalök-Tiszaeszlár-Tiszanagyfalu-Rakamaz útvonalon naponta 7 járat; 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

194 
 ART Vital Kft. 

• Tiszalök-Tiszadada-Tiszadob-Polgár útvonalon naponta 11 járat. 
Autóbuszmegálló helyek:  

• Külterület ipartelep  
• Külterület, Erőmű-üdülőtelep 
• Belterület, Kazinczy Ferenc utca 26. 
• Belterület, Ady Endre utca 48. 
• Belterület, József Attila utca 37. 
• Belterület, Kossuth Lajos utca 40. 
• Belterület, Szakrendelő előtt (Kossuth u.) 
• Belterület, Kossuth Lajos utca 119. 
• Belterület, Újtelep 
• Belterület, Kisfástanya 

 
Forrás: Google Earth 

 
Az autóbusz megállók helye a rájárási távolságot nézve majdnem mindenhol megfelelő. A 
leszállóhelyeket előírás szerint kell kialakítani, illetve átalakítani.  
 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

 

Forrás: www.vasutallomasok.hu 

 
Tiszalök város a Füzesabony - Nyíregyháza, és a Debrecen - Tiszalök vasútvonalon helyezkedik 
el. Vasútállomás a 36314. sz. út mellett található, a 1221 hrsz-ú területen, valamint a 
Kisfástanyán, a 3612. sz. ök. út mellett, a 3402 hrsz-ú területen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 

 

195 
 ART Vital Kft. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

Forrás: Google Earth 

 
A településen kiépített kerékpárút van. 2006-ban kiépítésre került a Tiszavasvári-
Szorgalmatos-Tiszalök településeken áthaladó, 7271m hosszúságú, bel- és külterületi 
kerékpárút. Így biztonságossá és kényelmesebbé vált a - főleg nyáron - kerékpáros forgalom 
által leginkább érintett Tiszavasvári-Tiszalök közút. 
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az útburkolatokon 
bonyolódik, osztályba sorolásuk külterületen K.X., belterületen B.X. A kisebb forgalmú, 
meglévő önkormányzati utak esetében nem túl balesetveszélyes, tehát megengedhető. 
 
1.15.5. Parkolás 
 

Forrás: Goggle Earth 

 
Kijelölt parkoló jelenleg a Kossuth utcában lévő Polgármesteri Hivatal előtt, OTP Bank előtt, 
Áruháznál, Szakrendelő Intézet előtt, illetve a Postánál található. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 
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1.16.1. Viziközművek 
 

Tiszalök város közüzemi vízellátó rendszerét a Tisza XII/274. vízikönyvi számú Ht. 391 
/78/1995. sz. üzemeltetési engedély alapján a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. működteti, mely a helyi 
Önkormányzat tulajdonában lévő vizílétesítmény. A vízmű telep Tiszalök Honvéd utca 54. szám 
alatt található. 
A négy mélyfúrású kútból kettő - kettő párban üzemel az igényeknek megfelelően váltogatva. 
A nyersvizet vas-mangántalanító szűrőtartályokon átnyomatva a kezeltvíz a térszíni tárolókba 
jut. Innen szívnak a hálózati szivattyúk, és nyomják a vizet a város ivóvíz hálózatába, mely kb. 
64 km különböző dimenziójú vezeték és az 500 m3-es acélszerkezetű víztoronyba. 
A víztermelő mű hosszú távon biztosítani tudja Tiszalök város, Tiszalök - Újtelep, Tiszalök - 
Üdülőhely, Tiszalök - Rázompuszta külterületi lakott helyek vízigényének kielégítését is. 
Tiszalök régi üdülőterületén (Duzzasztómű környezete, ill. a Keleti főcsatorna partjainál) önálló 
vízellátó rendszer üzemel Tisza XII/516. vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedély alapján. Az 
üdülőterület közüzemi vízellátását Tiszalök városi közműhálózatról kell biztosítani távlatban. 
Tiszalök - Kisfástanya vízellátását a Tisza XIl/435. vksz-ú Ht. 254-2/I./1989. sz. vízjogi 
üzemeltetési engedély alapján a Görögszállás - Nagycserkesz regionális rendszerről 
lecsatlakozó Tiszaeszlár - Bashalom - MÁV Újtelepi távvezetékről biztosítják. Vízigény: 100 
m3/d az üzemeltetési engedély alapján. 
 

1.16.1.1.  Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

 
A belterületi rész fő gerincvezetékei DN 200 -DN150 acny vezetékek, melyek megfelelő 
vízbázissal rendelkeznek a leágazó elosztó vezetékek felé. A vezeték védőövezete 3-3 m, 
melyen belül építmény nem helyezhető el. A csatlakozó vezetékek / DN 150 - DN 80 / a 
fogyasztáshoz megfelelő dimenzióval üzemelnek, a szükséges időszaki felújítások, 
korszerűsítések mellett a jelentkező vízigényeket ki tudják elégíteni. 
A meglévő hálózat jelentős hányada ac. csövekből valósult meg, és csak az új vezetékek és a 
szükséges karbantartások során készülnek a korszerű műanyag csövekből a vezetékek. 
 
A tiszalöki vízellátó rendszerről ellátott: 

Lakosok száma: 7500 fő 
Bekötések száma: 2565 db 

Település Ellátás módja 

Tiszalök Tiszalöki vízműtelepről 

Üdülő I, II, III. Tiszalöki vízműtelepről 

Erőmű lktp. Tiszalöki vízműtelepről 

Tiszalök Újtelep Tiszalöki vízműtelepről 

Kisfástanya Nyírteleki távvezetékről 

Tüzivíz biztosítása: 
A település belterületi hálózata megfelelően lefedi a lakott területeket, de a meglévő hálózati 
elemek csak részben felelnek meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak, hiszen a 
nagymennyiségű DN 80 dimenziójú ac. vezetékekre telepített tűzcsapok nem képesek a 
szükséges oltóvíz mennyiséget biztosítani. A hálózat ellennyomójaként szereplő 500 m3-es 
magas tárolóban a meglévő biztonsági vízkészlet rendelkezésre áll, a magas tároló elhelyezése 
megfelelő.  
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1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

 

A városban közüzemi szennyvízcsatorna hálózat és biológiai szennyvíztisztító telep üzemel. 
Az elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózatra és a kistérségi átemelőkre, valamint a 
tisztítótelepre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély vízikönyvi száma: Tisza XII/413.  
Tiszalök város belterületi szennyvízelvezető rendszere túlnyomóan DN 250 ac, hagyományos 
gravitációs csatornából áll, mely szabvány szerinti tisztítóaknákat, illetve tisztítóidomokat 
tartalmaz. A gerincvezeték hálózaton összesen 11 db átemelő működik  
A térségben jellemzően kommunális vízhasználat van, így a kibocsátott szennyvíz 
szennyezettségi paraméterei nem haladják meg a közcsatornába vezethetőség határértékeit, 
így előtisztítást nem igényelnek, de a beépítés jellegénél fogva előfordul olyan tevékenység is, 
ahol előtisztításra szükség van. A kisebb ipari üzemek, melyek szennyvize közcsatornába lett 
vezetve egyedi előtisztítást végeznek. 
Tiszalök város szennyvíztisztító telepe a város belterületi határán belül, a Szabadság – 
Wesselényi utca keresztezésénél lévő ingatlanon található.  
 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 

Tiszalök település a Nyírség és a Hajdúhát vízföldtani tájegységek határán helyezkedik el. A 
terep átlagos tengerszint feletti magassága: 95,0 – 100,0 mBf.  
A közigazgatási terület a Tisza bal-parti töltéstől délre Tiszaeszlár – Tiszalök településhatár, 
Tiszavasvári – Tiszalök településhatár, valamint a Keleti főcsatorna bal partja közigazgatási 
határáig tartó része közé eső terület a Bazsi belvízvédelmi öblözethez tartozik. A terület 
csapadékvizeinek elvezetése üzemi és társulati csatornákon át történik az Aracsi 
szivattyútelep, valamint a Tiszaeszlári szivattyútelepen keresztül. A közigazgatási terület Keleti 
főcsatornától NY-ra eső része a Királyéri belvízvédelmi öblözethez tartozik. Az összegyülekező 
belvizeket az üzemi és Társulati csatornákon keresztül a Királyéri főcsatorna fogadja be.  
Tiszalök bel- és külterületén a domborzati sajátosságok miatt több helyi öblözet alakult ki. 
A belterület belvízmentesítő rendszere már ki van építve, melynek egy része zárt, egy része 
nyílt rendszerű. Az összegyülekező vizek átvezetése az Aracsi szivattyútelepen keresztül 
szivattyúzással, a Korongtói zsilipnél gravitációsan, illetve szivattyúzással, valamint a 
Szabadság utcai szivattyúálláson keresztül a Tisza hullámterébe történik. 
Az utak felszíni vízelvezetése a burkolt szakaszokon biztosított, a közlekedési csomópontoknál, 
autóbusz öblökben megoldott a közúti árkokba, illetve a csatornákba bevezetve. 

 
1.16.2. Energia 
 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, 
gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) 

  
Nagyfeszültségű hálózat 
A területen az erőmű közelében található egy OVIT tulajdonú 220/120kV-os alállomás. Ezen 
alállomás csatlakozással rendelkezik 220kV-on Sajószöged és Munkács felé, valamint 120kV-
on az erőmű felé. Ezek a nagyfeszültségű szabadvezetékek az országos alap- és 
főelosztóhálózat részei és főleg a külterületeket érintik. 
 
 
Középfeszültségű hálózat 
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A középfeszültségű szabadvezetékek és földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Rt. 
elosztóhálózatának részei, ezek több helyen magántelkeken haladnak. Ezek oldják meg 
közép/kisfeszültségű transzformátorokon keresztül a terület villamos energia ellátását.  
A meglévő középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására. 
 
Kisfeszültségű hálózat és közvilágítás 
Az E.ON Zrt. adatszolgáltatásai szerint a településrészt 38 db OTR állomás látja el elektromos 
energiával. A meglévő TR állomások tovább bővíthetőek. A kisebb átlagos fejlesztéseket a TR 
állomások jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével további bővíthetőségek hajthatóak 
végre. Nagyobb igények kielégítésére kell újabb TR állomást telepíteni.  A KÖF/KIF 
transzformátorállomások elhelyezkedését a városban az 1.ábra mutatja. 
A közvilágítás a közcélú hálózat tartóoszlopain elhelyezett lámpatestekkel van biztosítva. 
 

A településen lévő TR állomások adatai, kihasználtságai: 

TR állomás száma TR állomás megnevezése Tr. állomás típusa Tr. gép 
teljesítménye 

38446 Honvéd út OTR 20/400 400 

38447 Szárító Hajnalos OTR 20/400 250 

38448 Erőmű ltp. OTR 20/400 400 

38449 Damjanich út OTR 20/400 630 

38450 Ládagyár Kossuth út OTR 20/FA400 400 

38451 Tsz. Kisfástanya Egység út FOTR 20/125 40 

38452 Kisfástanya FOTR 20/125 160 

38453 Dózsa Gy. út FOTR 20/125 400 

38454 Újtelep 1. Akácfa út OTR 20/400 63 

38455 Petőfi S. út VOTR 20/125 400 

38456 Tsz. Központ Petőfi telep FOTR 20/125 100 

38457 Rázom puszta BOTR 20/2x400 400 

38458 Asztalos műhely Tiszadadai u. FOTR 20/125 100 

38459 Wesselényi út VOTR 20/400 250 

38460 Vízmű Honvéd u. OTR 20/400 63 

38461 Vörösmarty út BOTR 20/400 400 

38462 Táncsics M. út OTR 20/400 400 

38463 Tsz. szaktelep Hajnalos FOTR 20/160 100 

38464 HODKÖT Bercsényi u. KTW 20/1000 1000 

38465 Hajójavító VORT 20/2X250 250 

38466 Vikend telep Ősi üdülő VORT 20/250 250 

38467 Vegyesipari KTSZ Dózsa Gy. u. OTR 20/250 250 

38468 Faipar Kisfástanya OTR 20/400 400 

38469 Szőlőskert Klapka Gy. út OTR 20/400 400 

38470 Aracsi Szív. telep OTR 20/400 250 

38471 Faipari Gázfogadó OTR 20/400 250 
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38472 Márton tér OTR 20/250 250 

38473 OVIT OTR 20/250 100 

38474 Kossuth Lajos út EHTR EHTR 20/630 630 

38475 Újtelep 2. Galamb u. OTR 20/400 63 

38476 Vikend telep 2. OTR 20/400 250 

38477 Szabadság út OTR 20/400 160 

38478 Naturál Farm Bt. OTR 20/63 63 

38479 Kossuth út II. OTR 20/400 400 

38480 Vikend telep 3. OTR 20/400 160 

38481 Búzavirág u. OTR 20/250 160 

38482 Rázompuszta II. OTR 20/100 100 

60366 Rázompuszta III. OTR AF-1400  
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KÖF/KIF transzformátorok elhelyezkedése Tiszalök területén 

 
Forrás: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. adatállománya 
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Gázellátás 
A területen jelenleg a gázszolgáltatást a TIGÁZ Rt. biztosítja. A város gázellátására a térségi 
gázelosztó rendszerekhez csatlakozva nyílt lehetőség, így a DN 150 nagynyomású hálózat 
kapcsolódik a Tiszalök belterületi határa mentén a 0428. hrsz-ú telken lévő átadó állomáshoz, 
ahonnan DN 160 –DN90 nagyközépnyomású vezeték halad Kisfástanya, Tiszaeszlár irányába, 
illetve DN 200 nagyközépnyomású vezeték az üdülőterületek, Tiszadada irányába. 
 
A nagy és nagyközépnyomású vezetékek szolgalmi joggal védett sávjaira a bejegyzés a MOL 
Rt. javára megtörtént, így a vezetéktől számított DN 160-ig 9-9 m, felette 10-10 m-es védősáv 
biztosítandó. Az átadó, nyomásszabályzó állomásra a telepítési rajzok szerint 50 m sugarú kör 
a védőterület nagysága. 
 
Tiszalök város belterületi része megfelelően ellátott középnyomású vezetékes gázhálózattal, a 
kiépített csatlakozási pontok az igényeknek megfelelően üzemelnek. A gázfogadótól a 
belterület irányába DN 200 KPE halad, mely a belterületen DN 160, DN 110, DN 90 elosztó 
vezetékekre ágazik el. A településen középnyomású (3 bar) hálózat épült KPE csőből, 63 mm 
mérettel. A hálózat kapacitási adatait és a település jelenlegi gázfogyasztási adatait a TIGÁZ 
Rt. üzleti titokként kezeli, ezért arról tájékoztatást nem kaptunk. 
 
A hálózat viszonylag új, ezért rekonstrukciós igény nem várható a közeljövőben. A 
gázszolgáltató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a meglévő rendszerben még vannak 
tartalékok, melyek kielégíthetik a későbbi igénynövekedéseket, de erről csak a kapacitás 
kihasználtság pontos ismeretében lehet nyilatkozni. A lakossági csatlakozók DN 32 KPE 
vezetékek. 
 
Biztonsági övezetek 

 kisnyomású vezeték középnyomású 

vezeték 

Épülettől 2m 4m 

 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

 

Tiszalökön eddig csak egy esetben fordult elő megújuló energiaforrás alkalmazása, mégpedig 
a Kossuth u. 68. szám alatt található egészségház felújításánál. 
Az említett épület lapos tetején, déli tájolással, 35 fokos szögben felállított 21 db YL 240 P-
29b-PC típusú 240W teljesítményű napelem került betervezésre, melyek elhelyezését a 2. 
ábra mutatja. Ezen eszközök beépített teljesítménye 5,04kW. 
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Napelemek elhelyezkedése az egészségház tetején 

 
Forrás: Tiszalök Város Önkormányzatának adattára, Bárány Pál (V-T-150381) terve) 

 
Az épület ad-vesz típusú fogyasztásmérővel lett tervezve, erre az áramszolgáltatóval való 
elszámoláshoz van szükség, ugyanis azt az energiát, amelyet a napelemek termelnek, 
vissza táplálja a hálózatba, amit a szolgáltató átvesz.  
A később történő esetleges fejlesztések során is elsősorban napelemes rendszerre kell 
gondolni megújuló energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és 
egyéb adottságait is figyelembe véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés 
céljából történő üzemeltetése nem lenne gazdaságos.  

 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 

Az intézmények többségében a világítótestek elavultak, üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért 
javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval ellátott elektronikus előtétű egyedi 
kompenzálású lámpatestekre. 
Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények térvilágításának gazdaságos 
működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő működtetését, de kézi 
lekapcsolásra való lehetőséggel. 
Ezen kívül szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 
lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 

 csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 
 csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek 
azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 
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rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 
világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető. 

 
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 

 

Kábel televízió 
A településen kiépített kábeltelevíziós hálózat üzemel, üzemeltetője Eurocable Magyarország 
KFT. Kiépítését tekintve légvezetékes hálózat működik, a szabadvezetékes kisfeszültségű 
hálózaton. 
 
Internet hálózat 
A városban internet szolgáltató van jelen: az Északnet KFT., az Eurocable KFT. illetve a T-home. 
Az Eurocable és a T-home vezetékes internet hálózatot biztosít a felhasználók számára,  ez 
váltakozva van kiépítve szabadvezetékkel illetve földkábellel. Az Északnet KFT. antennás 
szolgáltatást nyújt 
 
Telefon hálózat 
A településen a T-home illetve az Eurocabel is üzemeltet telefon hálózatot.  
A T-home-nál van földkábeles és szabadvezetékes hálózat is, míg az Eurocabel hálózatának 
kiépítése csak szabadvezetékes.   
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
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A település önkormányzata 2003. évtől rendelkezik környezetvédelmi programmal, amit 
8/2003. (IV.01.) számú helyi rendelettel hagytak jóvá, valamint elfogadott 
hulladékgazdálkodási tervvel 2004. évtől amit a 23/2004.(IX.24.) számú helyi rendelettel 
hagytak jóvá. A település környezetvédelmem iránti elkötelezését mutatja, hogy a város 2010 
óta rendelkezik környezetvédelmi alappal 9/2010.(VI.02.). A vizsgálati munkarészben 
felméréseink alapján megpróbáljuk bemutatni a település jelenlegi környezeti állapotát 
lehetőségeit. Az anyag összeállításakor ezek tartalmát is figyelembe vettük. 
 
Helyi rendeletek a környezet védelméről 
 
Tiszalök városi önkormányzat Képviselő- testületének: 

 4/2000.(II. 21.) KT. sz. rendelete: A zajvédelem helyi szabályozásáról (egységes 
szerkezetben a 8/2001. (IV.30.) számú rendelettel) Tiszalök Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a zaj- és rezgésvédelemről szóló többször módosított 
12/1983.(V.12.) MT. számú rendelet 27. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, va1amint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §. (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályozására a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 8/2003. (IV.01.) sz. rendelete: A város környezetvédelméről (egységes szerkezetbe 
foglalva a 15/2004. (V.27.) sz. rendelettel). A Környezetvédelmi Rendelet (a 
továbbiakban Rendelet) célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 
kialakítása, az emberi egészség, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a 
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítására hivatott. 

 23/2004. (IX.24.) sz. rendelete: Települési hulladékgazdálkodási tervről. Tiszalök város 
képviselő testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi 2000. évi XLIII. törvény 35.§-ban 
foglalt felhatalmazás alapján a Molnár Környezetvédelmi Mérnöki Kft. által elkészített 
tervet elfogadta. 

 17/2004. (VI.10.) sz. rendelete: A talajterhelési díjról. Tiszalök város képviselő 
testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21.§ (2) 
bekezdésében valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta 
meg a rendeletet. 

 9/2010. (VI.02.) sz. rendelete: Környezetvédelmi alap létrehozásáról. Az Alap összegét 
az éves költségvetés készítésekor kell tervezni. Az Alap felhasználásáról a képviselő-
testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg 
rendelkezik. Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. 

 1/2014. (II.05.) sz. rendelete: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. Tiszalök Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. § (2) 
bekezdésében, valamint és a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. 

 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 17/2014.(XII.29.) és 
21/2015. (XII.22.) számú rendeletek módosításaival) A hulladékgazdálkodásról 
Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
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Cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. tv. (továbbiakban: tv.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján. 
 

A környezet védelmét szolgáló elmúlt időszakban elnyert pályázati beruházások  
 

Napelemes rendszer telepítése a város önkormányzat intézményein: 
 A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/N/14-2014-0008 azonosítószámú 
pályázata keretében 36 416 984 Forint támogatás segítette annak a projektnek az 
eredményes megvalósulását, mely során Tiszalök Város Önkormányzat épületein 
"fotovoltaikus" rendszer épült ki. 
A KEOP-2012-4.10.0/N konstrukcióban kiírt pályázat kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai 
és EU stratégiával - a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló alapú energiatermelés 
elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése és 
ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. Kiemelt hangsúlyt fektetve a környezeti 
szempontok érvényesítésére a gazdasági fejlődésben, melynek egyik feltétele a megújuló 
energiaforrások nagyobb arányú felhasználása a társadalom és a környezet harmonikus 
viszonyának kialakítása. A Tiszalöki Polgármesteri Hivatal és Általános Iskola jelentős energia 
felhasználással bírt, a fenntartási költségek nagy hányadát tette ki a meglehetősen magas 
áramfogyasztás. Ennek csökkentésének érdekében Tiszalök Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be, amely pozitív támogatói döntésben részesült. Az intézmények tetőszerkezetére 
napelemes rendszert telepíthettek annak érdekében, hogy az intézmények villamos energia 
fogyasztásának jelentős része már megújuló energián alapuljon a 2015-2016. tanév kezdetére. 
Tiszalök Város Önkormányzata sikeresen pályázott a "Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése" tárgyú pályázati felhíváson a KEOP-5.7.0/15-2015-0233 
azonosító számú, "Tiszalöki Kossuth Lajos Alapfokú Művészeti Általános Iskola Épületének 
Energetikai Korszerűsítése" című pályázattal. 
A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése 
mintegy 146 Millió Ft uniós támogatás segítségével valósul meg. A 2015. októberében 
kezdődött beruházás keretén belül az "A" és "B" épületen összesen több mint 2000 m2 
homlokzati szigetelés, több mint 900 m2 nyílászárócsere és több mint 2700 m2 
födémszigetelés valósul meg az energetikai tanúsítványnak megfelelőn. 
Térségi szennyvíz beruházás: (projekt időtartama: 2013.09.30. – 2015.09.30.) 
 
Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás által kezdeményezett KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0016 azonosító számú Alsó-Szabolcsi Szennyvízelvezetési és Tisztítási projektnek 
köszönhetően több mint 4 milliárd Forint támogatást nyert Tiszalök Város, Nyírtelek Város, 
Tiszadob Nagyközség és Tiszaeszlár Község a szennyvízhálózatuk kiépítésére, korszerűsítésére. 
A fejlesztési célok megvalósulásának köszönhetően kiépült Tiszaeszlár, Tiszadob, valamint 
bővült Nyírtelek, és Tiszalök városok csatornahálózata. Továbbá új szennyvíztisztító telep épült 
Tiszadobon, korszerűsítésre, és bővítésre került Nyírtelek és Tiszalök szennyvíztisztító telepe. 
 
Az „Alsó Szabolcsi Szennyvízelvezetési és Tisztítási Projekt általános célja a 
szennyvízelevezetés és –tisztítás fejlesztése az Alsó-Szabolcsi térségben, amelynek 
köszönhetően csökken a környezeti terhelés, a jobb higiénés helyzet kialakításával pedig javul 
a lakosság életminősége, a talaj, talajvíz, valamint a rétegvíz mentesül a szennyezésektől. 
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Rendeletek értékelése 
 

A rendeletek áttanulmányozása után megállapítható hogy az önkormányzati rendeletek kellő 
súllyal érintik és szolgálják a település környezetvédelmi fejlődését, különös tekintettel az 
épületek fűtésrekonstrukciós valamint a talajterhelési díj kivetése. Az önkormányzat helyi 
rendeletei között viszont nem szerepel a parlagfű irtásáról helyi rendelet, melyre ugyan már 
létezik, országos rendelet helyi szinten úgy gondoljuk hasznos volna ezzel a témával 
foglalkozni. 
 
1.17.1. Talaj 
 

Talajok 

A Tisza árterén az öntéstalajoknak – vályog, agyagos vályog – jelentős a területi aránya. A 
legnagyobb területeken löszös alapon képződött réti talajok fordulnak elő. Találhatóak még 
barna erdőtalajjal, humuszos homokkal, illetve lösszel fedett területek is. Elszórva 
vízháztartási adottságoktól függően különböző gyakorisággal kisebb-nagyobb szikes területek 
is előfordulnak. 
 
A talajvédelem szempontjából a talajerózió jelenti a legnagyobb veszélyt, mely a település 
igazgatási területének szinte egészét érinti. Tiszalök város településszerkezeti tervében az 
érintett területek, tervezett fejlesztések esetében ezt kötelező figyelembe venni. A 
mezőgazdasági tevékenység eredményeként valamint a korábbi szennyvízhálózattal ellátatlan 
településrészek miatt jelentős a település talajszennyezése. A település közigazgatási 
határában magas a talajerózió mértéke, amely jelentősen befolyásolja a hatékony 
mezőgazdasági tevékenységeket. 
Környezetvédelmi előírásként a településen végzett tevékenységek során talajvédelmi 
intézkedések végrehajtására, illetve a talajvédelmi előírások figyelembevételére van szükség. 
 

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 
 

1.17.2.1. Felszíni vizek 

 

A település rendezési tervében módosítással érintett terület a Tisza folyó és a Keleti-
főcsatorna bal partján helyezkedik el, melyet a TIKÖVIZIG 09.02 számú Tiszatarján-Rakamaz 
védelmi szakasza mentesít a Tisza árvizeitől. Kiépített árvízvédelmi művek az üdülőterületen 
nincsenek, mivel az teljes egészében magasparti szakaszon helyezkedik el, vagyis a 
természetes domborzatnak köszönhetően a teljes terület jóval a mértékadó árvízszint (MÁSZ) 
fölött van. 
 
A Tiszalöki Vízlépcső a Tisza szabályozásának során megépített első jelentős méretű műtárgy. 
Építésének terve már 1863-ban megfogalmazódott. A vízlépcső 1954-ben, a hajózsilip 1958-
ban készült el.  
A kiviteli tervekkel megegyezően egyszerre készült el építészetileg mind a Duzzasztómű, mind 
a villamos energia termelésére alkalmas Vízerőmű.  
Ez a vízerőmű abban a korban az ország legnagyobb vízenergiát hasznosító turbináinak 
biztosított üzemeltetési körülményeket, tette lehetővé elkészülte után a duzzasztás révén 
rendelkezésre álló vízenergia hasznosítását villamos energia termelésére.   
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A vízügyi létesítmények elkészültét követően csak két évvel később kezdte el Tiszalökön az 
első blokk az energia termelését.  
 
A Vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A rendezési terv készítése során figyelembe kell venni a nagyvízi medrek, a parti sávok, a 
vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és 
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 
kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31) Kormányrendeletet és a Vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit. Tiszalök város a sérülékeny vízbázis 
területén helyezkedik el, ezért fokozott védelmet kell biztosítani a meglévő kutak és különösen 
a vízműkutak védelmére. 
 
▪ Vízhasznosítás: 

A településrendezési terv által érintett Keleti-főcsatorna melletti területek a Tiszalöki 
öntözőrendszerbe tartoznak. A főcsatorna elsődleges funkciója az öntözési, halastavi, 
ipari vízigények kielégítése, valamint Debrecen város ivóvíz ellátásának biztosítása. 
Mindezek mellett a vízügyi Igazgatóságnak vízleadási kötelezettsége van a Körös-völgy 
felé. 

 
Vízgazdálkodási szempontból számításba vehető felszíni vízkészlet nagy része a Tiszából 
származik. A vízhasználók a Tisza vizét a Tiszalöki Öntözőrendszeren keresztül kapják, melynek 
két legfontosabb eleme a Keleti-főcsatorna és a Nyugati-főcsatorna.  
 
Keleti-főcsatorna 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Bár a hazai legnagyobb öntözőrendszer — elnevezéséből fakadóan is — elsősorban öntözési 
igények kielégítésére létesült, egyéb, jelentős vízgazdálkodási feladatokat is ellát, úgymint: 
halastavi vízellátás, természetvédelmi célok (ökológiai vízigény, vizes élőhelyek vízigényének 
biztosítása), ivó- és ipari vízellátás, belvizek befogadása, vízminőség-védelmi célok 
(szennyezett felszíni víz hígítás, vízfrissítés). 
Mindezek mellett önmagában is az élet elengedhetetlen feltételét jelenti a térségben, 
valamint fontos tájalkotó, tájformáló szerepe is van. Fentiek alapján elmondható, hogy a 
sajátos helyzetből fakadóan egy területen az év egy részében a víz kártételei ellen kell 
küzdeniük a vízügyi szakembereknek, másik szakában pedig a vízhiány ellen. 
 

1.17.2.2. Felszín alatti vizek 

 

Felszín alatti vizek ammónium, nitrát terhelése a felszín alatti vizek legszennyezettebb 
területei általánosságban a belterületek alatt húzódnak, amely a kommunális szennyvíz 
elszikkadásával és egyéb belterületi szennyező forrásokkal (ipar, belterületi állattartás, városi 
csapadékvíz, parkok és kertek, stb.) függ össze. 
A diffúz terhelés szempontjából a mezőgazdasági területek a legelterjedtebb 
tápanyagforrások, mivel az ország döntő többsége termőterület. Az intenzív mezőgazdasági 
művelés jelentős mennyiségű szerves és műtrágya használattal jár együtt. A magas 
talajvízállás, illetve a területekre jellemző lazább szerkezet a talajok (homok) a tápanyagok 
(azon belül is a nitrát) felszín alatti vízbe való bejutását segíti elő. A mezőgazdasági művelés 
nagy területeken való kiterjedése következtében a nitrát többlet felszín alatti vízbe való jutása 
diffúz eredetű szennyezésnek minősül. 
Az ammónium felszín alatti vizeinkben elsősorban természetes (földtani) eredetű. Az emberi 
tevékenységből (mezőgazdaság, műtrágyázás, szennyvízszikkasztás) származó 
megnövekedett ammónium tartalom a sekély és 50-60 m talpmélységű kutakban mutatható 
ki leginkább. 
 
A Vízgyűjtő- Gazdálkodási Terv eredményei alapján az ammónia, nitrát diffúz szennyezés 
alapján a sp.2.6.1 jelű, Nyírség déli rész, Hajdúság megnevezés a, illetve a sp.2.6.2 jelű, 
Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész megnevezésű sekély porózus víztest gyenge 
minősítést kapott. 
 

1.17.2.3. Belvíz, mély fekvésű területek 

 

A belvízveszélyes területek ideiglenesen a HÉSZ-ben, szabályozási tervében már 2001. évben 
kijelölésre kerültek:  
 

A területek belvíz miatt nem építhetők be mindaddig, amíg a kiváltó ok meg nem szűnik, vagy 
művi beavatkozással megszüntetésre nem kerül. 
 
Belvízveszélyes területek: 
 

• Szabadság u. – Bercsényi u. – Wesselényi utca által határolt mélyfekvésű tömbbelső 
• Árpád u. – Töltés u. – Tisza bal parti védőtöltés által határolt tömb É-i része (tervezett 

területfelhasználás közpark) 
• Árpád u. – Petőfi utca által határolt tömb belseje (kert) 
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• Liget úti sportpálya 
• József A. u. – Petőfi u. – Kisfaludy u. – Irinyi utca által határolt tömb belseje (falusias 

lakóterület kertjei) 
• Bocskai u. – Honvéd u. között lévő sportpálya 
• Garai u. – Bocskai u. – Damjanich u. – Honvéd utca által közrefogott régi 

lőtér (tervezett területfelhasználás közpark) 
• Sziget utcától délre elterülő vásártér területe (tervezett terület felhasználás ipari 

gazdasági terület) 
• Búzavirág u. – Alkotmány utca kereszteződésétől DK-re fekvő terület (kert) 

 
A település külterületéről elmondható hogy 1955-ben a vízlépcső kialakítása során a külterület 
belvízrendezése megtörtént, ami a mai napig elégségesnek bizonyul ezért a város külterülete 
belvíz szempontjából nem tekinthető veszélyeztetett területnek. 
 

1.17.2.4. Vízbázis-védelem 

 

A terület a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. 
értelmében felszín alatti vizek vonatkozásában fokozottan érzékeny kategóriába tartozik.  
A tiszalöki és a tiszadadai vízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el. 
Kormányprogram keretében meghatározásra került a vízbázis védőidoma és kiépítésre került 
egy komplex monitoring hálózat. A hálózat észlelő kútcsoportokból és szennyező források köré 
telepített véglegesített feltáró fúrásokból épül fel.  
A 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján Tiszalök közigazgatási területe nem tartozik a 
nitrát érzékeny területek közzé. 
 
1.17.2.5. Közművek kialakítása a településen  
 

Vízellátás 
 
Tiszalök város közüzemi vízellátó rendszerét Tisza XII/274. vízikönyvi számú Ht.391/78/1995. 
hat. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és 
Csatornamű Zrt. működteti.  A város vízigényét 4 db mélyfúrású kút biztosítja.  
 
A kutak nyersvíz adataiból látható, hogy a termelt víz határérték feletti vasat, mangánt és 
ammóniumot tartalmaz ezért szükséges a vonatkozó Rendelet előírásainak megfelelően 
tisztító technológiát üzemeltetni. 
A lakosság vízvételezési lehetősége utcai ejektoros kutakon és házi bekötéseken keresztül 
biztosított. 
Az OSAP 1376 A Közműves Vízellátási és Csatornázási Tevékenységek főbb műszaki – Gazdasági 
adatai alapján 2010-ben: 
Tiszalök régi üdülőterületén a Tisza XII/516. vizikönyvi számú, a Ht.417-2/I/77 számú vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkező önálló vízellátó rendszer már az 1990-es évektől kezdve 
nem üzemel. Ősüdülő területe Tiszalök városi közműhálózatról 6,55 km hosszú távvezetéken 
keresztül kapja a vizet. Az üdülőterület kiépített vízvezeték hálózat hossza 4,25 km. 
Az üdülő település részen jelenleg 410 db rákötés található, a területen a bekötések általi 
vízellátottság 95%-os.  
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- A vízmű mértékadó kapacitása:        7500 m³/d 
- A vízvezeték hálózat hossza:                76,3 km   
- Bekötés révén ellátott lakások száma: 2564 db 
- Bekötések által az ellátottság:              100 %  
- 2010. évi víztermelése:                         368,9 m³/év     
- Átlagos víztermelése:                            1011 m³/d 

  
A Honvéd utcán található központi vízmű rendezett állapotban 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A víztermelő mű hosszú távon biztosítani tudja Tiszalök város, Tiszalök-Újtelep, Tiszalök-
Üdülőtelep, Tiszalök-Rázompuszta külterületi lakott helyek vízigényeit.    
 
Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 391/78/1995. 
           

Ellátott lakosok száma: 7500 fő 
Tényleges kapacitás: 1300 m3/nap 
Víznyerés: a víz termelését jelenleg 4 db mélyfúrású kút biztosítja. 
 

Ivóvíz minőség javító program 
 
Vízminőség: a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet, valamint az azt módosító 47/2005.(III. 11.) 
Kormányrendelet besorolása szerint Tiszalök város 0,5 mg/l koncentrációnál nagyobb 
ammóniumtartalmú vízzel ellátott település. A települési ivóvíz minősége a vonatkozó 
kormányrendeletek alapján nem megfelelő koncentrációban tartalmaz ammóniumot, ezért 
ivóvízminőség javító beruházást kellene végrehajtani, melyre az üzemeltető javaslatot tett 
azonban az elmúlt évek projektjei közzé nem került be. 
A vízmű a jelenlegi vízigényeket ki tudja elégíteni a hálózat életkora meghaladja a 40 évet ezért 
a hálózat is jelentősebb fejlesztésre szorul.  
 
Szennyvízelhelyezés, és tisztítás 
        
A 25/2002.(II. 27.) számú a Nemzeti Települési Szennyvíz-elhelyezési és –tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló Korm. rendelet alapján Tiszalök 11578 lakosegyenértékű 
település.  
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Tiszalök-Tiszaeszlár települési szennyvíztisztító telepe (540m3/d kapacitásról 1040 m3/d 
kapacitású) bővítése valósult meg a Tiszaháti KEOP keretében. A vízjogi üzemeltetési engedély 
száma:1153/6/2012. A tisztított szennyvíz befogadója Tisza folyó 526,15 fkm szelvénye. 
 
 A szennyvízelvezetés elválasztott gravitációs rendszerű, szükség szerinti közbenső átemelőkkel 
és nyomott szakaszokkal. A szennyvíz nyomóvezetékek minden esetben gravitációs csatornára 
csatlakoznak. A végátemelők a szennyvizet közvetlenül a tiszalöki szennyvíztisztító telepre 
továbbítják, amely a településközponttól keletre található. A hálózat Tiszlök és Tiszaeszlár 
települések szennyvizét gyűjti össze.  
 
A település külterületén egy mezőgazdasági telep mellett található a korszerű városi tisztító 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Tiszalök település gerincvezeték hálózatának hossza 35,6 km, melyhez 13,8 km bekötővezeték 
tartozik. A gerincvezeték hálózaton összesen 17 db átemelő működik. 
Tiszaeszlár település gerincvezeték hálózatának hossza 18,8 km, melyhez 4,5 km 
bekötővezeték tartozik. A gerincvezeték hálózaton összesen 9 db átemelő működik. 
 
Tiszalök Ősüdülőtelepen feltételezhetően a kommunális szennyvízen kívül más jellegű jelentős 
mennyiségű szennyvíz nem keletkezik. 
Csapadékcsatorna rendszer elemei 
 

Tiszalök csapadékvíz elvezető hálózatának egy része régi építésű, 40 éve épült, állapotuk mára 
jelentősen leromlott. A zárt szakaszok, víznyelő aknák feliszapolódtak, a földmedrű és burkolt 
árkok károsodtak, feltöltődtek, a burkolatok összetöredeztek, leromlottak, így nem volt képes 
garantálni a csapadékvizek biztonságos levezetését a belterületekről. A belvízelvezető 
rendszer leromlott állapota miatt a víz nem jutott el a szivattyúállomásokhoz, veszélyeztette 
a magán- és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő épületeket, jelentős területeken 
lehetetlenné teszi a megyére jellemző kertművelést. 
"Tiszalök Város belvízrendszere" projekt  (Azonosító: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0025) 71 843 
670 Ft összegű Európai Uniós támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretén belül valósul meg Tiszalök Város 
belvízrendszere 2013. március 10. és 2013. november 30. között. 
 
Gázellátás 
 
A terület gázellátását biztosító D 63 KPE kis - középnyomású vezetéket. Rekonstrukciós igény 
nem várható a közeljövőben. 
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A gázszolgáltató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a meglévő rendszerben még vannak 
tartalékok, melyek kielégíthetik a későbbi igénynövekedéseket, de erről csak a kapacitás 
kihasználtság pontos ismeretében lehet nyilatkozni. 
A település lakóingatlanainak kb. 67 %-a van a földgázhálózatba bekapcsolva. 
A palackos (cseppfolyós) propán-bután keverékből háztartási célra évi kb. ezer db 11 kg töltetű 
palack mennyiséget használ a lakosság, ami jelentős szám. 
Egyéb fűtési alternatívaként megemlítjük a szilárd tüzelőanyagot, melyet két ún. TÜZÉP-
telepen árulnak. A barnaszén forgalom: kb. 300 t, a tűzifa forgalom: kb. 250 t évenként. 
 
Vezetékes és vezeték nélküli hírközlés 
 

A településen teljes körű kábeltévé, szélessávú internet, és alternatív telefonhálózat, 
mindhárom mobilszolgáltató jele található. 
A kábeltévé helyi műsora (TTV) hetente egy alkalommal továbbítja a lakosság felé a város 
híreit. Havonta jelenik meg a Tiszalöki Hírlap újság. A település saját internetes weboldallal 
rendelkezik. 
 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
 

Besorolás, pontforrások 
 

A levegőkörnyezet állapotát is folyamatainak hatótényezőivel jellemezhetjük. A három 
paramétercsoport, a kibocsátás, az átalakulás, a légszennyezettség mérhető tényezői 
korlátozott állapotértékelést tesznek lehetővé: a statisztikai adatoknak célorientáltaknak kell 
lenni. 
Végső cél az életminőséget biztosító levegőminőség tartós fenntartása, javítása. Az állapot 
jellemzésében és értékelésében meghatározó szerepe van a határértékeknek; melyek a 
mindenkori társadalmi-gazdasági elvárásokat is képviselik. A levegőkörnyezet terhelését 
légszennyező anyagok antropogén jellegű kibocsátásával, emissziójával jellemezhetjük. 
A kibocsátás légszennyező forrásokon történik. Jelenleg a forrásokat általánosan értelmezzük: 
objektumok, tevékenységek, folyamatok. 
 
A levegőtisztaság-védelem a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata. A légszennyezés 
közvetlenül hat az emberi egészségre, egyben befolyásolja a környezet más elemeinek 
állapotát is. A levegőtisztaság-védelem felmérésénél figyelembe kell vennünk az 
országhatárokon kívülről jövő levegő állapotát, a termelési és fogyasztási tevékenységeket, 
valamint a közlekedés következtében a légtérbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét, 
minőségét. 
 
Légszennyező pontforrások a település területén OKIR alapján 
 
Tiszalök település területét a 4/2002.(X.7.) KVvM alapján 10. számú levegőtisztaság-védelmi 
zónába lehet besorolni. A város területén és közigazgatási határain belül 4 db 
környezetvédelmi felügyelőségnél nyilvántartott pontforrás telephely található. 
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1. számú táblázat: Tiszalökön található pontforrások bemutatása 2014 év 

Üzemeltető Telephely neve      Telephely címe 

1) Büntetésvégrehajtási 
intézet   

Börtön  4450 Tiszalök Kossuth Lajos 
124.  

2) Telephely üzem  4450 Tiszalök Kossuth Lajos 
120.  

3) Agrimpex Kft.  telephely 4450 Tiszalök Kossuth Lajos 
104. 

4) Gázátadó állomás Telephely  4450 Tiszalök külterület 
Forrás: TEIR 

 
A település gázközművel ellátott az ingatlanok több mint 67%-a gázbekötéssel rendelkezik, a 
közintézmények energiaellátása is gázzal történik, azonban jelentős számú háztartás fűtésére 
használnak szilárd tüzelőanyagot. A lakások fűtéséből és a közlekedésből származó 
légszennyezés nem jelentős, az elmúlt évek ipari szennyező források csökkentésével a 
településen levegőminősége tovább javult. 
 
Az elmúlt 10 év során a településen található jelentősebb pontforrások számai nem változtak 
(iskolakorszerűsítésnek köszönhetően Kossuth u. 43. szám alatti pontforrás megszűnt) számuk 
csökkent, illetve kibocsátásuk jelentősen csökkent. Jellemzően a pontforrások a Szorgalmatos 
felé vezető Kossuth Lajos utcán találhatóak ipari gazdasági övezetben, lakott területektől 
megfelelő védőtávolsággal. 
 
A település gazdasági térszerkezetét, kisvárosi jellegét tekintve a levegőszennyezés mértéke a 
korábbihoz képest alacsonynak mondható. A levegőszennyezés több pontforrásnak a 
következménye, amely manapság legjellemzőbben, a szabadtéri avar- és hulladékégetésből, 
kommunális energiafelhasználásból, így a fűtési időszakban a háztartások fűtésekor 
kibocsátott füstből és égéstermékekből, valamint a közlekedésből származik. 
A fűtési célú energiatermelés területén továbbra is problémát okoz, hogy a lakosok a vegyes 
tüzelésű kazánokban hulladékot égetnek. Itt a legnagyobb problémát a műanyagok tökéletlen 
égése során keletkező káros anyagok, mint például a rendkívül mérgező dioxinok keletkezése 
okozza.  
Energiatermelésből és fogyasztásból származó kibocsátás már nem jelentős. 
 
Pollen „szennyezés” 
 

           A területbejárások során tapasztaltuk, hogy a település belterületén és külterületén 
előfordul (jelentős) parlagfű borítottság. Ez nem csak a parlagon hagyott területekre jellemző, 
hanem a művelt táblákra és az összekötő és föld utak mentére is. A parlagfű és más 
gyomnövények (pl. fekete üröm) pollenjei erősen allergizáló hatásúak. Ellenük a legjobb 
védekezés a területek rendben tartása, kaszálása lenne. A parlagfű és az üröm pionír fajok, így 
legjobban a bolygatott talajokban érzik magukat jól. Ez azt jelenti, hogy a nagyszámú talajban 
lévő mag miatt azok az eljárások, amelyek a talajt is megbolygatják (pl. tárcsázás) nem 
vezetnek eredményre a parlagfű visszaszorításában. A parlagfű pionír faj lévén nem szereti a 
már beállt társulásokat, itt nem kap megfelelő teret a fejlődéséhez. Ezért ha egy terület 
parlagon van hosszabb ideig, akkor érdemes csak kaszálással gondozni, vagy teljesen békén 
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hagyni, mert ez kedvez a gyeptársulás kialakulásának, és így néhány év alatt a parlagfű teljesen 
kiszorítható erről a területről. 
A parlagfű visszaszorítására a települési önkormányzat még nem adott ki helyi rendelet csak 
központilag a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet alkalmazzák, ami a parlagfű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól rendelkezik. 
 
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
 

 A település földrajzi fekvéséből, kistérségben betöltött mikro-térségi szerepköréből, továbbá 
a település központján jelentéktelen átmenő tranzitforgalomból, az elkülönített ipari 
területekből, adódóan nem jelentős a település zajterhelése. 
 

1.17.4.1. Zajterhelés hatásai  

 

       A lakosság körében negatív hatással jelentkezik a zaj és a rezgés okozta hatás, mely nem 
feltétlenül egészségkárosító, határértéket nem meghaladó mértékben különböző pszichés 
zavarokhoz vezethet. Megállapítható, hogy sajnos elég kevés adat áll rendelkezésre, valamint 
azon rezgésekről, melyek a közlekedési utak mellett jelentenek problémát, egyáltalán nincs 
adat, pedig ezen tényező hatása sem hanyagolandó el. 
A zaj- és rezgésvédelem szempontjait a területrendezés és fejlesztés, valamint a közlekedés 
tervezés alkalmával szem előtt kell tartani, a zajos és a zajérzékeny területeket lehetőleg 
egymástól elkülönítve kell kialakítani. 
Az iparterületeknek a lakóterületektől való szétválasztásával az üzemek nagyobb zajt 
bocsáthatnak ki - megtakarítva ezzel berendezéseik zajcsökkentésének nem csekély költségét. 
 
Az utak és a lakóépületek közötti szabad területek célszerűen felhasználhatóak olyan 
kereskedelmi-szolgáltató zónák kialakítására, abban olyan épületek létesítmények 
elhelyezésére, amelyek zajkibocsátása csekély, és zaj elleni védelmet nem igényelnek továbbá 
a mögöttük lévő, zajérzékeny épületeket árnyékolják. 
 
A zajforrások és az épületek védendő homlokzatainak egymáshoz viszonyított helyzete 
meghatározó a helyiségek zajterhelése szempontjából. A zaj ellen védendő helyiségeknek 
(lakószobák pl.) a "csendes" oldalra nyitásával- amennyiben ezt a tájolás lehetővé teszi - 
többletköltségek nélkül 10-25 dB zaj csökkenés biztosítható. Az útra merőleges épületeknek 
mind a két oldala zajos, igaz kevésbé, mint az úttal párhuzamos házak utcai homlokzata. 
Ennél a változatnál vigyázni kell, hogy a csendes oldalra zajforrás (pl. autóparkoló, szolgáltató 
épületek) ne települjön. 
 
Az immissziós pontba hangenergia a zajforrástól a direkt út mellett többszörösen 
reflektálódva is eljuthat. A zajterhelés a direkt és reflektált hangúton terjedő hangszint 
eredője lesz, tehát egy adott épületet érő zaj nagyságát a környező épületek elrendezése is 
befolyásolja. Az épületek elhelyezésévei, a szemben lévő homlokzatok kialakításával a 
visszaverődő hangenergia, ezzel az eredő zajterhelés is csökkenthető. 
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1.17.4.2. Zajforrások 
 

A rendezési terv alapján a településen tervezett ipari területek, valamint főközlekedési utak, 
kialakítása alapján a lakott területektől megfelelő védőtávolsággal rendelkeznek. 
 
Települési zajforrások: 

- Közlekedés, (közúti, vasúti) 
- Ipar, 
- Kereskedelem, 
- Szórakozás, 
- Építkezés, 
- Háztartási tevékenység. 

 
A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. 
 

1.17.4.3. Város zajhelyzete 
 

A város bel-, és külterületi környezetének alapzaj-helyzetét a településen áthaladó számozott 
utak határozzák meg. 
Külterületen közlekedési zajforrásként jelentősebb a 36. Számú főútról lecsatlakozó 3612. 
számú másodrendű forgalmi út tranzitforgalma, jelentős forgalommal, ami Kisfástanyán 
keresztül Nyíregyházával, valamint Tiszadadával köti össze a települést, annak lakó övezetét 
érinti. 
Másik jellemző forgalmi irány Szorgalmatos településrésszel valamint Tiszavasvárival 
összekötő 3632. számú alsóbbrendű út szintén belterületi szakasszal. Mindkét út 
pályaszerkezete felújításra szorul. 
 
Az átmenő utak közepes forgalomszáma miatt azok zajkibocsátása, a kis védőtávolságok miatt 
a település központjában jelentősnek mondható.  A vasúti közlekedést a kormányzat 2009 
12.13-al megszüntette a településen, majd 2012-ben újraindította naponta egy-egy párral 
Nyíregyháza valamint Debrecen irányába. 
 
A településen működő üzemek zajkibocsátásáról nem rendelkezünk információval. A működő 
üzemek a Malom szárítótelep, Szabolcs –Gabona kivételével (Damjanich-Kossuth utca sarka) 
a település Déli irányában Szorgalmatos felé vezető Kossuth utcán találhatóak, védendő 
homlokzatoktól távol gazdasági –ipari övezetben. 
A tervmódosítással érintett területek zajvédelmi besorolásai az eltelt időszakban nem 
változtak. A zajvédelmi szabályozásban bekövetkezett módosítások alapján a környezeti zaj 
határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a rendezési terv zajvédelmi 
megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó. Az üzletek működésének 
rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről a 133/2007. (VI. 17.) Kormány rendelet ad előírásokat. 
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1.17.5. Sugárzás védelem 
 

A településen nem található olyan ipari létesítmény, amely sugárveszélyt okozhat, ezért ezzel 
nem kell számolni. 
 
1.17.6. Hulladékkezelés 
 

1.17.6.1. Hulladékok begyűjtése 

 

A város önkormányzata rendelkezik hulladékgazdálkodási tervvel (2004) amely 2014. évben 
felülvizsgálatra került. Az Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik a 21/2015. (XII.22.) 
sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelettel. A szolgáltatást az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft.(4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) illetve alvállalkozója Térségi 
Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. gyűjti be és szállítja el a nyíregyházi regionális 
hulladéklerakó telepre.  
 
Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató: 

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, 
b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével, 
c) gyűjtőszigetek működtetésével, 

vagy ezek kombinációjával biztosítja. 
 
 A közszolgáltató a közterületre (az ingatlanok elé) kihelyezett 120 literes gyűjtőedényt heti 1 
alkalommal üríti és elszállítja. A közszolgáltatás körében havonta egy alkalommal, a 
közszolgáltató által biztosított, közterületre kihelyezett feliratos színes zsákban gyűjtött, 
szelektív hulladékot elszállítja. A gyűjtés, szállítás két frakcióra terjed ki: vegyes papír, és 
vegyes műanyag. 
A közszolgáltató évente 2 alkalommal, előre meghirdetett időpontokban lomtalanítást végez. 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltató a műszaki védelemmel ellátott 
Regionális Hulladék Lerakó telepet üzemeltető cégnek dokumentáltan átadja, aki azt 
ártalmatlanítja. 
 
Működő hulladéklerakók és a rekultiváció jelenlegi helyzete a régiós adatok alapján, 
Tiszalökön található helyben rekultiválandó felhagyott hulladéklerakó.  
 

1.17.6.2. Települési hulladékok 

 

        A települési környezet számára az egyik legnagyobb terhelést a települési szilárd 
hulladékok jelentik. A települési hulladékok a lakosság köréből, a településen működő 
intézményekből, szolgáltatóktól, és a településeken működő kis és közép vállalatok 
tevékenységeiből származnak. 
A hulladékok rendszeres eltávolítása és ártalommentes elhelyezése a települések 
üzemeltetésének egyik legfontosabb feladata. Települési szinten a feladatok szervezője, 
gondozója, szabályozója a helyi önkormányzat, aki gondoskodik a helyi közszolgáltatás 
szervezett kialakításáról és működtetéséről, a kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket pedig 
önkormányzati rendeletben szabályozza. 
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A közszolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni: 
- Tiszalök Város belterületén 
- Tiszalök – Kisfástanya és 
- Tiszalök – Újtelep 

lakott külterületeken, valamint az Ősi- és Új üdülőterületen bejelentett és életvitelszerűen 
egész évben ott tartózkodó ingatlanhasználók esetében. 
 
A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

a.) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 
b.) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 
c.) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

 

1.17.6.3. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 

 

          A jogszabályokban meghatározott területi, helyi, speciális műszaki követelmények, 
valamint az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális 
intézkedéseket a településen nincsenek. 
 

1.17.6.4. Egyéb kapcsoló rendeletek 

 

        A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szennyeződésérzékenységi besorolására az 
érvényes szabályozás a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a 27/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet. E rendelkezések alapján Tiszalök város és külterülete „Érzékeny„ besorolást kapott; 
kivéve a vízbázis védőidomát, amely „Fokozottan érzékeny” terület.   
A 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján Tiszalök közigazgatási területe nem nitrát 
érzékeny terület. 
 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
 

1.17.7.1. A magasabban fekvő területek tájidegen beépítései; elhanyagolt, gazdátlan 

területek 

 

         A település területén kiemelkedő, illetve zavaró magasságú építményeket nem találtunk. 
A településen található ipari létesítmények ezzel együtt az ipari létesítmények jól 
elkülöníthetően a város külterületén helyezkednek el.  
Belterületen a korábbi nem megfelelő utcai szabályozási vonal miatt, rendezetlen 
beépítéseket telek kialakításokat tapasztaltunk, (Wesselényi, Szabadság, Kölcsey, Baross, 
Árpád, Petőfi utcákban) melynek köszönhetően az utcák szélessége is változó. Ezzel együtt az 
utcák vonala nem egyenes vonalú, hanem kanyargós megjelenítésű. Ez a telekhatárok 
kerítések, valamint a közművek vezethetőségében sokszor problémát okozhat (van ahol nem 
vagy csak nehezen kialakíthatóan fér el). Ez forma jellemzően nem az Alföldi, hanem inkább a 
hegyvidéki települési térszerkezetre emlékeztet, azonban ezzel együtt a város térszerkezete 
hasonlít a hajdúvárosok körutas kialakításához sugaras szerkezetű, körút nélkül. A központi 
szűk utcák a kiugró homlokzatokkal és a foghíjas, telkekkel sok esetben rendezetlen hatást 
kelt. 
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Liget utca eleje közel a városközponthoz 

 
 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elvándorlás miatt a település központjában is feltűnően sok rossz állapotú épületet 
valamint portát találtunk feltehetően az elvándorlás, illetve kihalás miatt.  
 
Esztétikailag kifogásolható a város néhány csomópontjába kialakított reklám és információs 
táblák városképi megjelenítése, sok helyen rendezetlenül kerültek kihelyezésre, ami 
áttekinthetetlen helyzetet eredményez, többnyire a közlekedést zavaróan kerültek 
kihelyezésre. Esztétikus városi szabályozást igényelne. 
 
Pl. Rákóczi-Kossuth u sarok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Összefoglalva magasabban fekvő területek tájidegen beépítésével nem találkoztunk. Néhány 
esetben találkoztunk városképbe nem illő épület együttesekkel. 
 

1.17.7.2. A légkábelek kusza hálózata 

 

A település belterületének utcaképét esztétikailag negatívan befolyásolja az elektromos 
légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése. Javasoljuk, hogy a szolgáltatókkal a várható 
hálózatfejlesztések eredményeként a jövőben légkábel hálózat egy részét térszín alatt 
alakítsák ki, több helyen transzformátorok is oszlopon kerültek kialakításra. Ez egyrészt 
esztétikailag elfogadhatóbb állapotot eredményez, másrészt az átvonuló madarak védelmét 
szolgálhatja, továbbá a település számára hasznos közterület kialakításokat lehetne 
megvalósítani.  
 
2-3. számú kép: Légkábelek a település főutcáján, központjában 
Táncsics Ady sarkán található zöld felület, József A. utcán és városközpontban 

 

                  
Forrás: saját szerkesztés 

 

1.17.7.3. Következtetések 

 

A településnek viszonylag jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrája 
van. Azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének az emelése, valamint a 
fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és 
korszerűsíteni való a kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell 
tenni a szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötést, meg kell valósítani a település 
egészében a felszíni vízelvezetést, a szelektív hulladékgyűjtést és környezetbarát 
hulladékgazdálkodást, meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges, további 
turisztikai fejlesztést kell magvalósítani a településen, valamint a meglévők infrastruktúráját 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 

 HELYZETFELTÁRÓ DOKUMENTUM 
 

222 
 ART Vital Kft. 

javítani szükséges.  Ezzel együtt a városi funkció erősítése, rendezettebb kialakítással és a 
közlekedés fejlesztésével elsődleges a környezeti elemek védelme mellett. 
A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb cél, hogy az 
embert körülvevő épített és természetes elemek közötti összhangot megteremtsék, valamint 
állapotuk javulását elérjék. A környezetterhelés csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés, 
az emberi életminőség javítása a program kiemelt területeit képezik. 
 

1.17.8. Árvízvédelem 
 

Tiszalököt a 19. században többször is árvíz pusztította: 1855-ben, 1876-ban és 1888-ban is. A 
település földrajzi fekvéséből árvízveszéllyel a Tisza közelsége miatt számolnak a 
szakemberek, azonban az elmúlt 120 évben települést komolyan veszélyeztető árvíz nem 
fordult elő, köszönhetően a Tisza szabályozásának valamint az erőmű megépítésének. 
  

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
       

        A városközpont korábban, a nagyobb városközpontokhoz jellemzően alakult ki, 
köszönhetően a település korábbi birtokosaként a 18. század második és a 19. század első 
felében a Kállay, Patay, Ónody és Vay családoknak. A Kossuth utca központi területein ma is 
található 3 emeletes bérházaknak köszönhetően a kisvárosi funkció némileg megmaradt. 
A városközpont, az utóbbi évek lendületes fejlesztő munkája mellett is még további 
rehabilitációra szorul, közművesítése teljes. A település szerkezeti egysége működését 
egyetlen környezeti tényező sem veszélyezteti olyan mértékben, hogy az valamely funkcióját 
ne tudná ellátni.  
 
A központban jelentős gépjárműforgalom kiszolgálására nem áll rendelkezésre kellő számú 
parkoló, mint az a város Parkolási Koncepciójából is egyértelműen megállapítható. Az utcák 
határolta tömbökben több foghíjtelek és funkcióját vesztett terület található, melyek új 
közösségi funkcióval való ellátására már megszülettek a tervek. A központ forgalmi helyzetét 
a határát képező utcák szélesítése, és új parkolóhelyek létesítése javíthatja. A központi 
városrész jelen állapotában is ellátja funkcióját, de modernizálása folytatandó, új funkciók 
befogadásával kevéssé terhelhető. A városi központ a főtértől és néhány épülettől eltekintve 
nem városias megjelenésű, a városkép megjelenésében is megújulásra szorul. Városközponti 
funkciók erősíteni szükséges. 
Gazdasági, ipari területek védőtávolság nélkül lakóövezeti funkcióval történő találkozása 
problémaforrása lehet (Damjanich –Kossuth Utca sarok). Korábban üzemelő varroda üzemi 
épülete, ami a Bercsényi utca végén található, jelenleg üres csarnoképület.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST BEFOLYÁSOLÓ VAGY 
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 
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1.18.1. Építésföldtani korlátok 
 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
 

A város közigazgatási területe nem érintett alábányászott területekkel, barlangok és pincék 
területeivel. 
 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
 
Tiszalök közigazgatási területén csúszás-, és süllyedésveszélyes terület nem található. 
 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei  
 

A várost és környékét igen ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi 
zónáiból, a település közvetlen környezete a 2. zónához tartozik. (PGA értéke: horizontális 
gyorsulás értékek 50 évre, 10% meghaladási valószínűség mellett (1/475 és gyakoriság) az 
alapkőzeten, „g” egységben) 
 
Magyarország szeizmikus zóna térképe 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 
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Magyarország szeizmotektonikája 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 
A település közigazgatási területe nem érintett földrengés veszélyeztetett területekkel. 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 
 

Tiszalök település a Tisza bal partján, mentesített ártéren, a 2.78. számú Tiszanagyfalu - 
Tiszalök ártéri öblözetben fekszik. Az árvízi elöntésektől 09.02. számú Tiszatarján – 
Rakamaz nevű elsőrendű védvonal mentesíti, mely a Tisza bal parti (82+310 – 94+780 tkm 
között) és a Keleti-főcsatorna bal parti (0+000 – 2+570 tkm között) töltéseit foglalja 
magába. Mértékadó árvízi helyzetben bekövetkező töltésszakadás esetén a település 
nagy része víz alá kerülne,  az elöntés – lokalizációs terveinkben szereplő adatok szerint – 
a 97,07 mBf szint alatti területeket veszélyeztetné. 
 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve) 
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1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 
 

A síkvidéki vízjárta területeket az úgynevezett Pálfai féle belvíz veszélyeztetettségi, illetve 
belvíz gyakorisági térképpel jellemezzük. A veszélyeztetettségi térkép készítéséhez az 
1961-től a 2002-es évekig végzett szisztematikus belvíz-elöntési felmérések utólagos 
statisztikai és térinformatikai feldolgozása szolgált alapul. 

 
 
 
 
 
 
 

(Forrás: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság) 

(Forrás: MTrT melléklet) 
 
 
 

 

Rendszeresen belvízjárta terület 
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Belvízzel veszélyeztetett terület 

 
(Forrás: www.mepar.hu) 

 
1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

 
Tiszalök mély fekvésű területei a következők: 
 

- Szabadság u. – Bercsényi u. – Wesselényi utca által határolt mélyfekvésű 
tömbbelső 

- Árpád u. – Töltés u. – Tisza bal parti védőtöltés által határolt északi része 
- Árpád u. - Petőfi utca által határolt tömb belseje (kert) 
- Liget úti sportpálya 
- József A. u. – Petőfi u. – Kisfaludy u. – Irinyi utca által határolt tömb belseje (falusias 

lakóterület kertjei) 
- Bocskai u. – Honvéd u. között lévő sportpálya 
- Garai u. – Bocskai u. – Damjanich u. – Honvéd utca által közrefogott régi lőtér 
- Sziget utcától délre elterülő vásártér területe 
- Búzavirág u. – Alkotmány utca kereszteződésétől DK-re fekvő terület (kert) 

 
1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

 
Tiszalök település a Tisza bal partján, mentesített ártéren, a 2.78. számú Tiszanagyfalu - 
Tiszalök ártéri öblözetben fekszik. Az árvízi elöntésektől 09.02. számú Tiszatarján – 
Rakamaz nevű elsőrendű védvonal mentesíti, mely a Tisza bal parti (82+310 – 94+780 tkm 
között) és a Keleti-főcsatorna bal parti (0+000 – 2+570 tkm között) töltéseit foglalja 
magába. Mértékadó árvízi helyzetben bekövetkező töltésszakadás esetén a település 
nagy része víz alá kerülne, az elöntés – lokalizációs terveinkben szereplő adatok szerint – 
a 97,07 mBf szint alatti területeket veszélyeztetné. 
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Érintett belvízrendszerek és öblözetei: 
A város közigazgatási területe a 48. számú Keleti-főcsatorna menti és az 50. számú Nyugati 
–főcsatorna menti belvízrendszeren belül a 48.c. Bazsi belvízöblözetben és az 50.a. 
Királyéri belvízöblözetben található. 
 

Nyilvántartásunk szerint egyéb kezelésben lévő létesítmények: 
 

Belvízelvezető csatorna  
- Aracsi-1.-csatorna 
- Aracsi-11.-csatorna  
- Aracsi-111.-csatorna 
- Aracsi-12.-csatorna 
- Aracsi-13.-csatorna 
- Jegesi-csatorna 
- Lajostanyai-csatorna 

 
Hullámtéri vezérárok 

- Aracsi szivattyútelep nyomóág 
- Fenyeri-1.-csatorna 
- Fenyeri-csatorna 

 
1.18.3. Egyéb 
 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
 
Erózió, defláció érzékeny terület határa 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 
 

A település közigazgatási területén nincsenek magassági és mélységi korlátozások. 
 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 
 

A település közigazgatási területén tevékenységből adódó korlátozásról nem beszélhetünk. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 
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A város közigazgatási területét közvetlenül érinti a „Tiszalök I. – homok” védnevű bányatelek, 
valamint a szomszédos települések közigazgatási területén Tiszaeszláron a „Tiszaeszlár II. – 
homok”  védnevű bánya és Tiszavasvári területén a „Tiszavasvári I. – agyag” védnevű bánya 
található. 

 
 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 
 
A bányatelekre vonatkozó adatok a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági 
nyilvántartásából kerültek felvezetésre. (www.mbfh.hu). 

 
Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.20.  VÁROSI KLÍMA 
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1.20.1. A városi klíma kialakulásának tényezői 
 

Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a 
különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes 
környezethez képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati 
összefüggésben állnak. 

 

 
Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, 
mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül 
hirtelen módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A 
városban lehulló csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a 
csapadékelvezető csatornahálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban 
a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a 
városban a relatív nedvességtartalom is kisebb lesz. 
 
A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, 
hogy egy adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a 
felszín tulajdonságai döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt 
a város felett nagyobb a súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia 
fokozódásához vezet. 
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Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

Csupasz talaj        (sötét, nedves) 0,05- 0,98- 

      (világos, száraz) 0,40 0,90 

Sivatag 0,20-0,45 0,84-0,91 

Fű  hosszú (kb. 1 m magasságú) 0,16- 0,90- 

      rövid (kb. 0,02 m magasságú) 0,26 0,95 

Mezőgazdasági földek, tundra 0,18-0,25 0,90-0,99 

Gyümölcsös 0,15-0,20 
 

Erdő    Lombhullató (lomb nélküli állapot) 0,15- 0,97- 

      Lombhullató (lombos állapot) 0,20 0,98 

      Örökzöld 0,05-0,15 0,97-0,99 

Víz      (kis zenitszög esetén) 0,03-0,10 0,92-0,97 

      (nagy zenitszög esetén) 0,10-1,00 0,92-0,97 

Hó régi 0,40- 0,82- 

      friss 0,95 0,99 

Jég tenger 0,30-0,45 0,92-0,97 

      gleccser 0,20-0,40 
 

Aszfalt 0,05-0,20 
 

Beton 0,10-0,35 
 

Fehér festett fal 0,50-0,90 
 

Színes festett fal 0,15-0,35 
 

Piros/barna tetőcserép 0,10-0,35 
 

Tégla és kő 0,20-0,40 
 

Kátrány és sóder 0,03-0,18 
 

Hullámlemezes tető 0,10-0,15 
 

Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti 
többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle 
üvegházgázok koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 
 
1.20.2. Tiszalök városi klímáját befolyásoló tényezők 
 
Tiszalök közigazgatási területén a TIVIZIG nem rendelkezik léghőmérsékletre vonatkozó 

jellemzőkkel. A TIVIZIG legközelebbi léghőmérsékleti jellemzőket is észlelő mérőállomást 

Folyás község területén üzemeltet. Az állomás jellemző adatai: 

 

 

 

 

 

 

 

Név: Folyás 

Törzsszám: 180000 

EOV X 275348,86 

EOV Y 806566,81 

Terepszint: 93 mBf 

Észlelés kezdete: 
1966. (csapadék) 

1966. (léghőmérséklet, de egyes évek adathiányosak) 
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Középhőmérsékletek 2013-ban érvényes sokéves átlaga (1978-2012.): 

I.  

(oC) 

II 

(oC) 

III.  

(oC) 

IV.  

(oC) 

V.  

(oC) 

VI.  

(oC) 

VII.  

(oC) 

VIII.  

(oC) 

IX.  

(oC) 

X.  

(oC) 

XI.  

(oC) 

XII.  

(oC) 

Éves 

(oC) 

-1,5 -0,2 5,6 11,0 16,2 19,5 21,4 20,8 15,7 10,4 4,3 -0,2 10,3 

 

2013-ben észlelt középhőmérsékleti átlagok: 

I.  

(oC) 

II 

(oC) 

III.  

(oC) 

IV.  

(oC) 

V.  

(oC) 

VI.  

(oC) 

VII.  

(oC) 

VIII.  

(oC) 

IX.  

(oC) 

X.  

(oC) 

XI.  

(oC) 

XII.  

(oC) 

-1,0 2,4 3,1 11,7 16,6 n. a. 22,3 22,9 15,4 12,6 7,7 1,2 

 
Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon 

 
 

A város klímáját alapvetően befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település 
közvetlen környezete erdősült területektől mentes. Az alapvetően érvényesülő kontinentális 
éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország egyik legszárazabb területének zónájához 
tartozik a település. A sokéves átlag 512,6 mm csapadék mennyiséget rögzít. 
A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek 
nem összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást 
tudnak csak kifejteni. A halmazos településszerkezet intenzív beépítési jellemzője, valamint a 
tömbbelsőkben, telekvégeken kialakuló zöldfolyosók esetlegessége tovább rontja a település 
klimatikus viszonyainak megítélését. 
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Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 

 
(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 
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1.20.3. A klímabarát város kialakításának alapvetései, ajánlások 
 
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban 

 

A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, 
amely a következőket veszi figyelembe: 

- Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és 
önkormányzatok között, összhangban az ágazati politikákkal is. 

- A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség 
keretében kell kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági 
szereplőket magába foglalja. 

- Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a 
gazdasági szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a 
közszolgáltatások működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több 
szakterületre támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani. 

- A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város 
- gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, 

valamint erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 
- Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai 

kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi 
hálózatokon keresztül. 

 
 
2. Klímatervezés az integrált stratégiákban 

 

A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját 
stratégiáikba: 

- A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni 
egy integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és 
megelőzés, mind az alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve. 

- A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél 
figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés 
és a végrehajtás megtervezése). 

 
3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 

 

A városoknak törekedniük kell: 
- a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és 

együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált 
területhasználat kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás; 

- a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést 
biztosító zónákkal; 

- a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; 
optimalizálni kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok 
elhelyezkedését; 

- a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a 
városszerkezetben; 
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- a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket; 
- magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) 

hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 
 
4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései 

 

A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes 
együttműködniük annak érdekében, hogy: 

- Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy 
az a város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek 
összenövését, a fokozott energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek 
elvesztését. 

- Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies 
területek és természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen 
növekedése a közösségi közlekedési útvonalakat kövesse 

- A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék 
mezőgazdasági termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg 
maradjon a térségen belül. 

 

5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények 

 

Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy 
figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük: 

- Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit 
és kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy 
alkalmazkodjanak a változó körülményekhez. 

- A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási 
intézkedésekkel járó lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben 
tegyenek ellensúlyozó intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol sokan 
élnek hátrányos helyzetben. 

 
6. Klímabarát építészeti megoldások 

 

A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a 
következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 

- Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos 
építészet (pl. passzívház, alacsony szén-dioxid-kibocsátású épületek). 

- A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló 
energiák felhasználása (pl. nap- és geotermális energiafelhasználás). 

- Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát 
építőanyagok alkalmazása az építészetben. 

- Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 
- Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, 

bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés 
készítése az épületek teljes életciklus elemzése során. 

 
7. Klímatudatos magatartás és életmód 
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A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A 
mindennapi életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által 
is befolyásolható, annak érdekében, hogy megerősítsék: 

- a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek 
kialakítását; 

- klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások 
és piaci kereslet kialakítása; 

- klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást; 
- helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét; 
- helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi, 

kulturális és vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges. 
 
8. A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei 

 

- A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, 
hogy mint helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek 
célja a helyi igények kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind 
annak vidéki környezetében. 

- Klímabarát, fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, de versenyképes és 
biztonságos városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a 
kerékpáros közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való 
alkalmazkodást (pl. árnyékolás, légkondicionálás, infrastrukturális elemek). 

- Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a 
zöld- és a helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák 
felhasználásával és a városi hulladékból készült biogáz előállításával. 

- Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van 
szükség, szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki 
infrastrukturális szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre, 
különösen az árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából. 

- Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi 
szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb 
környezeti kockázatokat sikeresen képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, hőhullámok, vízhiány, ipari 
katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó intézmények, 
szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát. 

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről – 
VÁTI 2011) 

 

 

 

 

 

 


