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2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
 

Településhierarchiában betöltött szerep 
Tiszalök jelentős város múlttal nem rendelkezik, mindössze 1992 óta városi jogállású. 
Várostérséghez való sorolás tekintetében központi településként Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város határozható meg [Nyíregyháza MJV 30 km távolságra van Tiszalök Városától]. A 
Tiszavasvári járás tagjaként a járásszékhely Tiszavasvári Város mellett a járás decentruma, a 
járás második legnagyobb népességszámmal bíró települése. (Tiszavasvári Város 6,7 km 
távolságban fekszik Tiszalök Városától). Tiszalök számára a településhierarchiában jelentősebb 
szerepet betölteni csak korlátozott módon nyílik lehetőség. Bár kétségkívül a várossá válása a 
településnek pozitívan hatott fejlődésére, városi funkcióit erősítette az elmúlt évtizedek 
folyamán, a fenti okokból eredően érdemi vonzáskörzet nem alakult ki a város körül 
(Szorgalmatos és Tiszaeszlár tekinthető korlátozott módon Tiszalök vonzáskörzetének). 
Tiszalök Városa a Szolnoki járáson belül betöltött szerepe és vonzáskörzete alapján 
agglomerációs települések városi funkciókkal bíró településként jellemezhető, a helység 
jelenlegi pozícióját és fejlesztési lehetőségeit alapvetően befolyásolja geoföldrajzi 
elhelyezkedése, annak előnyei és hátrányaival együtt.  
 
Demográfia, népesesség 
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 
(2016. január 01-ei adat: 5.305 fő). 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, Tiszalök a Tiszavasvári járás települései közül arányosan a legöregebb 
korfával bír. A településen az elvándorlási egyenleg negatív. Többen hagyják el a várost, mint 
a betelepülni szándékozók. Sajnálatos tendencia, hogy a fiatalok elvándorlásában egyre 
inkább megjelenik a külföldi tanulmány vagy munkavállalás, mint motiváció; főleg a több 
nyelvet beszélő, magas képzettségűek esetében, amely folyamat Tiszalök gazdaságát 
negatívan érinti, hiszem a képzett munkaerő hiánya erősödik, a vállalkozó szellemű ifjúság 
nem Tiszalökön keresi az érvényesülés lehetőségét. A fiatalok elvándorlásának 
megakadályozásának érdekében növelni szükséges a munkahelyek számát, a fiataloknak 
vonzó feltételeket kell biztosítani a településen maradásához. 
 
Nemzetiségi összetétel 
A 2001. évi és a 2011. évi népszámlás óta eltelt időszak óta növekedés nem tapasztalható a 
roma lakosság számában és arányában, a roma népesség számaránya miatt társadalmi és 
szociális problémák adódhatnak. A népességre a kedvezőtlen iskolázottsági mutatók, a 
jelentős munkanélküliség jellemző, magas a megváltozott munkaképességűk aránya. Az 
óvodai és a közoktatási intézményrendszer szakmai felkészítése előtérbe kerülhet a 
nemzetiségi gyerekek integrálása miatt. A roma népességen belül magas az aránya a 15 év 
alatti gyermekeknek, jelentős részük HH/HHH-s vagy SNI gyermek.  
 
Képzettség 
A képzettségi mutatók kisebb fokú javulást mutatnak, viszont továbbra is alacsony a felsőfokú 
végzettségűek arány (jóval az országos átlag alatt marad).  
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A lakosság képzettségi mutatóiról általánosságban elmondhatók, hogy a megyei átlagtól 
elmaradó, de a Tiszavasvári járás kisebb településeitől magasabb képzettségi szintet mutat 
Tiszalök Város lakossága. A 2011. évi cenzus felmérései alapján a felsőfokú végzettségű 25 
éves és idősebb népesség aránya a településen 10,7% (megyei érték 13,3%). A népesség 
átlagos képzettségi színvonala ugyancsak a felzárkózás irányába mozdult el, de a magasabban 
képzett népesség arányának növekedése elmaradt az országos ütemtől. 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. A bérköltségek a megyében elmaradnak az 
országos átlagtól.  
A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a település tehetséges 
gyermekei számára fontos tehetség kibontakoztató munkát végez, valamint a Frim Jakab 
Tagintézmény jelenléte biztosítja a felzárkóztató pedagógiai munka lehetőségét. A piacképes 
végzettséghez jutás középoktatási fokon a településen biztosított a Teleki Blanka Gimnázium 
Szakközépiskola és Kollégium valamint a SZAK-MA Középiskola által.  
 
Foglalkoztatottság 
Tiszalök Városa foglalkoztatottsági szempontból a régió és a megye kritikusabb területei közé 
tartozik. A település gazdasági potenciálja alacsony, a foglalkoztatottság növekedését emellett 
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 jelentős részét kitevő roma etnikum alacsony képzettségi szintje. 
Az alacsonyan képzett munkaerőt a mezőgazdaságra épülő, mezőgazdasági termékek 
feldolgozását végző iparág képes lenne felszívni, de ez irányú jelentős fejlesztések még nem 
történtek meg.  
 
Jövedelmi viszonyok, életminőség 
A település jövedelmi viszonyai és így az életszínvonal is az országos átlaghoz képest 
szerényebb. 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.  
 
Lakásállomány 
Tiszalök Városában a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül a 2011. évi cenzus alkalmával 11,1%-ra csökkent. A településen – hasonlóan 
az országos tendenciákhoz – jelentősen visszaesett az épített lakások aránya az elmúlt 
időszakban.  
 
Humán infrastruktúra 
A településen a humán infrastruktúra megfelelően mondható. A nevelési - oktatási 
intézmények a középiskola és szakközépiskola szintjéig megtalálhatóak. A településen óvodai 
férőhellyel kapcsolatos probléma nincs, az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 
valamint 3-5 évesek száma mutató tanúsága szerint sem. Az egészségügyi és szociális ellátás 
kielégítő, megfelelő a településen.  
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A településen az önkormányzati fenntartású humán intézmények mellett egyházi fenntartású 
intézmények (Református Oltalmazó Ház és Oltalmazó Otthon valamint Bástya Fogyatékosok 
Református Nappali Háza) is jelen vannak.  
A humán közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt 
módon tervezi és valósítja meg, törekedve arra, hogy a város minden lakosa számára az 
egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése mellett biztosított legyen a magas minőségű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés.  
 
Gazdaság 
Tiszalök város esetében a vállalkozások összevont nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása 
a tercier szektor dominanciáját mutatja, a vállalkozások 46%-a működik a szolgáltatásokban. 
Kiemelt szektornak tekinthető a turizmus, a térségben a legjelentősebb szálláshely 
kapacitással Tiszalök Városa mellett Rakamaz Város rendelkezik (amely a Tokaji turizmus 
kiszolgálására jött létre). A településen évek óta magas vendégéjszaka szám és magas 
vendégszám jellemző.  
Tiszalök Városában az egy lakosra jutó iparűzési adó elmaradó értéket mutat a megyei 
átlaghoz képest. A településen jelen lévő Büntetés végrehajtási Intézet viszonylag jelentős 
hozzáadott értéket képvisel a település gazdaságában. 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 településen jelen lévő kis cégek tőkehiányosak, a KKV szektor éppen csak a megélhetéshez 
szükséges bevételeket tudja kitermelni, Tiszalök munkaügyi piacára a szinten tartás jellemző, 
az elvándorlások száma magas.  
A településen Ipari Park található, azonban annak fejlesztése és jelentős cégek betelepülése 
várat még magára.  
Tiszalök a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a 
kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet alapján 
szabad vállalkozási zónává kijelölt település. A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek 
teremtésének ösztönzésére a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi keretének terhére meghirdetett 
pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, 
az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül - az éves pályázati felhívásban 
meghatározott formában, támogatási mértékben - többlettámogatást igényelhetnek. 
A város kereskedelme és piaci szolgáltatásai a kereslethez igazodnak. Valódi vonzerőt jelentő 
üzlet, üzletsor nincs a városban, az éttermi szolgáltatások ugyancsak nem kiemelkedőek. A 
városban a legnagyobb vonzerővel a piac rendelkezik. A gazdasági tevékenységek egyikéhez 
sem kapcsolódik fejlesztő (innovációsnak nevezhető) tevékenység. A város gazdaságának 
struktúrája, alacsony hozzáadott értéket termelő tevékenységei a helyi gazdaság alacsony 
dinamikáját eredményezik. 
A turizmusban, az alternatív mezőgazdaságban, a mezőgazdasági feldolgozóiparban rejlő 
potenciál kiaknázandó.  
 
Önkormányzati költségvetés 
Az önkormányzat költségvetése az elmúlt években, stabilnak tekinthető. A működési 
bevételek évről-évre fedezik a működési jellegű kiadásokat, emellett az önkormányzat 
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(részben EU-s pályázatok útján) jelentős beruházási tevékenységet is meg tud valósítani. Az 
önkormányzati vagyon bevételteremtő mobilizálása megállt. A vagyonelemekkel való 
gazdálkodás a fenntartáshoz elegendő. A vagyongazdálkodás struktúrája és fenntarthatósága 
a helyi társadalmi viszonyokat tükrözi. 
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. 
 
Természeti környezet  
A település a Hajdúsági középtájon, ezen belül a Hajdúhát tájegységen található. 
Tiszalöki szikeseket kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, melynek területe 
1587,58 ha. A szikesek teljes területe az Országos ökológiai hálózat övezet ökológiai folyosó 
(97%) és magterület (3%) övezetének része. 
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, a város elnyerte „A megye 
legszebb települése” címet is. A vízlépcső mellett található az arborétum 27,3 ha-on, ahol sok 
botanikai ritkaság található. 
A település közparkjai, közkertjei, valamint a jelentős zöldfelülettel rendelkező 
intézményterületek szigetes helyzetűek, egyéb területfelhasználási egységek által körülzárva 
jelennek meg a település szerkezetében. A település területén, általában a perifériákon 
szántóterületek és gyepterületek helyezkednem el kisebb foltokban. A település zöldfelületei, 
zöldfelületi létesítményei a használat jellege és a tulajdonviszonyok szerint magántulajdonú 
és közcélú zöldfelületekre oszthatók. Használatukat tekintve a közcélú zöldfelületek: korlátlan 
közhasználatú, korlátozott közhasználatú és közhasználat elől elzárt zöldfelületek lehetnek. 
Fontos feladat a korlátlan közhasználatú zöldfelületek, zöldfelületi intézmények 
növényanyagának gazdagítása, a meglévő idős állományok védelme. Szükség van az utcai 
fasorokra, mivel ezek sávos elhelyezkedésű, közhasználatú elemek csak így tudják ellátni 
rendszerszervező feladatukat. 
 
 
 
Épített környezet 
A településnek több mint 700 éve van írott történelme, valamikor fontos tiszai átkelőhely volt. 
A város központja jellegzetesen kisvárosias jellegű, benne patinás épületekkel és kiszélesedő 
utcaszerkezettel. A település 1316-tól 1893-ig mezővárosi címmel rendelkezett. 1972-ig járási 
székhely volt. 1992. január 1-től várossá nyilvánították. A városhoz a több külterületi 
településrész tartozik. A város magjában található az intézmények nagy része, ezzel sajátos 
arculatot biztosít a városnak. Itt jellemzően társasházak találhatóak. Ezt a részt körülöleli a 
belvárosi lakóterület, a körül pedig falusias lakóterület helyezkedik el. Ez a két terület 
elsődlegesen lakó funkcióként szolgál, egyéb szolgáltatások és funkciók csak elszórtan 
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találhatóak. A lakóterülettől jól elhatárolhatóan a város délnyugati oldalán található 
egybefüggő ipari terület a várost Tiszavasvárival összekötő út mentén. Az egybefüggő 
belterületi résztől nyugatra, a Tisza mellett található az Üdülőterület, mely kialakulása óta 
rekreációs funkciókat szolgál. Az üdülőterület nyugati végében található a tiszalöki vízlépcső – 
vízierőmű. A Tiszadadára tartó út mellett található az erőmű lakótelep. 
A település gazdag régészeti leletekben, találtak anyagot a késői bronzkorból, vaskorból, korai 
vaskorból, szarmata korból. A rázomi ásatások Árpád-kori falu alapjait tárták fel. 
Tiszalök város helyi védelmének előírásait a 17/2015 (IX. 03.) az építészeti és természeti 
örökség helyi védelméről c. önkormányzati határozat szabályozza. A következő kategóriákban 
határozták meg a helyi védett értékeket: településszerkezet – városszerkezeti jelentőségű 
terület, településkarakter – egyes koncepció alapján épült épületegységek, településkép - 
karakteres, értékes utcaképek, helyi védelem alatt álló épületek. 
Tiszalökön barnamezős és alulhasznosított terület nem található. 
 
 
Közlekedés 
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 érhető el az M3-as autópálya polgári szakaszán. A város közel 
van Magyarország keleti részének nagyvárosaihoz: Nyíregyháza 30 km, Miskolc 60 km, 
Debrecen65 km távolságra található. A Tisza folyón való átkelést északi irányban komp segíti. 
A telepölés közúti közlekedésében hiányosságok jelentkeznek a burkolt belterületi utak 
arányában. A parkolóhelyek száma elégséges a városban. A helyközi és távolsági közösségi 
közlekedés elérhető a városban, de a menetidők és járatgyakoriságok nem minden település 
irányába elégségesek. A vasúti közlekedés szolgáltatási színvonala nem túl kedvező, a 
fontosabb központok közül Budapest, Debrecen és Nyíregyháza is elérhető, de több 
átszállással és/vagy hosszú menetidővel. Helyi közlekedés nincs. A kerékpárút 
kiépítettségében szakaszok hiányoznak, a járdák hálózata is fejlesztésre szorul. 
 
 
Közművek 
A közművesítettség, illetve a telekommunikációs eszközök elérhetősége a modern gazdaságok 
alapvető eleme. Bár a közművek megléte önmagában nem indukál jelentős fejlődést, hiányuk 
akadályozza a gazdasági tevékenységek bővülését, valamint a lakosság életminőségének 
növekedését. 
Tiszalök területén a Nyírségvíz Zrt. végzi a vízellátási és csatornázási feladatokat, a szennyvíz-
hálózat kiépítése 2015-ben befejeződött. 
Az ivóvíz-hálózat a település egészén kiépített (51,4 km), a közüzemi ivóvíz-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma 2565 db. Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség javító programnak 
köszönhetően került sor a vízművek vízkezelési berendezéseinek korszerűsítésére. 
A város alatt hévízkészlet található, jelenleg hasznosítatlan. 
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat. A csapadékvíz elvezetés 
tervezésénél gondolni kell a felületi vizek elvezetésén kívül a talajvízszint süllyedésére is. 
Tiszalök vezetékes gázszolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A városban meglévő hálózat teljes körű 
lefedettséget ad.  A járás villamos energia ellátottságát az E.ON Energiaszolgáltató Kft. végzi. 
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A város telekommunikációs ellátottsága fokozatosan emelkedik. Az adatátvitelre is alkalmas 
hálózatok kiépítése folyamatos. A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával és az 
internetes telefonszolgáltatók megjelenésével egyre kisebb jelentőségű. 
 
 
Környezetvédelem, klímatudatosság 
Tiszalök Város Önkormányzata a települési környezeti elemek (legelő, felszíni és felszín alatti 
vizek, föld, élővilág, épített környezet), a táj és az emberi egészség megőrzése, védelme, 
minőségének javítása érdekében a 8/2003 (IV.01.) számú rendeletét megalkotta. A 
Környezetvédelmi Rendelet célja az ember és a környezet elemeinek és folyamatainak 
védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása. A környezet védelme 
érdekében az Önkormányzatnak, a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek – az 
elővigyázatosság és a megelőzés elve szerint – körültekintő gondossággal kell eljárniuk és 
együttműködniük. 
A környezet minősége szempontjából meghatározó, hogy a térség alapvetően mezőgazdasági 
jellegű. A környezet minősége szempontjából kedvező, hogy Tiszalökön jelentős 
környezetterheléssel üzemelő telephely, tevékenység nincs. 
A belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer fenntartása, karbantartása folyamatos 
feladatot igényel. Belvízvédelmi szempontból a létesítendő építmények csapadék 
elvezetésének megfelelő biztosítása mindenképpen szükséges. A felszíni vízrendezés 
eszközeivel biztosítani kell a terület csapadékvíz kártétele elleni, illetve a belvizek elleni 
megfelelő védelmet. A csapadékvíz elvezetését a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül 
kell megoldani. 
A településen a felszín alatti vizet és a földtani közeget érintő szennyezések bekövetkezhetnek 
mezőgazdasági tevékenységből is, melyek diffúz szennyezéseket okozhatnak. 
Az Önkormányzat törekszik arra, hogy intézményeiben és a közterületeken hatékony 
energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. Az energiagazdálkodás keretében 
ütemezetten elvégzi az érintett épületek energetikai felújítását, a közvilágítás korszerűsítését, 
továbbá egyre nagyobb mértékben használja a megújuló energiaforrásokat, amihez megfelelő 
természeti adottságokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi az önkormányzati tulajdonú 
létesítmények költséghatékony üzemeltetését. a település környezeti állapotának javítását, 
valamint a klímaváltozás mértékének és hatásainak mérséklését. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 



Tiszalök Város Településrendezési Tervéhez 
 HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ DOKUMENTUM 

 

13 
ART Vital Kft. 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézise 
 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

 
Tiszalök funkcióellátottsága alacsony, városi funkciói részben kiépítetlenek, a társadalmi 
közszolgáltatások szempontjából azonban több területen is kimutathatók a városi funkciói 
(oktatás, kultúra, szociális ellátás). A települések közötti munkamegosztásban főként a 
szociális ellátórendszerek magas koncentrációja emelendő ki. Tiszalök számára a 
településhierarchiában jelentősebb szerepet betölteni csak korlátozott módon nyílik 
lehetőség. 
 
Az öregedő népességű Tiszalök esetében is jellemző a térség kisvárosait sújtó szelektív 
elvándorlás, amely elsősorban a magasan kvalifikált munkaerőt és a fiatalokat érinti.  
A lakosság képzettségi szintje a 2001. évi és a 2011. évi népszámlálás között pozitív irányba 
javult, többek között Tiszalök jól működő, és az alapfokú oktatástól egészen a középfokú 
szakképzésig tartó oktatási skálának.  
 
A népesség foglalkoztatottsági viszonyait értékelve pozitív és negatív trendek is 
megfigyelhetőek. Az előbbi kategóriába sorolható, hogy a lakónépességen belül emelkedett a 
foglalkoztatottak aránya, valamint az utóbbi években a teljes munkaidőben alkalmazásban 
állók száma 
Külön kiemelendő, hogy ez utóbbi növekedés elsősorban a versenyszféra gazdasági válságot 
követő magára találására vezethető vissza és bizonyítja a város számottevő tőkevonzó 
képességének megalapozottságát, jó alapot teremtve az önkormányzat Ipari Park fejlesztését 
valamint aktív városmarketing és befektetés-ösztönző programjának.  
 
Az óvodai ellátást tekintve alapvetően pozitívnak tekinthető az önkormányzat azon törekvése, 
hogy lehetővé tegye a szülők munkahelyre történő visszatérését, és az ennek érdekében 
megtett lépéseit. A tiszalöki adatokat a megye más településeinek adataival összehasonlítva 
alapvetően kedvező tények állapíthatóak meg: mind az óvodák telítettségét, mind pedig az 
egy óvodapedagógusra jutó óvodások számát tekintve kedvező. Az egy működő bölcsődei 
férőhelyre jutó 0-2 évesek száma a 2014. évben 7,1 fő volt, míg a Szabolcs – Szatmár – Bereg 
megyei átlag ugyanabban az évben 10,9 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 2014. évben 0,65 fő volt, míg a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei 
átlagérték tárgyévben 0,73 fő. 
 
Az általános iskolai köznevelés esetében sajnálatos ténynek tekinthető a tanulók számának a 
csökkenése, ami egyértelműen a demográfiai folyamatok eredménye.  
A középiskolai köznevelés esetében pozitív ténynek tekinthető az önkormányzat azon 
törekvése, hogy megfeleljen a gazdasági szereplők elvárásainak, és ennek szellemében 
törekedjen egy változatos képzési struktúra kialakítására, illetve annak támogatására, a 
fenntartó Nyíregyházi Szakképzési Centrummal való egyeztetések során támogatja a 
(szak)képzések erősítését, bővítését.  
 
Tiszalök Városában működő szociális közszolgáltatásokat egyrészt Tiszalök Város 
Önkormányzata valamint a Református Egyház (Nyírségi Református Egyházmegye) biztosítja. 
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Az egyházi fenntartású intézmények (Református Oltalmazó Ház és Oltalmazó Otthon és a 
Bástya Fogyatékosok Református Nappali Háza) fontos szerepet töltenek be a település 
szociális ellátásában.  
 
A városi lakosság magasabb szintű bevonása szükséges a településfejlesztés folyamatába. A 
fejlesztések intenzívebb társadalmasításával a lakosság adott beavatkozásokkal kapcsolatos 
elfogadása is nő. A civil szféra szereplőivel szükséges intenzívebb kapcsolattartás, érintettség 
estén adott beavatkozás tervezési folyamatainak bevonásával, a megvalósítás során aktív 
részvevőként való pozicionálással erősödik az önkormányzati vezetés és a lakosság 
kapcsolatának minősége. A demokratikus helyi kormányzás feltételezi, hogy az önkormányzat 
lehetőségeihez képest járuljon hozzá a civil szervezetek működési feltételeinek biztosításához 
és az egyházak működési feltételeinek biztosításához 
 
A sporttal kapcsolatos létesítményeket tekintve örvendetesnek tekinthetőek, hogy a 
versenysport esetében a város alapvetően tudja biztosítani azokat a feltételeket, amelyek 
azok magas színvonalú űzéséhez szükségesek. 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)] 
 
A közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően sikerült az elmúlt években mérsékelni a 
munkaerő piaci krízist a városban. A közfoglalkoztatásnak köszönhetően már a település egyik 
legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat lett. A közfoglalkoztatás mára egy olyan 
potenciállá változott, amelynek gazdasági erőt is képvisel. A közfoglalkoztatásnak azonban 
fokozatosan el kell mozdulnia a szociális gazdaság irányába, hogy fenntartható váljon. 
Belső fogyasztás ösztönzése és szervezése: A kínálati oldal fejlesztése mellett párhuzamosan 
szükséges megteremteni a keresleti feltételeket, illetve meg kell teremteni az önellátás 
szervezési mechanizmusait. A belső fogyasztás ösztönzését és szervezését Tiszalök Város 
Önkormányzatának kell végeznie, ezeknek a folyamatoknak ő a katalizátora. 
 
A térség gazdaságföldrajzi kapcsolatait Nyíregyháza és Miskolc megyeszékhelyek gazdasági 
hatósugarai határozzák meg, illetve olyan kisebb gazdasági centrumok, mint Tiszaújváros, 
azonban gazdasági koncentráció a fent említett településeken érvényesül – ennek gazdasági 
előnyeit nem tudja egyelőre komolyan kamatoztatni Tiszalök.  
 
A gazdaságfejlesztés területét értékelve elmondható, hogy elkészült gazdaságfejlesztési 
program helyesen ismeri fel a város legfontosabb adottságait, és arra támaszkodó kitörési 
pontokat határoz meg, megjegyezve, hogy a Tiszalök Város jelenlegi gazdaságfejlesztési 
programja nélkülözi a célrendszer felállítását és a célrendszer – struktúrában való elhelyezését 
a szükséges beavatkozásoknak. A Gazdasági Program egyik fő célkitűzése az Ipari Park további 
fejlesztése, munkahelyteremtés partnerségben a vállalkozókkal.  
Tiszalök rendelkezik az ipartelepítéshez szükséges infrastrukturális háttérrel és 
ingatlanállománnyal, valamint annak további fejlesztése tervezett. A meglévő infrastrukturális 
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kapacitásokra épülve szükséges kiépíteni egy hatékonyan működő befektetés-ösztönzési 
rendszert. Jelenleg Tiszalök nem folytatott aktív marketing tevékenységet, vagyis a befektetők 
felé történő kommunikáció, befektetők megkeresése nem történik meg. Szükséges egy olyan 
koncentrált marketing tevékenység permanens gyakorlása, amely megfelelő piac 
szegmentáció alapján feltárja a kínálati lehetőségeit a keresleti oldalnak. 
Az önkormányzat célja, hogy az Ipari Park területének jelentős növelésével valamint a helyi 
önkormányzat által biztosított inkubációs szolgáltatások megvalósításával a város rendelkezik 
fejlett üzleti infrastruktúrával, jelentős az inkubációs tevékenység a településen, és emellett 
megjelenő kutatás-fejlesztési potenciál segíti a város gazdaságának növekedését. 
Tiszalök jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik, amely alapvetően a Tisza folyóra épülő 
vízi turizmusra épül, vendégéjszaka tekintetében a megye összes vendégéjszaka 3%-át 
realizálja, amely a település nagyságához viszonyítva igen magas arányú részesedés a megyei 
turizmus szektorból. A „Üdülő övezet” városrészen koncentrálódó szuprastruktúra fejlesztése 
tervezett. A településen jelenleg is maghatározó turizmus annak minőségi fejlesztésével 
húzószektorrá válhat, a megye meghatározó desztinációjává nőheti ki magát a Nyíri Mezőség 
idegenforgalmi tengely, melynek jelentős és fontos pontja Tiszalök Városa. A vonzó épített és 
természeti környezet, a Tisza folyóra épülő vízi turizmus, a látogatóbarát turisztikai attrakciók, 
a pezsgő kulturális élet megteremtése kitörési lehetőség Tiszalök számára. A turizmus 
multiplikátor hatása révén a turizmust kiszolgáló ágazatok (pl. kézművesség, szálláshely és 
vendéglátás) számára is többletbevételt jelentenek a fejlesztések megvalósításai. A turisztikai 
adottságok kihasználása (vendégbarát kiépítése, programok megszervezése, megismertetése) 
elősegíti a turisztikai vendégforgalom és a tartózkodási idő növekedését, ami a turisták 
nagyobb és hosszabb költési hajlandóságával párosul. 
 
Az elsődleges cél a gazdasági diverzifikáció ösztönzése és ezáltal a település gazdasági 
súlyának erősítése, a település foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. A 
szerkezetváltás ösztönzése során a város adottságait, versenyelőnyeit, reális lehetőségeit és a 
diverzifikáció eddigi eredményeit szükséges figyelembe venni. 
Az alapanyag termelés és élelmiszer-feldolgozás terén kitörési pontot a magasabb hozzáadott 
értékű, kiemelkedő minőségű termékek előállítása jelenthet, kihasználva a kiváló beltartalmi 
értékekkel rendelkező alapanyagok által nyújtott lehetőségeket. Az agrártermékek 
versenyképességének és piaci stabilitásának kiemelkedő tényezője a minél magasabb szintű 
és minőségű feldolgozottság. A mikro-és kisméretű élelmiszer feldolgozóknak jelentős 
szerepük van a helyi, járási ellátásban, és a foglalkoztatásban. Az adott iparág munkaerő 
keresleti igénye az alacsony képzettségű, betanított munkaerő. Ezért képes lenne a magas 
számú képzetlen munkaerő foglalkoztatására. 
 
Hajó kikötő a térségben csak Tiszalökön és Rakamazon van, hiányoznak a csónak és jacht 
kikötők. Tiszalök Városa a kikötő infrastruktúrájának bővítését és minőségi fejlesztését tervezi. 
A nyári tiszai turizmus szempontjából kulcskérdés a Tiszalöki hajózsilip működése. 
 
A következő évtizedekben kiemelt figyelmet kell fordítani a klímaváltozás globális és lokális 
hatásaira, adaptációs és mitigációs stratégiákat kell alkotni. A klímaváltozás és egyéb globális 
környezeti problémák fokozódó környezettudatosságra kell ösztönözzék a társadalmakat. 
A klímaváltozás okozta extrém időjárási körülmények következtében bekövetkező károk 
világszerte óriási gazdasági, társadalmi és környezeti nyomást helyeznek a városokra. A 
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jövőben bekövetkező károk elkerülése érdekében kiemelten fontos ezen negatív hatásokra 
való felkészülés. 
A vízgazdálkodás és vízkárelhárítás kérdésköre Tiszalök esetében kiemelt figyelemmel kísért 
területek, bár nem a város döntési kompetenciájába tartozó és nem csak Tiszalököt érintő 
integrált nagyberuházás az árvízi kockázat mérséklése érdekében tervezett Tisza-völgy árvízi 
biztonságának növelése.  
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3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső 

tényezők összefoglaló értékelése 

 
 
Erősségek, gyengeségek (SWOT analízis) 

Erősség Gyengeség 
 Oktatási kapacitás kihasználtsága – a 

gimnáziumot kivéve – megfelelő 
 A munkanélküliek száma csökkenő 
 A lakosság végzettségi mutatói javuló 

tendenciát mutatnak 
 A települési alapszolgáltatások 

infrastrukturális feltételrendszere megfelelő 
 Szociális alapszolgáltatások magas 

színvonala, önkormányzati fenntartás 
mellett egyházi fenntartású szociális 
intézmények jelenléte 

 Az egy főre jutó háziorvosra jutó lakosok 
száma kedvező arányú, egészségügyi ellátás 
alapvetően jó színvonalú 

 Korszerű, kiépült alap és középfokú oktatási 
intézményrendszer  

 A településen jelen van a középfokú 
szakképzés, amely képzési kínálata a piaci 
igényekhez részben igazodó 

 Kormányablak a településen 
 Tiszalök Városa a Tiszavasvári járás 

decentrumának számít, mikro szintű térségi 
képző centrum 

 Jelentős gazdasági potenciál a 
mikrotérségben 

 Összetett helyi gazdaság 
 Ipari Park szabad kapacitásaiban rejlő 

potenciál 
 Tercier szektor (beleértve a turisztikai 

szektort is) erősödik 
 Turisztikai potenciál és fejlesztési 

lehetőségek 
 Állami konszolidációt követően stabil 

önkormányzati gazdasági helyzet (a helyi 
önkormányzati hitelek törlesztését átvállalta 
a központi költségvetés (önkormányzati 
adósságkonszolidáció), így Tiszalök Város 
Önkormányzatának költségvetése is 
stabilizálódott) 

 Területfejlesztési és gazdaságfejlesztési 
feladatokat lát el a helyhatóság 

 Relatíve kedvező közlekedés földrajzi 
adottságok (vizi úti elérhetőség szerepe)  

 Gazdag természeti értékek és kiterjedt 
természetvédelmi területek  

 Kisméretű vonzáskörzet, alacsony 
városhierarchián belüli pozíció  

 A várost elkerülő forgalom 
 Periférikus regionális szerep 
 Egyes városi funkciók hiánya és gyengesége s 

az ebből eredő térszervező erő alacsony 
hatásfoka 

 Fiatalok szabadidős tevékenységét szolgáló 
infrastruktúra nem teljes körű 

 Sport infrastruktúra állapota változó 
 Fejlesztendő város (és térség) imázs 
 Szabolcs – Szatmár – Bereg megye városaihoz 

képest gyenge gazdasági teljesítmény 
 A vállalkozások döntő többsége kis- vagy 

mikrovállalkozás, a vállalkozási szerkezet 
elaprózódott 

 Nincs nagy foglalkoztató vállalat a településen 
 Mezőgazdasági feldolgozó ipari szektor hiánya 
 Városmarketing alacsony hatékonysága 
 Stagnáló jövedelmi viszonyok 
 K+F+I jelenlétének hiánya 
 Turisztikai attrakciók és a turisztikai ágazat 

részben alacsony színvonala, kiépítetlensége 
 Zöldfelületi rendszer kiaknázatlan elemei 
 Játszótéri ellátottság alacsony aránya 
 Ipari Park kapacitásai részben kihasználatlanok 
 Gazdaságot támogató intézményrendszer, 

szervezetek hiánya, kiépítetlensége, alacsony 
hatásfoka 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok: 
csökkenő lakosságszám, elöregedő 
korszerkezet 

 A képzett fiatalok elvándorlása 
 Kedvezőtlen vitalitási index 
 A lakosság képzettségi szintje alacsony 
 A kialakult kritikus helyzetet erősíti a lakosság 

nagy részét kitevő roma etnikum alacsony 
képzettségi szintje 

 A foglalkoztatottak jelentős része alacsony 
presztízsű foglalkoztatási csoportban kap 
munkát  

 Korszerűtlen lakásállomány, a lakásépítések 
volumene csökken 
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Erősség Gyengeség 
 Komolyabb szennyeződésektől mentes 

természeti környezet  
 Tisza és holtága, mint egybefüggő környezeti 

elem 
 Tiszalöki szikes kiemelt jelentőségű 

természet megőrzési terület 
 Tisza, Kenyérgyári - holtág 
 Jó minőségű termőföldi adottságokat 

kihasználó hagyományos növénytermesztés 
jelenléte 

 Parkerdő, arborétum 
 Kisvárosias jelleg 
 Élhető városszerkezet 
 Jó levegő minőség, nincs jelentősebb 

zajterhelés a településen 
 Gazdag épített örökség  
 Alacsony közműolló, vonalas infrastrukturális 

rendszerek kiépítettsége (elektromos, gáz, 
út, kommunikációs, szennyvíz hálózatok) 

 Erős civil szféra, megfelelő együttműködés az 
önkormányzat és a civil szféra között 

 Szellemi örökség 
 Az önkormányzat forrásallokációs képessége 

erős 
 Aktív sportélet 
 Aktív kulturális élet; a kulturális és 

közművelődési intézmények kiépítettsége 
megfelelő; térségi jelentőségű művelődési 
ház jelenléte 

 Az országos közúthálózati elemek 
balesetveszélyes, erősen leromlott állapota, 
közlekedési hálózat fejletlensége 

 Kerékpárutak részbeni hiánya 
 Kötöttpályás közlekedés nem jelent valós 

alternatívát a megyeszékhely és a főváros 
megközelítésében 

 Esetenként részben rossz állapotú közösségi és 
sportlétesítmények, rekreációs lehetőségek, 
illetve azok hiánya 

 Egyes közintézmények rossz állapotú épületei 
miatt magas energia veszteség és magas 
üzemeltetési költségek 

 Vonzó, esztétikus településarculat, 
településközpont (fogadótér) valamint 
parkosított zöldterületek és játszóterek 
hiánya, egységes településkép kialakulóban 

 Szolgáltatások minősége esetenként alacsony, 
részbeni kapacitáshiányok 

 Hátrányos helyzetű csoportok arányának 
növekedése 

 Szegregátum jelenléte, szlömösödő területek 
jelenléte 

 Forrásszegény civil szféra 
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Lehetőségek, veszélyek (SWOT analízis) 

Lehetőség Veszély 
 A területfejlesztési feladatok a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének 
megfelelő elvégzése 

 A társadalmi szolidaritás és kohézió 
erősítésének, a kirekesztődés 
megelőzésének, az esélyek javításának 
igénye, kényszere nő,  

 Az életmódváltás, fenntarthatóság 
elvének erkölcsi normává válása,  

 Pozitív vándorlási index 
 Az egészség fontosságának 

felértékelődése, egészségtudatos 
magatartás elterjedése 

 Munkahelyteremtés a képzett és fiatal 
munkaerő városba vonzásához 

 Mélyszegénységben élő felzárkóztatása, 
szlömösödő, szegregált területek 
integrálása 

 A helyi KKV támogatás lehetősége az 
önkormányzati Európai Uniós források 
segítségével 

 Az önkormányzati beavatkozások a 
magánerős beruházások számának 
növekedését eredményezhetik 

 A kvalifikált fiatalabb nemzedék helyben 
tartása településfejlesztési húzóerő 
lehet 

 Szuburbanizációs és agglomerációs 
folyamatok felerősödése: népesség, 
vállalkozások betelepülésének 
erősödése 

 Turizmusban (kiemelten a Tisza folyóhoz 
köthetően) rejlő gazdasági és elsősorban 
idegenforgalmi lehetőségek további 
kiaknázása, a szuprastruktúra minőségi 
fejlesztése 

 Üdülő és kulturális turizmus élénkülése 
 Ipari Park területek bővítése, 

befektetés-ösztönző városmarketing: 
betelepülő ipari cégek 

 Szabad vállalkozói zóna nyújtotta 
lehetőségek 

 Megújuló energiahasznosítás iránti 
igény növekedése (energiafüggőség 
oldása a rentábilis 
intézményüzemeltetés érdekében) 

 Európai Uniós források megléte  
 Az – intézményfenntartóiból 

gazdaságfejlesztői és területfejlesztési 

 A külső környezeti hatások, belső konfliktusok 
miatt elmarad, nem folytatódik a város 
megújulása,  

 A külső makrogazdasági feltételek nehézsége, 
negatív gazdasági klíma akadályozó feltételek,  

 A természeti erőforrások túlzott 
igénybevétele, 

 A tartós munkanélküliség és azzal összefüggő 
szociális bajok erősödnek,  

 A lakosság polarizáltsága nő, jelentős 
korlátozó tényezővé válik,  

 Szuburbanizációs, agglomerációs folyamatok 
nem terjednek ki a településre 

 A város környezetében lévő erős gravitáció 
centrumok (városok) korlátozzák a városi 
funkciók megtelepedését 

 Erős versenytársak jelenléte (környező 
városok), csökkentik a város iránti befektetői 
szándékok felerősödését 

 Megyei szintű periférikus fekvés és az abból 
adódó részleges gazdasági elszigeteltség 

 Romló gazdasági tendenciák felerősödése  
 A gazdaságilag dinamikusan fejlődő területek 

elszívják a fiatal, képzett munkaerőt 
 Az országos fejlesztési prioritások iránya – 

tudás, innováció-orientáltság – nem kedvező a 
városnak,  

 Olló záródása az odavándorló és elvándorló 
népesség között, amely dinamizálja a 
népességcsökkenést 

 A negatív környezeti hatások miatt romlik a 
lakosság egészségi állapota 

 Szociálisan hátrányos, sok esetben a jogkövető 
magatartásra képtelen társadalmi réteg 
növekvő aránya 

 Az elmagányosodás, bizalmatlanság 
fokozódása,  

 Szélsőséges kisvizek előfordulása 
 Ár- és belvízveszély, és nagycsapadékok 

előfordulásának aránya nő, 
 A turisztikai szektorban rejlő potenciál nem 

megfelelő kiaknázása 
 Innovációs tevékenységek hiánya 
 Forráshiány miatt az értékes épületállomány 

állagromlása 
 Tradicionális városszerkezet felbomlik, a 

települési arculat nem, vagy rossz irányba 
fejlődik 
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Lehetőség Veszély 
szerepkörrel törvényi szabályozással 
felruházott – önkormányzat 
decentralizált gazdaságfejlesztés fontos 
helyi szereplőjévé válik 

 Településrendezési szerződésekben 
rejlő lehetőségek kihasználása 

 A megyei és helyi szintű partnerségek, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések a szubszidiaritás elve 
mentén erősödnek (foglalkoztatási 
paktum) 

 Klímaadaptációs szempontok 
érvényesítése a várostervezésben 

 Zöldgazdaság, klímabarát 
energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás 

 A klímaváltozással kapcsolatos 
szemléletformálás és a helyi 
klímastratégiák kidolgozása 

 Az átszellőzési vagy ventilációs folyosók 
alkalmazása a településfejlesztésben 

 A város relatív kompaktságának 
megőrzésére való törekvés 

 A hagyományos tájhasználat erősítése, 
megőrzése (A hagyományos tájszerkezet 
és tájhasználat működőképes 
hagyományainak és karakterének 
megőrzése) 

 A vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
fejlesztése (felszíni vízrendezés minőségi 
fejlesztése; Tisza-völgy árvízi 
biztonságának növelése) 

 A termőföldekkel való takarékos 
gazdálkodás 

 A klímaadaptációs szempontok nem kerülnek 
figyelembe vételre a városszerkezet fejlesztése 
során 

 A vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás feladatai 
nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek 
megvalósításra 

 Tisza kikötő fejlesztése elmarad 
 A város relatív kompaktsága nem kerül 

megőrzésre 
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3.1.3. A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata 

 
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési eszközök 
tartalmáról és azok összefüggéseiről. A rendelet 3.§ szerint: 
 

„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban 

készül. 

(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv 

figyelembevételével kerül kidolgozásra. 

(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett 

változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.” 

 
A helyzetértékelés alapján azonosíthatók azok a szükséges módosítások, amelyek által 
biztosíthatóak a tervezetett fejlesztések feltételei. Ezek közül a legnagyobb változást az 
alábbiak jelenthetik: 

- külterületi ingatlanok belterületbe vonása 

- egyes területek más övezeti, területhasználati kategóriába sorolása 

- vonalas infrastruktúra tervezett nyomvonalának kijelölése 

- építési szabályok módosítása az OTÉK figyelembevételével 

Településrendezési módosítások Tiszalökön 

Változás Célzott fejlesztés 

Településrendezési terv, 2009 Gazdasági területen övezeti átsorolások 
(mezőgazdaságiból ipari gazdasági és 
védelmi erdő), valamint Településközponti 
vegyes terület létrehozása a város északi 
részén ipari gazdasági és kertvárosias 
lakóterületből 

Településrendezési terv,2010 
„Ősüdülő” 

Övezeti besorolás módosítása (hétvégi 
házas üdülőterületből – üdülő házas 
üdülőterület és zöldterület kialakítása) 

Településrendezési terv, 2013 
„Kikötő és kalandpark” 

Övezeti átsorolás fejlesztés érdekében 
(különleges egyéb területből – 
vízgazdálkodási terület) 

Településrendezési terv, 2014 
„Ipari területek övezeti előírásainak 
módosítása” 

Ipari gazdasági területen (IG/6 övezet) belül 
épület elhelyezése szabályozási előírásának 
részletezése 

Településrendezési terv, 2014 
„Gazdasági területek – 2014” 

Övezeti besorolás módosítása 
(mezőgazdasági területből ipari gazdasági 
terület) 

Településrendezési terv,  
„Módosítások 2018 – Ipari Park” 

A belterülettől délre az ipari park területére 
elkészült közlekedési és közművesítési 
engedélyes tervekben igényelt közterületek 
kialakítása, a jelenlegi hálózat ehhez 
történő igazítása 

Településrendezési terv, 2018 
„Módosítások 2018 – Zöldváros” 

Övezeti besorolás módosítása (közparkból 
településközpont vegyes terület, valamint 
falusias lakóterületből közpark) 
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A módosítások alkalmával a hatályos településrendezési eszközöket tekintve a 
területfelhasználás módosult. Az önkormányzat a településrendezési eszközök módosításával 
kívánja a település szabályozási előírásait pontosítani, beépíthetőségét javítani. A legutóbbi 
módosítások célja a városban végbemenő fejlesztések (gazdasági és turisztikai) számára a 
megfelelő feltételek biztosítása. 
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3.2. Problématérkép/értéktérkép 
 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása. 
 
A térképi ábrázolás során az alábbi jelzések láthatók. 
 

 
Tiszalök problémái: 
 

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 

10. 
problémás közúthálózati szakaszok 
és csomópontok 

 

11. 
társasházi közösségek negatív 
megítélése 

 

12. 
belvízelöntéssel veszélyeztetett 
területek 

 

13. negatív társadalmi megítélés  

14.  vízgyűjtő terület  
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Tiszalök értékei: 
 

Sorszám Érték 

1. Tiszalök Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

2. Művelődési Ház 

3. Városi Könyvtár és Galéria 

4. Polgármesteri Hivatal 

5. Nyíregyházi Szakképző Centrum Teleki Blanka Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

6. Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye 

7. Szociális Szolgáltató és Családsegítő Központ 

8. Idősek Gondozó Otthona 

9. Egészségügyi Központ 

10. Mentőállomás 

11. Rendőrőrs 

12. Bástya Nappali Ház, Fogyatékosok Nappali Otthona 

13. Családok Átmeneti Otthona 

14.  Családok Átmeneti Otthona 

15. Vízerőmű 

16. Arborétum 

17. Új és Ősi kiosztású üdülőterület 

18. Szabad strand és kalandpark 

19. Kis-Tisza Ökocentrum fogadóépülete 

20. Kis-Tisza Ökocentrum látogatóközpont 

21. Református templom 

22. Katolikus templom 

23. Szennyvíztelep 

24. Vízműtelep 

25. Kenyérgyári Holt-Tisza 

26. Kis-Tisza tanösvény 

27. Kossuth tér 

28. Csillag Ház – közösségi ház 

29. szennyvízberuházás 

30. kerékpárút 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek szegregációval veszélyeztetett területei 
 

3.3.1. A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 

térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

Tiszalök beazonosított városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város közigazgatási 
területét. A városrészekre osztás a szerkezeti terven, valamint a városrészek jelenlegi és 
tervezett funkcióin alapul (városközpont, lakóterületek, ipari területek megléte illetve azok 
kialakítási szándéka). 
 
Tiszalök esetében az alábbi városrészek kerültek kijelölésre: 
 

1. Városközponti egyesített városrész 
2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei) 
3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) - 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű-lakótelep 
4. Üdülő övezet   
5. Gazdasági övezetet 

 
A KSH a 2011. évi cenzus felmérései alapján szolgáltatat adatot a települési önkormányzat 
kérésére a város városrészei tekintetében. A települési önkormányzat általi városrészi 
lehatárolás – a módszertani ajánlások figyelembevételével – az alábbiak szerint módosítandó. 
 
Városrészek főbb adatai 

KSH adatszolgáltatás 
alapján kijelölt 

városrészek 
Intézményi Belvárosi Falusias 

Üdülőházas és 
hétvégi házas 

Ipari Fejlesztési 

Lakónépesség száma 1616 405 4072 64 - 

Jelen Megalapozó 
Vizsgálatban 

rögzített városrészek 

1. Városközponti 
egyesített városrész 

2. Lakóterület 
felosztott 

városrész I. 
(központi 
belterület 

lakóterületei) 

3. Lakóterület 
felosztott városrész 

II. (központi 
belterületen kívüli 

lakóterületek) - 
Újtelep, Kisfástanya 
és Erőmű-lakótelep 

4. Üdülő övezet 
5. Gazdasági 

övezetet 
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1. Városközpont egyesített városrész 
 

Az „1. Városközpont egyesített városrész” lehatárolásának indoklása: 
A KSH adatszolgáltatás során az „1. Városközpont egyesített városrész” kettő egységként 
került elemzésre, az korábban „Intézményi” és „Belvárosi” területek összevonásra, 
egyesítésre kerültek, mivel az „Intézményi” városrészként rögzített területen a lakónépesség 
száma nem éri el a módszertanilag ajánlott 1000 főt, valamint területileg sem éri el a különálló 
városrészként való elkülönítés küszöbét.  
 
Az „1. Városközpont egyesített városrész” területi lehatárolása, határoló utcák: 
Táncsics Mihály utca, Rákóczi Ferenc utca, Baross utca, Kölcsey Ferenc utca, Wesselényi Miklós 
utca, Kossuth Lajos utca, töltés vonala a József Attila utcáig, Petőfi Sándor utca, Honvéd utca, 
Damjanich János utca, Bocskai János utca, Vörösmarty Mihály utca, Kossuth utca, Táncsics 
utca 
 
Az „1. Városközpont egyesített városrész” funkcióellátottsága: 
Az „1. Városközpont egyesített városrész” központi elhelyezkedése és városközponti 
szerepköre miatt a városi funkciók legtöbbjét tömörítő városrész az alábbiak szerint: 
 
Gazdasági funkció 

- Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszalöki Kirendeltség 
- Privát ABC 
- Coop 
- Tisza étterem 
- további kereskedelmi egységek 
- posta 

Közlekedési funkciók 
- Buszpályaudvar 

Közösségi funkciók 
- Városi könyvtár és Művelődési Ház 
- Református Templom 
- Ifjúsági centrum 
- Városi Sporttelep Szűz Mária Templom 
- Kis-Tisza Ökocentrum 

Közszolgáltatások 
- Rendőrség 
- Kormányablak 
- Városháza 
- Mentőállomás 

Humán szolgáltatási funkciók 
- Egészségügyi Központ 
- Idősek Gondozó Központja 
- Óvoda és bölcsőde (Szivárvány Óvoda) 
- Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 
- Tiszalöki Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
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Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó funkció vizsgálat jelen 
Megalapozó Vizsgálat „1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és 
ellátási kapcsolatok)” című fejezetében találhatók meg bővebben.  
 

Az „1. Városközpont egyesített városrész” épített környezetének bemutatása: 
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. 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 %. 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.  
Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó, az épített környezet, 
településszerkezeti, helyi sajátosságainak jellemzőiről szóló vizsgálat jelen Megalapozó 
Vizsgálat „1.14. Épített környezet vizsgálata” című fejezetében találhatók meg bővebben 
valamint térképi ábrázolások (telekmorfológia és telekstruktúra vizsgálat, geodéziai alapú 
felmérések, építményvizsgálatok, stb.) formájában.  
 
 „1. Városközpont egyesített városrész” 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Az „1. Városközpont egyesített városrész” lakónépességének elemzése 
Az „1. Városközpont egyesített városrészben” koncentrálódik a teljes város állandó 
lakosságának a 32,8%-a, ez alapján elmondható, hogy jelentős lakosság koncentrációval és 
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funkcióellátottságával a város társadalmi súlyponti területének tekinthető. A városrész 
lakónépessége magasabb iskolai végzettséggel bír, mint a települési átlag, valamint a 
képzettségi mutatókon túl a gazdaságilag aktívak aránya is jobb étékeket mutat. A „1. 
Városközpont egyesített városrészben” szlömösődő, leszakadástól veszélyeztetett terület 
nem került beazonosításra.  
 
 
„1. Városközpont egyesített városrész” főbb mutatói (KSH, 2011.) 

Mutató megnevezése Tiszalök összesen 
1. Városközpont egyesített városrész 

I. városrész II. városrész) 

Lakónépesség száma 6157 1616 405 

Lakónépességen belül 0-14 
évesek aránya 

14,0 15,7 13,8 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

65,5 61,7 60,5 

Lakónépességen belül 60-X 
évesek aránya 

20,5 22,6 25,7 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

28,8 16,3 9,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebb népesség 
arányában 

10,7 15,3 18,6 

Lakásállomány (db) 2230 649 170 

Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya 

13,7 10,0 1,2 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

44,8 42,3 32,7 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

17,5 10,7 4,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-
64 éves népességen belül 

52,0 54,2 64,0 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

40,6 39,0 27,6 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

53,7 41,4 30,9 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya a 
lakónépességen belül 

58,1 58,3 53,6 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

11,4 11,6 6,9 

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

5,6 5,5 4,3 
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Mutató megnevezése Tiszalök összesen 
1. Városközpont egyesített városrész 

I. városrész II. városrész) 

A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

11,1 7,3 0,6 

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

4,6 5,3 2,5 

(Forrás: KSH (2011.)) 
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2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei) 
 

Az „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei) városrész” 
lehatárolásának indoklása: 
Az „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei) városrész” a 
központi belterület lakóterületeit tömörítő településrész, amely nem tartalmazza a központi 
belterületen kívüli lakóterületeket (Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep városrészek). A 
központi belterületen kívüli lakóterületek – a módszertani elvárások figyelembevételével – 
külön városrészként került definiálásra.  
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népszámlálási Főosztálya Tiszalök Város Önkormányzata 
városrészi lehatárolása alapján gyűjti le és elemzi a városrész lakónépességének adatait a 
2011. évi népszámlálás alapján. Tiszalök Város Önkormányzata az adatszolgáltatást 
együttesen a „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” 
valamint a „3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) - 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” városrészekre kérte meg, így nem áll 
rendelkezésünkre leválogatott adatsor.  
 
A „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” területi 
lehatárolása, határoló utcák: 
Táncsics utca, Rákóczi Ferenc utca, Baross utca, Kölcsey Ferenc utca, Wesselényi Miklós utca, 
Kossuth Lajos utca, Szabadság utca, belterületi határ, Dózsa György utca, belterületi határ, 
Szántó utca, Sziget utca, Búzavirág utca, vasút nyomvonala, belterületi határ (keletről 
zártkertek vonaláig), József Attila utca, Petőfi Sándor utca, Honvéd utca, Damjanich János utca, 
Bocskai János utca, Vörösmarty Mihály utca, Kossuth Lajos utca 
 
A „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” városrész 
funkcióellátottsága 

 

Gazdasági funkció 
- Tiszalöki sütőüzem 
- Benzinkút 
- Malom (Szabolcs Gabona Rt. Tiszalöki Silótelep) 
- Tüzép 

Közlekedési funkciók 
- Vasútállomás 

Közösségi funkciók 
- temető 

Humán szolgáltatási funkciók 
- Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
- Aranyalma óvoda  
- Hétszínvirág óvoda  
- Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tanműhelye 

Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó funkció vizsgálat jelen 
Megalapozó Vizsgálat „1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és 
ellátási kapcsolatok)” című fejezetében találhatók meg bővebben.  
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A „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” városrész épített 
környezetének bemutatása: 
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.  
Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó, az épített környezet, 
településszerkezeti, helyi sajátosságainak jellemzőiről szóló vizsgálat jelen Megalapozó 
Vizsgálat „1.14. Épített környezet vizsgálata” című fejezetében találhatók meg bővebben 
valamint térképi ábrázolások (telekmorfológia és telekstruktúra vizsgálat, geodéziai alapú 
felmérések, építményvizsgálatok, stb.) formájában.  
 
A „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” városrész 
lakónépességének elemzése 
Dominánsan lakófunkciójú terület, zömében kertes családi házas övezet. A városrész 
megközelíthetősége kielégítőnek mondható. A járdahálózat és a kerékpárút-hálózat 
fejlesztendő, valamint a városrész zöldfelületi rendszere fejlesztendő, a játszóterek száma és 
minősége növelendő. A település lakosságának jelentős részét tömörítő városrész. A 
városrészben kerültek beazonosításra szegregációval veszélyeztetett területek, így a szociális 
hálózat fejlesztésével és felzárkóztató programok segítségével a negatív folyamatok 
gyengíthetők.  
 
Együttes adatsor a 2. és 3. városrészekre (KSH, 2011.) 

Mutató megnevezése 
Tiszalök 
összesen 

(együttes adatsor a „2. Lakóterület felosztott városrész I. 
(központi belterület lakóterületei)” valamint a „3. Lakóterület 

felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) 
- Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” városrészekre) 

Lakónépesség száma 6157 4072 

Lakónépességen belül 0-14 
évesek aránya 

14,0 13,1 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

65,5 67,5 

Lakónépességen belül 60-X 
évesek aránya 

20,5 19,4 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

28,8 34,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebb népesség 
arányában 

10,7 8,2 

Lakásállomány (db) 2230 1389 

Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya 

13,7 16,3 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) 
belül 

44,8 46,2 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres 

17,5 20,5 
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Mutató megnevezése 
Tiszalök 
összesen 

(együttes adatsor a „2. Lakóterület felosztott városrész I. 
(központi belterület lakóterületei)” valamint a „3. Lakóterület 

felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) 
- Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” városrészekre) 

munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

Foglalkoztatottak aránya a 
15-64 éves népességen belül 

52,0 50,6 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

40,6 42,6 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

53,7 61,1 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya a 
lakónépességen belül 

58,1 58,1 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

11,4 11,5 

Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

5,6 5,7 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

11,1 13,5 

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

4,6 4,4 

(Forrás: KSH (2011.)) 

 
„2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) - 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep 

 

A „3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) – 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” városrész lehatárolásának indoklása: 
Az „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei) városrész” a 
központi belterület lakóterületeit tömörítő településrész, amely nem tartalmazza a központi 
belterületen kívüli lakóterületeket (Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep városrészek). A 
központi belterületen kívüli lakóterületek – a módszertani elvárások figyelembevételével – 
külön városrészként került definiálásra.  
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népszámlálási Főosztálya Tiszalök Város Önkormányzata 
városrészi lehatárolása alapján gyűjti le és elemzi a városrész lakónépességének adatait a 
2011. évi népszámlálás alapján. Tiszalök Város Önkormányzata az adatszolgáltatást 
együttesen a „2. Lakóterület felosztott városrész I. (központi belterület lakóterületei)” 
valamint a „3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) - 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” városrészekre kérte meg, így nem áll 
rendelkezésünkre leválogatott adatsor.  
 

A „3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) – 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” városrész funkcióellátottsága 

 

Kisfástanya Újtelep Erőmű telep 
Gazdasági funkció 
- posta kirendeltség 
Közösségi funkciók 
- Szent Erzsébet templom 
- művelődési ház 
Humán szolgáltatási funkciók 
- Kerekerdő Óvoda  
Közlekedési funkciók 
- vasútállomás 

Humán szolgáltatási funkciók 
- Napraforgó óvoda  

Közösségi funkciók 
- Arborétum 

Gazdasági funkció 
- Étterem 

 

Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó funkció vizsgálat jelen 
Megalapozó Vizsgálat „1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és 
ellátási kapcsolatok)” című fejezetében találhatók meg bővebben.  
 
A „3. Lakóterület felosztott városrész II. (központi belterületen kívüli lakóterületek) – 
Újtelep, Kisfástanya és Erőmű lakótelep” épített környezetének bemutatása: 
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. 
Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó, az épített környezet, 
településszerkezeti, helyi sajátosságainak jellemzőiről szóló vizsgálat jelen Megalapozó 
Vizsgálat „1.14. Épített környezet vizsgálata” című fejezetében találhatók meg bővebben 
valamint térképi ábrázolások (telekmorfológia és telekstruktúra vizsgálat, geodéziai alapú 
felmérések, építményvizsgálatok, stb.) formájában. 
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4. Üdülő övezet 
 

A „4. Üdülő övezet” városrész lehatárolásának indoklása: 
A „4. Üdülő övezet” területileg elkülönül Tiszalök központi területeitől, a Tisza partján ez 
eredeti funkcióját tekintve is üdülő terület. Jelenleg a rekreációs funkció mellett némi 
lakófunkcióval s rendelkezik, a területen kis létszámban életvitelszerűen laknak a 
városrészben. Az Ősüdülő telep és Üdülő telep II. részekből összeálló városrész az „4. Üdülő 
övezet”. 
Megjegyzendő, hogy az ártéri területen elhelyezkedő parcellázott és minimális mértékben 
beépített, korábban üdülő övezeti terület építésre nem alkalmas (a városrészt ábrázoló 
térképen sraffozva jelölve).  
 
A „4. Üdülő övezet” városrész funkcióellátottsága: 
A „4. Üdülő övezet” jellegéből adódóan közösségi és gazdasági (turisztikai) jellegű funkciókat 
tömörít: Kalandpark és strand, ifjúsági szálló, étterem, Sportszálló és Sportcentrum 
Az adott városrészekre illetve a település egészére vonatkozó funkció vizsgálat jelen 
Megalapozó Vizsgálat „1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és 
ellátási kapcsolatok)” című fejezetében találhatók meg bővebben.  
 

A „4. Üdülő övezet” városrész épített környezetének bemutatása: 
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). 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. 
 

Mutató megnevezése Tiszalök összesen IV. városrész) 

Lakónépesség száma 6157 64 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,0 6,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 65,5 68,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,5 25,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

28,8 9,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 10,7 20,7 

Lakásállomány (db) 2230 50 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 13,7 8,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

44,8 31,8 
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Mutató megnevezése Tiszalök összesen IV. városrész) 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül 

17,5 4,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 52,0 64,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,6 47,6 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

53,7 25,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 58,1 46,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,4 5,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

5,6 5,9 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

11,1 4,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,6 9,5 

(Forrás: KSH (2011.)))  
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5.Gazdasági övezet 
 
A „5. Gazdasági övezet” városrész az alábbi három területből tevődik össze: 

- Kornyi tanya 
- Ipari Park területe  
- Dózsa György utcától délre külterületen fekvő ipari jellegű terület (hrsz: 0430/52; 

0430/53; 0430/54; 0430/55; 0430/9; 0430/56; 0430/13; 0430/57)  
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. 
 
„5. Gazdasági övezet” városrész  

 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 

3.3.2.1. A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása 
 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 
2011. évi népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. A KSH 
2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Tiszalök városban 2 
db szegregátum került lehatárolásra. Ezek azok a területek, ahol a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül meghaladja a 35%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt. 
Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt, ennek a kritériumnak 
ugyanúgy a szegregátum területe felel meg. A lenti térkép sötétzöld színnel, valamint számmal 
jelöli a szegregátumot, míg a világoszöld színnel jelölt területet szegregációs folyamatok 
veszélyeztetik. A térkép olyan területet is megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a 
szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk vagy intézeti 
háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona) miatt mégsem tekinthető valódi 
szegregátumnak. A térképen bekarikázva találhatóak azok a területek, amelyeken a 
magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt.  
 
Szegregátumok 

Szegregátum Érintett városrész 2011-es népszámlálás szerint 30%-os 
szegregációs mutató felett 

1. szegregátum 3. Lakóterület felosztott 
városrész II. 

Gárdonyi u. – Tulipán u. – Kőrisfa u. – Rózsa 
u. – Gyomán u. – Nefelejcs u. 

2. szegregátum 
veszélyeztetett terület 

3. Lakóterület felosztott 
városrész II. 

Egység u. – Köztársaság u. – Szabolcs u. 

(Forrás: KSH (2011.)) 
 

A beazonosított szegregátumok nem az összefüggő belterületen, hanem különálló 
településrészeken találhatóak. 
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Szegregátumok (áttekintő térkép) 

  
(Forrás: KSH (2011.)) 
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3.3.2.2.  Szegregátum, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek 

helyzetelemzése 

 
1. szegregátum: Munkás út térsége 

 
Területi lehatárolás: Gárdonyi u. – Tulipán u. – Kőrisfa u. – Rózsa u. – Gyomán u. – Nefelejcs 
u. 
 
1. Szegregátum (KSH, 2011) 

 
(Forrás: KSH (2011.)) 

 

Az 1. számú szegregátum nem az összefüggő belterületen, hanem különálló településrészen 
került beazonosításra.  
 
A két kijelölt szegregátum közül területileg és lakónépesség szempontjából ez a jelentős, ezen 
a területen él a város lakosságának 4,1%-a.  
 
Az itt élők korcsoportos megoszlása alapján magas a gyermekkorúak aránya (szegregátum 
lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 38,4%, a városi adat: 14,0%) – a városi arány több, 
mint kétszerese –, illetve alacsony az idősek aránya, amely mindössze 1,2% (lakónépességen 
belül 60-X évesek aránya; a városi arány 20,5%).  
Az iskolázottsági és munkaerő-piaci mutatók alapján a város legkedvezőtlenebb helyzetű 
területének minősül.  
Az aktív korúak 89,7%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik (a városi arány 
28,8%), a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok száma nem mutatható ki (0,0%).  
Az alacsony iskolázottság hatással van a foglalkoztatási helyzetre is. A szegregátum esetében 
a 15-64 éveseken belül a foglalkoztatottak aránya mindössze 25,3%, akik döntő többsége 
(92,5%) alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik. Az aktív korúak 74,4%-a 
nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a háztartások 44,8%-a foglalkoztatott 
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nélküli. A munkanélküliek aránya 2011. évben 16,7%, rendkívül magas továbbá a tartós 
munkanélküliek aránya, amely 8,3%. 
A területen 70 db lakás található, amely alapján átlagosan 3 fő együttélés feltételezhető. A 
lakások  túlnyomó többsége, 87,1%-a alacsony komfortfokozatú. A komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya nagyon magas, 83,9%-ot. Viszonylag kevés az 
egyszobás lakások száma, arányuk a lakott lakásokon belül 1,8%. 
A területén lévő lakások többségében egylakásos épületek, hagyományos családi kertes házas 
ingatlanok. A lakások jelentős része elromlott műszaki állapotú. Jellemző viszont az üres, nem 
lakott, elhagyott szocpolos lakások jelenléte, melyek egy részénél a tulajdonosok nem helyiek.  
Egyre több ingatlan esetében szükséges az ideiglenes intézkedés megtétele omlás vagy 
állagromlás miatt, amelyeknek keretében a járási építésfelügyelet eljárása válik szükségessé a 
jegyzői ügyirat áttételt követően. A lakások állapota miatt jellemző az egészségre káros 
problémák jelenléte, ilyen a rágcsálók, belvizes időszakokban a vizesedés. 
A lakások szinte 99%-a szociálpolitikai támogatással épített lakás (államkincstári jelzáloggal). 
Általános probléma a lakások tulajdonviszonyának tisztázatlansága.  
 
1. Szegregátum főbb adatai  

Szegregátum 1. adatok 

Mutató megnevezése Tiszalök összesen Szegregátum 1. 

Lakónépesség száma 6157 258 

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

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

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,5 1,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

28,8 89,7 

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

Lakásállomány (db) 2230 70 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 13,7 87,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

44,8 74,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

17,5 66,0 

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

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,6 44,8 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 53,7 92,5 

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

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

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

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

11,1 83,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,6 1,8 

(Forrás: KSH (2011.)) 
) 
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2. szegregátum 
 
Területi lehatárolás: Egység u. – Köztársaság u. – Szabolcs u. 
 
2. Szegregátum (KSH, 2011) 

 
(Forrás: KSH (2011.)) 

 

A 2. számú szegregátum szintén nem az összefüggő belterületen, hanem különálló 
településrészen került beazonosításra. A két kijelölt szegregátum közül területileg és 
lakónépesség szempontjából a 2. számú szegregációval veszélyeztetett terület a kisebb, ezen 
a területen él a város lakosságának 1,9%-a. Az itt élők korcsoportos megoszlása alapján 
relatíve magasabb a gyermekkorúak aránya (szegregátum lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya 20,3%, a városi adat: 14,0%), illetve az idősek aránya a városi átlaghoz hasonló, 
mindösszesen 22,0% (lakónépességen belül 60-X évesek aránya; a városi arány 20,5%). Az 
aktív korúak 54,4%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik (a városi arány 
28,8%), a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok száma nem mutatható ki (0,0%).  
Az alacsony iskolázottság hatással van a foglalkoztatási helyzetre is. A 2. számú szegregátum 
esetében a 15-64 éveseken belül a foglalkoztatottak aránya mindössze 32,4%, akik döntő 
többsége (83,3%) alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgozik. A területen 47 db 
lakás található, az egy lakásra jutó lakosok száma 1,25 fővel alacsonyabb, mint a városi átlag. 
A lakások  jelentős része, 38,3%-a alacsony komfortfokozatú. A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya magas, 37,8%-ot. Viszonylag kevés az egyszobás lakások száma, 
arányuk a lakott lakásokon belül 11,1%. A területén lévő lakások többségében egylakásos 
épületek, hagyományos családi kertes házas ingatlanok. A lakások jelentős része elromlott 
műszaki állapotú. Jellemző viszont az üres, nem lakott, elhagyott szocpolos lakások jelenléte, 
melyek egy részénél a tulajdonosok nem helyiek. A lakások mindegyike nagyon régi építésű, 
40 évesnél idősebb vályogházak. A lakosság összetétele miatt azonban a porták rendezettek a 
2. területen.  
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2. Szegregátum főbb adatai (KSH, 2011) 

Szegregátum 2. adatok 

Mutató megnevezése Tiszalök összesen Szegregátum 2. 

Lakónépesség száma 6157 118 

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

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

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,5 22,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

28,8 54,4 

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

Lakásállomány (db) 2230 47 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 13,7 38,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

44,8 64,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

17,5 33,8 

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

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,6 64,6 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

53,7 83,3 

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

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

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

5,6 21,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

11,1 37,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,6 11,1 

(Forrás: KSH (2011.)) 
3.3.2.3  A szegregátumok területén élők egészségi állapota 

 

A szegregátumok területén élők egészségi állapota az átlagosnál rosszabb. Az egészségügyi 
ellátás során részben együttműködés jellemző viszont, amennyiben egészségi állapotúk 
további kezelést, kivizsgálást, gyógyszert, gyógymódot igényel, amelynek anyagi vonzatai 
vannak, akkor elzárkóznak ezek elől. Sok esetben a közgyógyellátás és egyéb, célzott szociális 
támogatás igénybevétele az egyetlen lehetőséget jelenti az érintett számára az egészségi 
állapot javításához. A prevenciós programok számukra kiemelten fontosak, viszont tapasztalat 
szerint nehezen bevonhatóak, illetve nem együttműködőek. Leggyakoribb betegségek közé 
tartozik esetükben a hurutos és egyéb légzőszervi betegségek, továbbá gyomorpanaszos és 
idegrendszeri problémák, de nagy számban fordulnak elő a mozgásszervi betegségek is. A 
betegségek kialakulásához hozzájárul a dohányzás, a nem megfelelő, vitaminszegény 
táplálkozás.  
 

3.3.2.4. Közszolgáltatások elérhetősége 

 

A városi közintézmények megfelelő ellátást biztosítanak a szegregátumok területén élők 
számára is (mobil posta, iskolás gyermekek számára önkormányzati iskolabusz, található 
óvoda és közösségi ház is) 
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3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 

A „4. Üdülő övezet” városrészben található  „Strand és környezete”, mint komplexen 
kezelendő rekreációs és turisztikai terület rögzíthető, mint potenciális akcióterület Tiszalök 
Város esetében.  
 

 


