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4. TELEPÜLÉSI ESETTANULMÁNYOK 

CSURGÓ BERNADETT - MEGYES G. BOLDIZSÁR 

 

Települési esettanulmányainkat a kutatás részeként 2008 ıszén végeztük el négy határ 

menti kisvárosban: Makón, Gyulán, Létavértesen és Nyírbátorban. Mindenképpen közvetlenül 

határ menti, vagy a magyar–román határhoz nagyon közeli kisebb, így e kutatás keretei között 

is feltérképezhetı, társadalmi–gazdasági folyamatait tekintve átlátható városokat kerestünk. A 

helyszínek kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy lehetıleg mind a négy román határ menti 

magyar megyét érintsük, ami végül teljesült is: a négy város sorrendben Csongrád, Békés, 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik. Esettanulmányainkban a román-

magyar munkaügyi kapcsolatokat, tágabban a román-magyar szomszédsági kapcsolatokat 

vizsgáltuk. 

A kutatási tervben megfogalmazott hipotéziseink közül az alábbiakat vizsgáltuk kiemelten: 

- A romániai munkavállalók többségének iskolai végzettsége alacsony; ıket részben az 

alföldi mezıgazdaság foglalkoztatja, részben egyes gyorsan fejlıdı központokban 

találnak munkát. 

- Azokat a munkaköröket töltik be, ahol a magyarországi munkapiacon munkaerıhiány 

van. 

- A romániai munkavállalók elsısorban magyar nemzetiségőek, de legalábbis magas 

szinten beszélik a magyar nyelvet. 

- A román állampolgárok magyarországi munkavállalásának motívumai közt elsıdleges 

az otthoninál magasabb munkabér, ami feltételezhetıen takarékoskodással társul, hogy 

otthon maradt családjukat eltarthassák. 

- A romániai munkavállalók többsége nem akar áttelepülni Magyarországra. 

- A romániai munkavállalók Magyarországra érkezésében a gyenge kötéseknek 

(Granovetter) van kiemelt szerepe: csoportosan érkeznek, illetve egyikük hozza a 

másikat (településrıl, baráti, családi kapcsolatok révén). 

- A romániai munkavállalók motivációjuk, életmódjuk alapján alapvetıen 

vendégmunkások, s ezzel jobban hasonlítanak a többi Romániából külföldön munkát 

vállalóra, mint magyarországi munkatársaikra. 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

163 / 280 

Kutatási kérdéseink a hipotézisekhez kapcsolódtak, illetve kiegészítették azokat: 

- Milyen munkaközvetítı szolgáltatásokat vesznek igénybe a munkaadók? 

- Milyen távolságról, honnan vállalnak nálunk munkát a román állampolgárok? 

- Mennyire elégedettek a magyar munkáltatókkal, éreznek-e diszkriminációt? 

- Mi a magyar munkavállalók véleménye a velük dolgozó romániaiakról? 

A négy határ menti városban készített esettanulmány alapján a települési kapcsolatokat az 

alábbi típusokba soroltuk be: (1) informális kapcsolatok; (2) testvérvárosi kapcsolatok; (3) 

spontán gazdasági kapcsolatok és (4) határon átívelı, kiépült gazdasági klaszterek.  

Részletesen kifejtve: az informális kapcsolatok a város szereplıinek baráti, rokonsági 

kapcsolatait jelentik. A kapcsolattartás informális csatornákon zajlik. A kapcsolat intenzitását 

a szereplık igényei határozzák meg, célja a baráti találkozástól a kalákában való kölcsönös 

segítségnyújtásig terjedhet. Nem feltétlen érinti a város egészét, inkább csak az egyes 

szereplıket. A testvérvárosi kapcsolatokban a fı szerepet a települési önkormányzatok 

játsszák. Ezek az intézményesült kapcsolatok fıként kulturális együttmőködésekre terjednek 

ki. Az egész várost érintik, amelyek az idık során kifejezetten intenzívvé válhatnak. Bár 

kezdetben gyakran csak az önkormányzathoz, illetve annak intézményeihez, kulturális 

szereplıkhöz kötıdnek, késıbb kiterjednek a lakosság szélesebb rétegeire is. A gyülekezetek 

közötti kapcsolatokat szintén idesorolhatjuk. A spontán gazdasági kapcsolatokat egy-egy 

vállalkozás határon átnyúló üzleti kapcsolatai alakítják. Intenzitását a gazdasági feltételek 

alakulása és a személyes elkötelezıdés erısen befolyásolja. Alapvetı célja az új piacok 

meghódítása, de valódi kiterjedését az adott vállalkozás kapacitása, kockázatvállalási 

képessége erısen befolyásolja. A határokon átívelı, klaszterba szervezıdı gazdasági 

kapcsolatok önkormányzatok és gazdasági szervezetek közötti együttmőködés, közös 

fejlesztési projektek eredményei. Magas szinten intézményesült gazdasági kapcsolatokat 

feltételeznek. Általában nemcsak egy-egy városra, hanem kisebb régiókra terjednek ki.  

Bár úgy tőnhet, a tipológiánk valamiféle rangsort is jelent, erre azonban nem törekedtünk, 

mivel a négy típus alapvetıen minıségi különbségeket tükröz, és semmiképpen sem 

tekinthetı egymást kizárónak.  
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4.1. Makó 

Az esettanulmány a vonatkozó helyi, kistérségi, megyei dokumentumok felkutatásával és 

elemzésével készült. Makón áttekintettük a helyi sajtóban megjelenı híreket, információkat a 

határ mentiségrıl, valamint a helyi intézményeket és projekteket bemutató információs 

anyagokat és fejlesztési terveket. Emellett terepbejárást végeztünk, valamint készítettünk 

nyolc félig strukturált interjút és két csoportos interjút is; az ezekbıl származó információkat 

szintén felhasználtuk az esettanulmány készítése során. Emellett a fellelhetı ÁFSZ és KSH 

adatokat is feldolgoztuk.  

Makó egyik meghatározó sajátossága a határ mentiség. Románia 2007-es uniós csatlakozása 

jelentıs változásokat hozott a város életében. A határ menti kapcsolatok intenzívebbé válása a 

bevásárló-turizmus és a gyógyfürdıhöz kapcsolódó turistaforgalom megélénkülésében 

jelentkezett elsıként. 

 

4.1.1. Makó város általános bemutatása, demográfiai helyzete 

Makó a Maros folyó partján, az ország délkeleti részén, Csongrád megyében a román és 

szerb határ közelében helyezkedik el. Áthalad rajta a 43-as számú fıútvonal (E68) (a IV. 

számú helsinki korridor), amely jelentıs tranzitforgalmat bonyolít le. A kistérség két 

határátkelıhelye Nagylaknál és Kiszombornál található. Vasútvonala Szegeddel, 

Hódmezıvásárhellyel és Mezıhegyessel köti össze.  

2003 óta Makó városa a Makói kistérség központja. A makói kistérséghez Makó mellett 16 

település tartozik: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, 

Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagylak, 

Nagyér, Pitvaros és Óföldeák, ebbıl 7 település fekszik a román határ közelében (4.1. ábra). 

Makóról mintegy 20-25 perc alatt minden település megközelíthetı. 

A kistérségben mind méreténél, mind szerepét tekintve nincs másik központi jellegő település, 

Makó a kistérség egyetlen centruma. Makó központi szerepkörének történeti hagyományai 

vannak. Makó 700 éves városi múltra tekint vissza, a Csanádi régió közigazgatási és piaci 

központja volt, melynek emlékét még mai is ırzik a központjából legyezıszerően szétfutó 

utak. Makó a 19. század végén, 20. század elején virágzó mezıváros volt, urbanizációja nagy 

lépésekkel haladt elıre. 1890-ben az ország 12. legnagyobb városa volt, lélekszámban 
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megelızte Pécset, Miskolcot, Kassát, Kolozsvárt és Brassót. Makó mint történelmi mezıváros 

a 19. század közepétıl – bekacsolódva a világgazdasági folyamatokba – intenzíven fejlıdött, 

az osztrák-olasz háború alatt a hagymapiac meghatározó szereplıjévé vált. Volt olyan év a 

századfordulón, hogy ezer tonna számra vitték a hagymát Nyugat-Európába. Trianon a 

természetes tájkörzetét vágta ketté, és megszüntette Makó központi pozícióját is. 

4.1. ábra: A Makói kistérség elhelyezkedése 
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Makó az 1950-es megyerendezéskor elveszítette megyeszékhelyi státuszát, a szocializmus 

évtizedei alatt Jugoszlávia közelsége miatt pedig semmilyen fejlesztést nem hajtottak végre a 

településen. A helyi adottságokra (pl. gyógyvíz) a szocialista politika nem épített. A 

szocializmus idején is fıként a mezıgazdasága volt jelentıs, jól mőködı 

termelıszövetkezetek voltak a városban. Az iparfejlesztés kisebb jelentıségő volt, fıként 

kisebb üzemeket, leányvállalatokat telepítettek Makóra, amelyeket a rendszerváltást követıen 

az elsı körben építettek le. A mezıgazdasági privatizációt követıen a termelıszövetkezetek 

megszőntek, és fıleg kis és közepes gazdaságok jöttek létre. A második gazdaság 

rendszerének megszőnése komoly krízist jelentett a város társadalmában. A rendszerváltás 

után a városban fokozatosan megindultak a fejlesztések, a felzárkózás.  
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Népességszámát tekintve a Dél-alföldi régió 13. városa Makó, regionálisan és Csongrád 

megyében egyaránt középvárosnak tekinthetı. Makó népességszáma a 70-es évek vége óta 

folyamatos csökkenést mutat. 1977-ben még 30049 fı élt a városban, míg 2007-re ez a szám 

24986-ra csökkent. A rendkívüli mértékő népességfogyásban a népszaporulat elmaradása és 

az elvándorlások nagy száma egyaránt szerepet játszik. A lakosságszám csökkenésével 

csökkent a népsőrőség is.  

A népesség etnikai-nemzetiségi összetételérıl a 2001-es népszámlálási adatok alapján 

tájékozódhatunk. A kérdezettek 95,5%-a magyarnak vallotta magát, ami homogén etnikai-

nemzetiségi összetételre utal. A fennmaradó 4,5%-ból mindössze 1,8% vallotta magát 

valamilyen kisebbséghez tartozónak. A lakónépességhez viszonyítva legnagyobb 

részarányban a magukat romának vallókat találjuk (0,8), valamint térségi szinten jelentısnek 

tekinthetı még a román nemzetiségi identitással rendelkezık aránya. (0,3%) 

A korstruktúrára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a fiatalok aránya a népességen belül 

1990 és 2006 között csökkent. 1990-ben a 0-14 évesek aránya Makón 17,8% volt, 2000-ben 

15,2% és 2006-ban 14,4%. Ezzel szemben az öregek aránya a teljes vizsgált idıszakban 

meghaladta a fiatalok arányát, 1990-ben és 2000-ben 22,5%, 2006-ban pedig 22,8%. Az aktív 

korúak aránya pedig a népesség körülbelül 60%-a Makón.  

4.1. táblázat: A makói lakosság korstruktúrája 

 1990 2000 2006 
 % 
Fiatalok aránya (0-14) 17,8 15,2 14,4 
Aktív korúak aránya (15-59) 59,7 62,3 62,8 
Idısek aránya (60-X) 22,5 22,5 22,8 

A korszerkezet tehát erısen elöregedınek tekinthetı, ami megegyezik az országos és megyei 

tendenciákkal. A kedvezıtlen korszerkezetet jelzi továbbá az eltartottak magas aránya 

(39%), ami még megyei viszonylatban is magasnak mondható. A megye városaiban az 

eltartottak aránya 35% volt a 2001-es népszámlálási adatok szerint. Az öregek aránya az 

egész térségben meghaladja a gyermekkorúakét, tehát 100 gyermekkorúra 138 öregkorú jut. 

Ez az arány Makón 100 a 140-hez. Míg az aktív-inaktív arány esetében 100 felnıttre 64 

gyermek, illetve öregkorú jut. Ez az arány a makói kistérség kisebb településein még 

rosszabb, pl. Óföldeák esetében 98 gyermek és öregkorú jut 100 felnıtt korúra.  

A vándorlást, illetve vándorlási különbözetet tekintve döntı változás 1990 és 2001 között 

következett be. A megelızı évtized negatív vándorlási különbözete ekkor pozitívra 
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fordult. Az iskolázottsági szint tekintetében a térség meglehetısen negatív képet mutat. 

A befejezett általános iskolai végzettségőek aránya is elmarad az országos átlagtól, és megyei 

szinten is kedvezıtlennek tekinthetı: míg a megye városaiban a 15 évnél idısebb lakosság 

91%-a fejezte be az általános iskolát, ez az arány Makón 87,1%. Makón a 18 éven felüliek 

körében 34,3% a középfokú végzettségőek aránya szemben a megye városainak 44%-os 

átlagával. Az egész kistérségben nagyon alacsony, mindössze 2% a diplomások aránya, és bár 

kistérségi szinten Makón találhatjuk a felsıfokú végzettségőek legnagyobb részét, ez az arány 

azonban  ott is csak 3%. Makó elmaradása a diplomások arányát tekintve is szembetőnı, 

2001-ben Csongrád megye városaiban a 24 éves és idısebb lakosság körében 15,5% volt a 

felsıfokú végzettségőek aránya, míg Makón ez az arány mindössze 8,7%. Ez a hátrány 

döntıen a képzett munkaerı elvándorlásából származik, mivel munkalehetıség hiányában a 

felsıfokú végzettségőek többsége elhagyja a várost, és Szegeden vagy még távolabbi 

településeken keres munkát. Ez komoly hátrányt jelent a város innovatív kapacitását illetıen, 

illetve félı, hogy nem teszi vonzóvá a kistérséget a magas hozzáadott értéket termelı cégek 

esetében sem.  

Makót középvárosi helyzeténél fogva nagyfokú funkciógazdagság jellemzi. A lakosság 

alap és középfokú ellátását biztosító intézményrendszer teljes körőnek tekinthetı. Két városi 

és egy egyházi fenntartású óvoda mőködik, a korábbi három általános iskola összevonásával 

jelenleg egy önkormányzati általános iskola és 2 egyházi általános iskola van a városban. Az 

alapszintő egészségügyi szolgálat is teljesnek tekinthetı a településen: 11 háziorvos, 5 

gyermekorvos, 8 fogorvos és 8 védını van. A középfokú intézmények közül van bíróság, 

földhivatal, ÁNTSZ-intézmények. A városban mőködik egy megyei fenntartású korház és két 

megyei fenntartású középiskola. Emellett van két egyházi fenntartású középiskola és egy 

alapítványi iskola.  

Makó kulturális élete döntıen a mára a város jelképének is tekinthetı Hagymaházhoz 

köthetı, amit a Kulturális és Közmővelıdési Kht. mőködtet. Emellett van a városban 

könyvtár, info- és kommunikációs központ, valamint egy képzımővészeti galéria is. Az 1981-

ben alapított József Attila Múzeum kistérségi szinten is jelentıs helytörténeti győjteménnyel 

rendelkezik.  

A kereskedelmi szolgáltatok tekintetében, bár számos szakbolt van a városban, a lakosság 

nagy számban veszi igénybe a szegedi szolgáltatásokat. Ugyanakkor megjelentek a 
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településen a nagyobb üzletláncok is: Tesco, Lidl, Spar, Penny Market. Makóra 4 bank is 

telepített bankfiókot.  

Makó tehát az alföldi középvárosokra jellemzı funkciókkal rendelkezı település, a nyugodt 

kisváros vonásait hordozza.  

 

4.1.2. Foglalkoztatottság és gazdasági helyzet 

A gazdasági aktivitás esetében döntı változás a rendszerváltást követıen következett be. 

1990-ben az adatok még a rendszerváltás elıtti állapotokat tükrözik. 42,8% foglalkoztatott, 

1,3% munkanélküli, 28,6% inaktív és 27,1% eltartott volt a településen. 2001-re azonban már 

döntı változások történtek a gazdasági aktivitás tekintetében. A foglalkoztatottak hányada 

32,9%-ra csökkent, a munkanélküliek aránya a térségben 5,2% lett, míg az inaktívak aránya 

35,8%-ra nıtt. Döntıen csak az eltartottak aránya nem változott (25,9%).  

Egy térség helyzetének fontos mutatója az ingázás mértéke. Elsıként a helyben 

foglalkoztatottak jellegzetességeit vizsgáljuk, majd kitérünk a más településre eljárók 

sajátosságainak vizsgálatára is. A térségben a helyben foglalkoztatottak többsége férfi 

(53,2%) és legnagyobb arányban (55,6%) 30-49 év közötti. A helyben foglalkoztatottak 

többsége a szolgáltató szektorban dolgozik (54,1%), iparban foglalkoztatott 29,8%-uk, és a 

mezıgazdaságban 16,1 százalékuk dolgozik. Makón a kistérségi átlaghoz hasonlóan a 

helyben foglalkoztatottak többsége (52,3%) a szolgáltatásban dolgozik, kistérségi szinten 

legnagyobb arányban (37,2%) Makón találjuk az iparban helyben foglalkoztatottakat, és 

valamivel alacsonyabb a mezıgazdaságban helyben foglalkoztatottak aránya (10,4%) 

A térség egészét tekintve a más településre eljárók aránya 30%. A más településre eljárók 

többsége férfi (21,4%), míg korstruktúráját tekintve meglehetısen kiegyensúlyozott képet 

mutat, tehát egyetlen korcsoport sem képviselteti döntı mértékben közöttük magát. A nemek 

szerinti megoszlás településenként eltérı képet mutat, van, ahol a férfiak között az eljárók 

aránya meghaladja a 40%-ot, Makón központi szerepénél fogva ez az arány mindössze 11%.  

Foglalkoztatási szerkezetét tekintve Makón az eljárók 7,1 százaléka a mezıgazdaságban 

dolgozik, 28,2 százalékuk ipari és 64,7 %-uk szolgáltató szektorbeli foglalkoztatású.  
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Makón a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállaló korú népességen belül 2008 

szeptemberében 6,25% volt, ami a megyei átlagnál (5,75%) rosszabb. Ugyanakkor az adatok 

idısoros vizsgálata azt mutatja, hogy a 2004-2005-ös mélypontot követıen jelentıs javulás 

történt a munkanélküliek arányát tekintve. Makón az országos és megyei viszonylatban is 

magasnak tekinthetı munkanélküliségi arányt az okozza, hogy „a településen kevés a 

munkahely, és a szabad munkaerı összetétele nem illeszkedik a helyi munkahelyek 

igényeihez” – mondta az egyik megkérdezett. 

4.2. táblázat: A munkanélküliség területi mutatója Makón és Csongrád megyében 2001-2008. 
szeptember hónapjaiban101 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Makó 6,07 6,22 7,70 8,18 9,42 7,46 6,74 6,25 
Csongrád 
megye 

5,37 5,19 5,41 5,84 6,60 5,35 5,68 5,76 

Forrás: www.afsz.hu 

A foglalkoztatottak helyzetét nagymértékben meghatározza a térség és a város gazdasági 

helyzete, vállalkozói környezete. Makón döntıen kis és középvállalkozások vannak. A 

vállalkozói aktivitás Csongrád megye egészében alacsonynak tekinthetı, a megyében az 

1000 fıre jutó regisztrált vállalkozások száma 2006-ban 35 volt, ami jelentısen elmarad az 

országos átlagtól (51 vállalkozás/1000 fı) és Makón ez az arány még rosszabb: 23 

vállalkozás/1000 fı. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy jelentıs arányban találunk a vállalkozások között döntıen 

kényszervállalkozásként létrejött egyéni vállalkozásokat. 2006-ban a makói vállalkozások 

75% volt egyéni vállalkozás. A vállalkozások döntı többsége (77%) a szolgáltató szektorban 

mőködik, míg az ipari vállalkozások aránya igen alacsony (13%), a város mezıgazdasági 

hagyományait, a térség sajátosságait tükrözi, hogy a vállalkozások 10%-a mezıgazdasági 

vállalkozás, szemben az országos arányokkal (a mőködı vállalkozásokon belül a 

mezıgazdasági vállalkozások aránya 2006-ban 3% volt). 

Az elmúlt néhány évben nagyon nagy stressz érte a város mezıgazdaságát. „A 

kézimunkaerı-igényes mezıgazdasági ágazatok alapvetıen tönkrementek: a hagyma-, 

petrezselyem-, fokhagymatermesztés jelentıs mértékben csökkent, mert sem technológiában, 

sem árban nem tudott versenyezi az országba áramló nagy mennyiségő importáruval. Ez 

tragikusan érintette az alacsonyabb képzettségő szabad munkaerıt, hisz a mezıgazdaság 

                                                 
101 Területi mutató: a regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában 
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korábban jelentıs szezonális munkaerıigénye drasztikusan csökkent.” – jellemezte a helyzetet 

az egyik mezıgazdasági vállalkozó. 

Két nagyvállalkozás mőködik a városban. A foglalkoztatottak számát tekintve a makói 

cégekrıl 2004-bıl származó adataink vannak. E szerint a legnagyobb foglalkoztató a 

PHOENIX, autóipari alkatrészeket gyártó német vállalat, amely 2004-ben 687 fıt, jelenleg 

978 fıt foglalkoztat. Foglalkoztatási létszámát tekintve ezt követi az ASS Bt, amely szintén 

német tulajdonú, fı profilja a fa- és fémbútorok gyártása, és foglalkoztatotti létszáma 2004-

ben 350 fı volt. A VGM MAGÉP Gépgyártó Kft. holland-magyar vegyesvállalat, 

foglalkoztatottjainak száma 180 fı. Emellett jelentıs még a Kossuth Mezıgazdasági 

Szövetkezet, ahol 2004-ben 160 fı dolgozott. 115 fıt foglalkoztatott a Sole-Mizo Zrt. makói 

üzeme, ahol a fı profilt a sajtgyártás jelenti. A FÉMKER fémbútorokat gyártó amerikai-

magyar vegyesvállalat 90 fıvel dolgozott. A magyar tulajdonú THERMO-FÉG főtéstechnikai 

gyár 60 fıt foglalkoztatott a térségben. A Mezıker makói üzeme, a Hagyma Kft. 47 fıt 

foglalkoztatott a 2004-es adatok szerint. A helyi tulajdonú AGROMAG Vetımagtermelı és 

Kereskedelmi Kft. 45, a szintén helyi SZEMA Makói Téglagyár pedig 40 fıvel dolgozott. 

Fontos foglalkoztató még a Csanád Bútor 37 alkalmazottal, a MEDICOR-MEDITŐ orvosi 

mőszereket gyártó német-magyar cég 30 alkalmazottal, a helyi rózsatermesztı Benkı és 

Társai Kft. 23 dolgozójával, illetve a szintén 23 fıvel dolgozó hagymatermesztı Dancsi és 

Társa Kft. 20 fı alatti foglalkoztatott létszámmal rendelkezik, de jelentıs foglalkoztató még a 

Zöldségcentrum Kft. 17 dolgozóval, valamint a FERRUM Acélipari Kft. 16 alkalmazottal. 

A fentiek mellett számtalan kisebb mezıgazdasági, ipari és szolgáltató vállalkozás van a 

térségben, amelyek többsége maximum 1-2 alkalmazottal dolgozik, illetve sok közöttük az 

önfoglalkoztató.  

Az önkormányzat Ipari Park-fejlesztéssel próbálja serkenteni a város gazdasági életét. Eddig 

azonban még átütı eredményt még nem értünk el. Fıként helyi cégek települtek be. – mondta 

a város egyik vezetı politikusa. Az Ipari Parkban jelenleg 12 vállalkozás mőködik. Itt 

találhatjuk a város legnagyobb foglalkoztatóját, a PHOENIX Hungária Kft.-t, ahol 978 fı 

dolgozik, emellett az Ipari Parkban mőködı 11 vállalkozás összesen további 134 fıt 

foglalkoztat.  

Bár vannak hiányszakmák a városban (pl. hegesztı), Makón és térségében a szabad 

munkaerı-kapacitás magas és fedezi a városban mőködı cégek igényeit.  
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4.3. táblázat: Makó legjelentısebb cégei (2004) 

Vállalkozás Jellemzı termék Érdekeltség (helyi/nem helyi) 
Foglalkozta-

tottak száma 

Gumimővek PHOENIX 

Hungária Kft. 

autóipari gumialkatrészek 
német tulajdonú vállalat 687 

ASS Berendezési 
Rendszerek Bt. 

Fa és fémbútorok, stadion-

székek 
német tulajdonú vállalat 350 

VGM MAGÉP 
Gépgyártó Kft. 

mezıgazdasági utánfutók, zöld-

ségbetakarító, takarmánykiosz-

tó gépek, hegesztett acélszerke-

zetek, alkatrészek 

holland-magyar 

vegyesvállalat 
180 

Kossuth Tsz Agrártermékek, mezıgazdasági 

szolgáltatás 
helyi 160 

Sole Hungária Rt. Fı profil a makói üzemben a 

sajtgyártás és különbözı tejipa-

ri termékek. 

olasz-magyar vegyesvállalat 115 

FÉMKER Fémipari 
Termelı és Kereske-
delmi Kft. 

egészségügyi és lakossági fém-

bútorok, irodabútorok 

amerikai-magyar vegyes 

vállalat 
90 

THERMO-FÉG Főtés-

technikai Készülékgyártó 

Kft. 

főtéstechnikai készülékek 

Helyi 60 

Hagyma Kft. leveszöldségek és vöröshagyma 

szárítása, csomagolása 
Mezıker, Szeged 47 

AGROMAG Kft. vetımagtermelés,- feldolgozás, 

kereskedelem, finanszírozásos 

árunövény termeltetés, malomi-

pari tevékenység 

helyi 45 

SZEMA Makó 

Téglagyártó Kft. 

égetett kerámia falazóanyagok, 

építıanyagok 
helyi 40 

Csanád Bútor Kft. székek és étkezıasztalok helyi 37 

MEDICOR MEDITŐ 
Sebészeti Varrótő 
Gyártó Kft. 

Orvosi mőszerek német-magyar vegyes 

vállalat 
30 

Benkı és Társai Kft. Mezıgazdasági termékek, rózsa helyi 23 

Zöldségcentrum Kft. Zöldségtermelés, kereskedelem helyi 17 

Dancsi és Társa Kft. mezıgazdasági termékek (hagy-

ma, fokhagyma) 
helyi 23 

FERRUM Acélipari 
Gyártó, Forgácsoló, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

acélszerkezetek, híradástech-

nikai tornyok helyi 16 
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4.1.3. A város fı erıforrásai, a fejlıdés útjai  

4.1.3.1. Erıforrások 

A város fejlıdésében, fejlesztésében jelentıs erıforrásnak tekinthetı a város fejlett 

intézményhálózata. A fejlesztéshez szükséges tudás megfelelıen intézményesült a 

városban és térségében. 

A fejlesztési intézmények Makón döntıen Makó Város Önkormányzatához köthetık. Az 

Önkormányzat önálló szervezeti egységeként mőködik a Kistérségi Többcélú Társulás 

Irodája, amely a kistérség fejlesztési szakembereit tömöríti. Feladata az Önkormányzati 

Társulás alapfeladatainak ellátása. A kistérség fejlesztéseinek kulcsszervezete a Makó és 

Térsége Fejlesztési Kht. A Kistérségi Iroda és a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. feladatai 

közül kiemelkedik az Ipari park üzemeltetése. Az Ipari parkhoz kapcsolódva Makón mőködik 

egy Inkubátorház, valamint egy Üzleti és Szolgáltató Központ is. Az Inkubátorház az Ipari 

Park területén mőködik, jellemzıen az induló vállalkozások létrehozását és 

mikrovállalkozások növekedését segíti elı szolgáltatásaival, amelyekbe beletartozik a 

helyszín biztosításán kívül a menedzsment igény szerinti támogatása is. A Makói Üzleti és 

Szolgáltató Központ a makói inkubátorházzal egy projekt keretében, vele szervezeti és 

mőködési egységben, viszont térben elkülönülve és funkciómegosztással valósult meg a 

makói Korona szálló épületében. A Korona projektje a Phare CBC Magyarország–Románia 

2000 program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztési és humánerıforrás-fejlesztési 

prioritásokhoz kapcsolódott. 

A Makó és Térsége Fejlesztési Kht. mőködteti a Makó és Térsége Tourinform Irodát is, amely 

a 17 település programjait, látnivalóit, információt győjti össze, továbbá információval látja le 

a térség lakóit és a térségbe látogató turistákat. Az iroda 2002 óta közvetlen kapcsolatban áll a 

helyi szálláshely-szolgáltatókkal, vendéglátóhelyekkel, kapcsolódik az országos és a határon-

túli partnerszervezetekhez. Számos kiadványt jelentett meg, és részt vesz a helyi 

rendezvények szervezésében. 

A turisztikai szolgáltatások közül kiemelkedik a Makói Thermál és Gyógyfürdı. A fürdı 

elıdjét jelentı tisztasági strandfürdıt 1963-ban nyitották meg a makói gyógyiszapra és 

hévízre építve. 1982-ben indult meg a fürdıben a gyógyrészleg, majd 1988-ban a makói vizet 

gyógyvízzé nyilvánították. A fürdı a 90-es évek elején indult látványos fejlıdésnek, amely a 

gyógyszolgáltatások fejlesztésével kezdıdött, majd 1994-ben úszómedencét, 2002-ben 
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élménymedencét építettek. 2006-tól újabb lendületet vett a fürdı fejlesztése, amely a 

közeljövıben is folytatódik, és a város turizmus fejlesztésének kulcsát jelenti. 

A város kulturális életének kulcsintézménye és a város jelképe a Hagymaház, ami a 

Kulturális és Közmővelıdési Kht. igazgatása alatt áll. Az 1998-ban Makovecz Imre tervei 

alapján épített új épület elıdjét a város mővelıdni akaró „hagymásai” (hagymatermesztéssel 

foglalkozó családjai) hozták létre, hogy színházként funkcionáljon. Az új Hagymaháznak két 

színpada van: a nagyszínpad és a külsı, szabadtéri színpad. A Hagymaház ad otthont a város 

legjelentısebb kulturális eseményeinek. Megyei szinten is jelentısnek tekinthetı. Emellett a 

kulturális élet szempontjából fontos szerepet tölt be a József Attila Múzeum. A város 

kulturális életének jelentıs színterei a két világháború közötti Rudnay-mővésztelep 

hagyományait folytató makói alkotótelepek: a Makói Mővésztelep, amelyen határon túli 

alkotók is rendszeresen közremőködnek, valamint  a Grafikai és az Ifjúsági Mővésztelep. 

A város humánerıforrás-kapacitását és utánpótlását meghatározó erıforrás a település fejlett 

középfokú intézményhálózata, illetve a szegedi felsıfokú képzés és tudásközpont közelsége. 

Makón négy középfokú oktatási intézmény található. Két egyházi fenntartású középiskola van 

a városban: a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzı Iskola, valamint a Szent 

István Egyházi Gimnázium és Általános Iskola. A másik két intézményt 2003-ban a város 

átadta a Csongrád Megyei Önkormányzatnak. 2007-ben a megyei önkormányzat létrehozta a 

Makói Oktatási Központ, Szakközépiskola és Kollégiumot három intézmény: a Galamb 

József Szakképzı Intézmény, az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági 

Szakközépiskola, valamint a Pulzer Kollégium integrációjával. Emellett önálló intézményként 

mőködik a nagy múltú (113 éves) József Attila Gimnázium. Fontos, hogy a középiskolai 

oktatás Makón magas színvonalú. Az oktatók több mint 90%-a egyetemi végzettségő, és 

nagyon sok a szakvizsgázott pedagógusok száma, ami egy magasabb szintő képzés 

követelményeinek is meg tudna felelni. 

 

4.1.3.2. Fejlesztések 

A város fejlıdésének egyik kulcsa a fejlesztési aktivitás, tehát, hogy a város szereplıi 

mennyire képesek elérni a különbözı fejlesztési forrásokat. Ennek egyik mutatója a város 

uniós pályázatokon való részvétele. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv idıszakában, 2004-2007 

között Makón 42 projektet hajtottak végre, összesen valamivel több mint 460 millió forint 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

174 / 280 

támogatással. A legtöbb támogatást az AGROLOGIK PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. GVOP-projektje kapta (117826000 Ft) a Makói Ipari Parkban hőtött makói hagyma 

logisztikai elosztó központ építésére. Az I. NFT idıszakában Makón a legtöbb projektet (21) a 

LEADER+ program keretében hajtották végre: vállalkozások fejlesztése, közintézmény-

fejlesztés és kulturális programok egyaránt megvalósultak. További 10 projektet más AVOP-

támogatásokból hajtottak végre, 5 projekt GVOP-támogatással, míg 4 projekt HEFOP-

forrásból valósult meg. A városban 1-1 projektet támogatott a ROP és a KIOP. Az I. NFT 

idıszakában a város legaktívabb pályázói a vállalkozások voltak, de döntıen kis összegő, 

csak az adott vállalkozást érintı projekteket hajtottak végre. Ugyanakkor a vállalkozók 

fejlesztési aktivitása jó alapot teremthet a nagyobb fejlesztések végrehajtásánál is. A helyi 

vállalkozók közötti együttmőködésnek már megvannak az alapjai. Ennek egyik legfontosabb 

intézménye a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége, amely fokozatosan ér el eredményeket a 

helyi vállalkozók közötti összefogás erısítésére. A Vállalkozók Szövetsége a helyi 

vállalkozók önszervezıdéseként jött létre. Az együttmőködést, az összefogást próbálják 

erısíteni. Legfıbb tevékenységük a 7 éve évente megrendezésre kerülı Makó Expo, amelyre 

romániai cégeket is meghívnak. Jelenlegi terveik között egy közös flottavásárlói klub 

létrehozása szerepel telekommunikációs szolgáltatásokra, biztosításokra, amellyel szintén a 

helyi vállalkozók közötti együttmőködést kívánják erısíteni. 

Az adatok azt mutatják, hogy az I. NFT idıszaka a felkészülést jelentette Makó fejlesztési 

szereplıi számára. A 2007-ben induló fejlesztési periódusban a város aktivitás-növekedésének 

lehetünk tanúi. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Makó eddig 21 projektre nyert 

közel 13,5 milliárd forint támogatást. A legnagyobb projekt egy 11,5 milliárd összegő, a 

makói térségben végrehajtásra kerülı szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási projekt. A 

fejlesztésekben megfigyelhetı jelentısebb fellendülés fıszereplıje Makó Város 

Önkormányzata, illetve a Kistérségi Társulás. Az önkormányzat több nagyprojektet is 

végrehajt: Makó város belterületi kerékpárút-hálózatának fejlesztése (299 millió), Befektetés-

ösztönzı üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra-

fejlesztésével (241 millió), Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés 

kiszolgálásának korszerősítése (288 millió), illetve a Makói Általános Iskola, Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum 

infrastrukturális fejlesztése projekteket (500 millió). 
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A két fejlesztési idıszakban megfigyelhetı jelentıs különbségek azt mutatják, hogy Makó 

fejlıdése 2007-et követıen jelentıs lendületet vett, amelyben a fı szerepet az 

önkormányzat pályázati sikerei játsszák.  

 

4.1.3.3. Fejlıdési utak 

A város fejlıdése, fejlesztése, amelyre erıforrásait összpontosítja, két pilléren nyugszik: 

az iparfejlesztésen és a turizmusfejlesztésen. Bár a makói hagyma jelenleg is fontos 

szimbóluma a városnak, a Hagymafesztiválon és Hagymaházon túl a fejlesztési 

elképzelésekben nem jelenik meg, a hagymatermelés már nem jelent gazdasági alapot a 

városnak, csak a város imázsának része.  

Jelentısebb eredmények eddig az iparfejlesztés területén történtek, míg a közeljövıben egyre 

nagyobb hangsúllyal jelenik meg a turizmusfejlesztés.  

Az iparfejlesztés szempontjából a város fı erıforrását az elmúlt évtizedben megteremtett 

kedvezı vállalkozói környezet jelenti. Emellett fontos erıforrásként jelenik meg, hogy a 

várost kiemelt jelentıségő európai tranzitvonal érinti, jelentıs továbbá a hármashatár 

közelsége, valamint az M43-as autópálya Makót érintı szakaszának közeljövıben tervezett 

megépülése. „Az elsı fecskék a Makói Ipari Parkba most várhatók, már megvannak az elsı 

befektetık, az idetelepülésük komoly vonzerıt jelenthet majd más cégeknek is. 10-15 éven 

belül komoly fejlıdésen mehet át a város. Ami fontos, hogy ezek szakképzett munkaerıt fognak 

alkalmazni. Töménytelen mennyiségő technikust kívánnak felvenni. Ehhez szerencsére megvan 

a szakképzési háttér, potenciál is. – mondta az Ipari parkot érintı kedvezı fejleményekrıl az 

egyik helyi politikus. 

A fejlesztéseknek azonban számos nehézséggel, hátránnyal is számolniuk kell. Ezek közül az 

iparfejlesztés szempontjából kiemelkedik a terület periférikus elhelyezkedése, az, hogy az 

iparszerkezetbıl hiányoznak a K+F tevékenységet folytató vállalkozások, hogy a közép- és 

nagyvállalkozások aránya nagyon alacsony és a kisvállalkozások nem tıkeerısek, a 

munkaerıpiac keresleti és kínálati oldala mennyiségi és minıségi szempontból sincs 

összhangban, illetve hogy a felsıfokú végzettséggel rendelkezı és szakképzett munkaerı 

elvándorol (4.2. ábra). 

 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

176 / 280 

4.2. ábra Az iparfejlesztés ösztönzı és gátló hatásai Makón 

 

Az iparfejlesztésben Makón a kulcsszerepet a Vállalkozói Övezet és az Ipari Park játssza. A 

Makó és Térsége Vállalkozói Övezet 1998-ban jött létre és a Makói kistérség területére terjed 

ki. Az övezet tehát Csongrád megye délkeleti részén a magyar-román-szerb hármas határ 

mentén fekszik. Távolsága Budapesttıl kb. 200 km, területe 706 km2. „Az övezet 

létrehozásának célja, hogy a térség gazdasági potenciálja, leendı infrastrukturális adottsága 

komplex szolgáltatási csomagként jelenjen meg, s középtávon a gazdasági fellendülést jelentı 

tıkebetelepítés és beruházás-ösztönzés, valamint a határ menti együttmőködés központja 

legyen.”- írja az övezetet bemutató dokumentum. 

A Vállalkozói Övezet eddigi legnagyobb eredménye a Makói Ipari Park kialakítása volt. 

Makó Város Önkormányzata 1998-ban hozta létre; az Ipari Park a város határától 4 km-re 

helyezkedik el. Jelenleg 12 vállalkozás mőködik a területén, ami a 2008-as fejlesztések 

eredményeként jelenleg 623.268 m2. Az elsı ütemben kiépített 22,3 ha terület közmővesítése 

kiépült, valamint kialakításra került egy vállalkozásokat segítı inkubátorház is. Az Ipari Park 

további 21 ha területének alapinfrastruktúrával való további bıvítésére Makó Város 

Önkormányzata 2008-ban újabb pályázatot nyújtott be.  

Az Ipari Park területén létrejött inkubátorház célja tehát, hogy segítse a betelepülı kis- és 

középvállalkozások mőködését. A makói vállalkozás- és iparfejlesztés fı célcsoportja a 
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helyi, kistérségi kis- és középvállalkozói réteg. A vállalkozásfejlesztésben a következı 

célok fogalmazódnak meg a térségben: hatékony szolgáltatásokkal kívánják segíteni a térség 

induló és mőködı vállalkozásainak gazdasági tevékenységét, piacra jutását és piaci jelenlétük 

megerısítését. A szolgáltatások magukban foglalják a tanácsadást, információszolgáltatást, 

szakmai fórumok, tanfolyamok, képzések, oktatások szervezését és a marketing-

tevékenységet. Ennek központja az Inkubátorház. Az Ipari Park fejlesztése tehát folyamatos, 

az önkormányzat gazdaságfejlesztési koncepciójának fontos eleme. 

Az M43-as autópálya megépülése fontos elırelépést jelenthet majd a város gazdasági 

életében. Ettıl várjuk, hogy Makó felkerül a térképre – fogalmazott az egyik helyi politikus. 

Komoly lobbitevékenység hatására sikerült a helyi politikának elérnie, hogy az M43 út az 

ipari parkot érintse. Az autópálya-építés tervének már ma is vannak pozitív jelei, megindult az 

érdeklıdés az Ipari Park iránt. – mondták a megkérdezettek. Az önkormányzat 

kedvezményes telekárakkal ösztönzi a vállalkozások betelepülését, amelyért cserébe a 

kistérségi, döntıen regisztrált munkanélküliek alkalmazását kérik min. 5 évig. A helyiek 

Makó fejlıdésének komolyabb fellendülését várják döntıen az autópályának és a megkezdett 

jelentıs fejlesztési projekteknek köszönhetıen.  

Az Ipari Park mellett, hozzá kapcsolódva Makó hosszú távú fejlıdésében fontos szerepet 

játszhat az ún. Makói árok-program, a Makón a közelmúltban talált gázkincs, amely 

azonban nagyon mélyen van, de becslések szerint 100 évre elegendı lehet Magyarország 

gázigényének ellátásra. Jelenleg egy kanadai cég végez kutatásokat a rentábilis kitermelést 

biztosító technológia megtalálására, amely, ha sikerrel jár, komoly lendületet hozhat Makó 

iparfejlıdésében.  

Az iparfejlesztésben jelenleg a városban az önkormányzat játssza a fı szerepet. Ugyanakkor 

létrejöttek és kiépültek a vállalkozásfejlesztés szakmai és civil intézményei is. Megindult az 

együttmőködés a Makó és Térsége Fejlesztési Kht., a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége, az 

IPOSZ, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara makói szervezete és az 

önkormányzat vállalkozásfejlesztési bizottsága között.  

A turizmusfejlesztésben is döntıen az Önkormányzat játssza a fıszerepet. A turizmus-

fejlesztés alapját a városban található a gyógyvíz és a gyógyiszap jelenti. Emellett fontos 

potenciálként jelenik meg a Maros folyó és a hozzá kapcsolódó turisztikai kínálat, a város 
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kulturális rendezvényei, intézményei, valamint a városkép fejlesztésében eddig elért 

eredmények, 2004-ben például Makó elnyerte a Legvirágosabb Város címet.  

A turizmusfejlesztés illeszkedik a közelmúltban megindult egyre nagyobb érdeklıdéshez, 

amely fıként a határon túli turisták megjelenésének köszönhetı a városban. A városba érkezı 

vendégek száma 2001 és 2006 között jelentıs mértékben nıtt, 3549 fırıl 4679 fıre, ami 45%-

os növekedést jelent, és jelentıs a külföldi vendégek száma (2006-ban 2138 fı). A növekedés 

még látványosabb a vendégéjszakák tekintetében: 2001 és 2006 között 5144-rıl 10330-ra nıtt 

a makói szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma. A növekvı igényekre válaszul az 

önkormányzat jelentıs turisztikai fejlesztésekbe kezdett.  

Megkezdıdött a fürdıfejlesztés, ami 3,5 milliárdos beruházást jelent. A fürdı igyekszik majd 

a minél szélesebb közönség igényeit kielégíteni, lesz gyógyfürdırészlege, wellness-

szolgáltatásai, uszodája és élményfürdırészlege csúszdákkal, kalandmedencékkel.  

Jelenleg nincs a városban megfelelı minıségő és mennyiségő szálláshely, ezért a 

fürdıfejlesztéssel párhuzamosan megkezdıdött egy szállodafejlesztési projekt is, amelynek 

keretében a város központjában elhelyezkedı régi Városháza épületébıl kívánnak kialakítani 

egy 4-5 csillagos szállodát.  

A fürdı mellett a turizmusfejlesztés kiterjed a Maros turisztikai potenciáljának fejlesztésére 

is. Elsı lépésként a Makói Önkormányzat 60 millió Ft-ot nyert a Maros-part és környéke 

rehabilitációs terv elkészítésére. A terv egy 3-6 milliárdos beruházást céloz meg, amelyben 

csónakház, vadászház, tanösvény, lovaspálya és egy mesterséges öko-tó terve is szerepel. 

Ehhez kapcsolódik továbbá a Maros töltésén végighaladó több mint 40 km-es kerékpárút 

terve is. 

A fı célközönséget a turizmusfejlesztésben a román állampolgárok jelentik, amit a 

jelenlegi folyamatok már igazolnak is, hisz Románia uniós határának megnyílásával 

nagymértékben nıtt a város Romániából érkezı turistaforgalma – mondta az egyik helyi 

fejlesztési szakember. 

A turizmusfejlesztésben azonban még csak a kezdeti lépések történtek meg. Makón nincsenek 

komoly hagyományai a turizmusnak, szálláshelyek tekintetében például komoly lemaradást 

kell pótolnia a városnak (4.3. ábra). A helyzetet jelzi, hogy jelenleg a szálláshelyek között a 

kollégiumi férıhelyek meghatározó szerepet játszanak. Ugyanakkor a dél-alföldi régióban 
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több jó adottságú város (pl. Gyula) is a makóihoz hasonló fejlesztéseket kíván végrehajtani, 

ami komoly versenyt jelent a város számára, és jelentısen befolyásolhatja a város turisztikai 

vonzerejét, sikerét. 

4.3. ábra: Turizmusfejlesztési elképzelések Makón 

 

 

A város fı erısségei tehát:  

- Az Ipari Park és a Makói Vállalkozói Övezet, valamint a hozzá kapcsolódó 

intézmények kedvezı vállalkozói környezetet teremtenek a helyi és a betelepülı 

vállalkozások számára. 

- Az iparfejlıdésre kedvezıen hat, hogy Makót érinti egy európai jelentıségő 

tranzitvonal, illetve a hármas határ közelsége. 

- A turizmus fejlesztéséhez a legfıbb alapot a marosi gyógyiszap és a gyógy- és 

termálvíz adja, valamint fontos a Maros folyó turisztikai potenciálja. 

- A város pezsgı kulturális élete és a környezet szépítésében elért eredményei pozitívan 

hatnak a város turisztikai vonzerejére. 

- A helyi humánerıforrás fejlesztésére kedvezıen hat, hogy Makó középfokú oktatási 

intézményrendszere fejlett és sokszínő. 
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- Makó fejlesztési intézményrendszere Makó Város Önkormányzatához kötıdve jól 

szervezetten mőködik. 

 

4.1.4. Makó és a határmentiség  

Makó egyik meghatározó sajátossága a határmentiség. Románia 2007-es uniós 

csatlakozása jelentıs változásokat hozott a város életében. A határ menti kapcsolatok 

intenzívebbé válása a bevásárlóturizmus és a gyógyfürdıhöz kapcsolódó turistaforgalom 

megélénkülésében jelentkeztek elsıként. Mára a makói ingatlanpiac is érzi a román határ 

közelségét. Romániában nagyon felmentek az ingatlanárak. Makón és környékén ezzel 

szemben országos viszonylatban is nagyon alacsonyak az ingatlanárak, így megindult a 

felvásárlás a határ túloldaláról, kezdetben fıleg a határ mentén, de már Makót is elérte, 

amiben fontos és jelentıs vonzóerıt jelent a turisztikai fejlesztés is. – jellemezte a román határ 

gazdasági hatásait az egyik helyi vállalkozó. 

A város szereplıi pozitívan értékelik a változásokat, fontos fejlıdési potenciált látnak a 

romániai kapcsolatok élénkülésében. „Ami eddig hátrány volt, a román határ közelsége, most 

úgy tőnik, hogy nagy elınyére válhat a városnak – fogalmazott az egyik helyi intézmény 

munkatársa. 

Makó számára a Romániával való együttmőködés egyik alapját a Duna-Körös-Maros-Tisza 

(DKMT) Regionális Együttmőködés jelenti. 

Makó több romániai településsel is kapcsolatban áll. Az önkormányzat Csíkszeredával, 

Bodófalvával, Igazfalvával és Lugossal testvérvárosi, míg Nagyszentmiklóssal határ menti 

együttmőködési kapcsolatban áll, amelynek keretében közös fejlesztési projekteket 

valósítanak meg.  

A határ menti kapcsolatok tekintetében meghatározó jelentıségőek a határ túloldalán lévı 

régió és települések sajátosságai, azok fejlettsége. Makó a romániai Temes megyével 

határos, amely jelenleg Románia 2. legfejlettebb megyéje. A munkanélküliségi ráta 2008 

augusztusában Temes megyében 1,5% volt. 2007-ben a megye lakossága 666.866 fı, 

népsőrősége 76,7 fı/km² volt. Központja, Temesvár Makótól 80 km-re helyezkedik el, míg a 

legközelebbi város, Nagyszentmiklós Makótól kevesebb, mint 20 km-re található. „Aradból és 

Temesvárból mára újra ipari metropolisz lett. Ennek történelmi hagyományai vannak. Az 
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1850-es években Szeged volt a térség központja. 1858-ban épült meg a Szeged-Temesvár 

vasútvonal. Akkoriban dılt el a városok sorsa, hogy ki milyen fejlıdési útra lép. Szeged a 

mezıgazdaságra épített, míg Temesvár és Arad az iparfejlesztést választotta. Ott tehát 

megvan ennek a hagyománya, amit Trianon után sem szüntettek meg teljesen” – magyarázta 

Temes megye fejlıdését az egyik megkérdezett.  

Amint azt a bevezetıben írtuk, a határ menti kapcsolatoknak és együttmőködéseknek négyféle 

típusát/szintjét különböztethetjük meg, amely típusok az együttmőködés módjában, 

intenzitásában, céljában és kiterjedtségében egyaránt különböznek. 

1. típus: informális kapcsolatok 

A város szereplıinek baráti, rokonsági kapcsolatait jelenti. Módját tekintve informális 

csatornákon zajlik. A kapcsolat intenzitását a szereplık igényei határozzák meg, Célja a baráti 

találkozástól a kölcsönös segítségnyújtásig terjedhet. A város egészét nem, csak az egyes 

szereplıket érinti. 

Ezt példázza az egyik helyi mezıgazdasági vállalkozó esete. 

A makói gazda a város aktív szereplıi közé tartozik, a saját vállalkozása mőködtetésén túl 

aktív szerepet játszik a helyi közéletben is. Románia uniós csatlakozását megelızıen számos 

határ menti, romániai településre kapott meghívást, ahol a helyi gazdák és önkormányzatok az 

uniós tagság tapasztalatairól kérdezték. Ezek döntıen baráti látogatások voltak. A kapcsolat 

nem intézményesült, a vállalkozás szempontjából nincs értékelhetı hozadéka.  

2. típus: testvérvárosi kapcsolatok 

Itt a fı szerepet a települési önkormányzatok játsszák. A testvérvárosi keret teremt 

intézményes hátteret a kapcsolatok ápolásához. Célja fıként a kulturális együttmőködésekre 

terjed ki. A célok meghatározzák a kapcsolatok intenzitását. Az egész várost érinti a 

kapcsolat, de fıként az önkormányzat intézményeihez és célkitőzésénél fogva a kulturális 

szereplıkhöz kötıdik. 

Ezt példázza Csíkszereda és Makó 1992 óta fennálló testvérvárosi kapcsolata. A két város 

kapcsolatának alapját egymás kulturális rendezvényeinek látogatása jelenti. A makói 

delegáció minden évben ellátogat a csíksomlyói búcsúra, míg a csíkszeredaiak részt vesznek a 

makói hagymafesztiválon. Makó nagy figyelmet szentel a csíkszeredai magyar nyelvő 
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könyvellátásra. A két város között intenzív kulturális kapcsolatok vannak, a két város 

kulturális életének szereplıi kölcsönös látogatásokon vesznek részt. A testvérvárosi 

kapcsolatból kiindulva a város intézményei is kapcsolatba kerültek csíkszeredai 

intézményekkel: „A makói Maros Néptáncegyüttes és a csíkszeredai Hargita Táncegyüttes, 

illetve a Városi Vegyeskar és a csíkszeredai Líceum leánykórusa kölcsönös vendégszereplése 

régre nyúlik vissza. Csíkszeredának 1974 óta van kapcsolata a Belvárosi Általános Iskola és 

Mővészetek Iskolájával. Ennek keretében csíkszeredai tanulók ismerkedhettek városunkkal, 

illetve makói tanulók csereüdülésen vettek részt Hargita megyében. A makói Almási Utcai 

Általános Iskola több éve tart fenn kapcsolatot a csíkszeredai Ady Endre Általános Iskolával, 

amely mára inkább a családok közötti kapcsolattá fejlıdött. A Szikszai György Református 

Általános Iskola a Márton Áron Líceummal alakított ki kapcsolatot 2003-ban. 2004-ben 40 

fıt hívtak az intézménybıl a városba, ebben az évben pedig meghívást kaptak a 

viszontlátogatásra. Az Újvárosi Óvoda 2005. május 1-jén a csíkszeredai Napocska Óvodával 

is együttmőködési megállapodást kötött.” – számol be a testvérvárosi kapcsolatok 

eredményeirıl az egyik tájékoztató írás Makó Város honlapján.  

3. típus: spontán gazdasági kapcsolatok 

Egy-egy vállalkozás határon átnyúló üzleti kapcsolatait takarja. A vállalkozói tevékenység 

köré szervezıdik a kapcsolat. Intenzitását a gazdasági feltételek határozzák meg. Célja az új 

piac megszerzése. Kiterjedtsége az adott vállalkozás kapacitásától, kockázatvállalásától függ. 

Ezt példázza az egyik makói kertészeti vállalkozó esete. 

7 éve alakult a cég, kertépítéssel és kertészeti árudával foglalkozik, Makón és Szegeden van 

üzletük. A határközelség hatását mindig érezték; például a jugoszláv háború negatív hatását, 

majd Románia uniós tagságának és a határ megnyílásának pozitív hatását. Komoly vásárlókör 

jelent meg Romániából. Az igények növekedése miatt a román piac felé nyitás érdekében 

külön munkaerıt is felvettek, a határ túloldaláról jár át egy alkalmazott, aki beszél románul. İ 

a romániai kereskedelmi referens.  

Kiállításokon jelennek meg Romániában, termékforgalmazásra koncentrálnak, de a tervezést, 

építést is próbálják a román piacon is értékesíteni. Amit nagyon értékelnek Romániában a 

magyarokkal szemben, az a fejlett munkakultúra, az, hogy a magyar munka minıségi munkát 

jelent, erre lehet építeni a román piacon való megjelenést – mondta a vállalkozás vezetıje. 
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Románia fejlıdıben lévı piac, amit próbál a cég kihasználni. Romániában is megindult a 

kereslet és igény a kertépítés iránt, de igazából nincs még kertkultúra – jellemezte a helyzetet 

a cégvezetı. Kertépítı árudák még nincsenek Romániában, ezért elsı körben virágboltokat 

céloznak meg, illetve partnereket keresnek és nagykereskedelmi tevékenységet próbálnak 

beindítani. 

4. típus. Szervezett fejlesztési/gazdasági kapcsolatok 

Önkormányzatok és gazdasági szervezetek részvételével zajló intézményesített gazdasági 

együttmőködés (pl. közös, határon átnyúló fejlesztések) Célja a közös gazdaságfejlesztés. 

Intenzív kapcsolatokat jelent. Kiterjedtsége a teljes várost vagy régiót érinti.  

Makón megtaláljuk a szervezett fejlesztési kapcsolatok elsı csíráit. Ennek legfıbb eredménye 

a Nagyszentmiklóssal 1999. június 4-én kötött kistérségi határ menti együttmőködés. A 

Makóval és térségével való szoros együttmőködés hatására, felismerve a fejlesztési 

társulásokban rejlı lehetıségeket, a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulás modelljét követve létrehozták a Temes Megyei Határ Menti Települések 

Területfejlesztési Társulását 13 taggal, nagyszentmiklósi központtal. Az együttmőködések fı 

szervezete a Határ menti Partnerségi Bizottság. Ez a bizottság koordinálja a mikro-eurorégió 

közös érdekő fejlesztéseit. Több nyertes PHARE CBC projektet hajtottak végre, amely közül 

kiemelkedik a Korona Üzleti és Szolgáltató Központ, s az Ipari Parkban megépült 

inkubátorház Makón és ennek tükörprojektje Temesváron és Nagyszentmiklóson. 

INTERREG projektben közös kerékpárút kiépítésére is pályáztak. A kapcsolat egyelıre 

döntıen az önkormányzatokra és az önkormányzati fejlesztésekre korlátozódik, amely 

azonban jó alapot teremthet a szervezett gazdasági együttmőködések kiépüléséhez is.  

Hipotézisünk szerint a különbözı típusok a kapcsolatok fejlettségének szintjét is jelzik. A 

különbözı típusok a kapcsolatok kiépülésének különbözı stádiumára utalnak, és az 

alacsonyabb szintek (típusok) részben elıfeltételei lehetnek a fejlettebb típusok elérésének, 

kvázi alapját jelentik annak.  
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4.4. ábra: A határ menti kapcsolatok kiépülése Makón 

 

A határ közelségébıl adódóan a meglévı informális kapcsolatokra építve jöttek létre a város 

testvérvárosi kapcsolatai, és ezek az informális kapcsolatok teremtenek alapot a spontán 

gazdasági kapcsolatoknak is. A testvérvárosi együttmőködés tapasztalatai és az informális 

csatornák jelentik az alapját a kialakuló szervezett fejlesztési kapcsolatoknak. Az 

önkormányzat döntıen a fejlesztési források közös (román-magyar) elérésében érdekelt, de 

nem fektet hangsúlyt a helyi vállalkozók romániai piacszerzésének támogatására. Így az 

önkormányzat formális kapcsolatai döntıen nem befolyásolják a spontán gazdasági 

együttmőködéseket (4.4. ábra).  

Makó határ menti pozícióját nagymértékben próbálja hasznosítani, amit a kiépült 

kapcsolatok, az együttmőködések magas foka is jelez.  

 

 

 

Informális, baráti kapcsolatok: a kölcsönös 
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4.1.5. A határmentiség és a munkaerıpiac 

Makóra ingázó romániai munkaerı nagy tömegben soha nem jelent meg. Döntıen 

áttelepülések voltak, illetve jellemzı még a határon túli középiskolások nagyobb számú 

jelenléte Makón.  

A munkaerı-áramlást a határ menti településeken, így Makón is a határ két oldalán 

elhelyezkedı területek munkaerıpiaci helyzete befolyásolja. Makón és térségében, amint 

azt korábban részletesen bemutattuk, a munkanélküliség magas, és döntıen nincsenek nagy 

munkaerı-igényő ipari cégek. A helyi cégek munkaerı szükségletét a helyben lévı szabad 

munkaerı alapvetıen fedezi. A szabad munkaerı-kapacitás fontos gazdasági potenciált jelent 

Makó iparfejlesztésében.  

Ezzel szemben a határ túloldalán a munkanélküliség nagyon alacsony, alapvetıen 

munkaerıhiány van, aminek egyik legfıbb oka az alacsony bérszínvonal miatt a munkaerı 

nagyarányú Nyugat-Európába vándorlása. A helyzetet az egyik makói politikus a 

következıképen jellemezte: „Románia iparfejlıdésének alapját az olcsó munkaerı jelenti, 

éppen ezért nagyon ingatag ez a fejlıdés. A román gazdaság kimerülése komoly potenciált 

jelenthet Makó és környéke számára. A DKMT-nél (Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális 

Együttmőködés) például volt egy román oldali elıterjesztés, hogy segítsék a magyar 

munkaerı romániai munkavállalását. Ennek a magyar oldal ellenállt. Hiszen a magyar rész 

fı potenciálját a szabad munkaerı jelenti. Jelenleg komoly érdekkülönbségek vannak a két fél 

között, Nagyszentmiklós Makótól 20 km-re van, 15.000-es város, két nagyvállalata van, 

mindkettı döntıen betanított munkára épít, nagyon alacsony bérért. Nincs hozzáadott érték. 

Komoly munkaerıhiánnyal küzdenek, iszonyú távolságokról hordják a munkaerıt.  

A folyamatok jelenleg nem a Romániából Magyarországra való munkaerı-áramlás, 

hanem inkább az ellentétes irányú mozgás felé hatnak. A romániai munkaerıhiány miatt 

meg is kezdıdtek az elsı kísérletek a határ menti térségben a szabad munkaerı Romániába 

csábítására. Számos újságcikk foglalkozik ezekkel a próbálkozásokkal a helyi és regionális 

sajtóban. „Átjárna-e ön dolgozni Aradra havi negyvenkétezer forintos fizetésért? Ezt a konkrét 

kérdést szegezték azoknak a munkanélkülieknek, akik egy romániai cég képviselıivel 

találkoztak a minap Battonyán. A makói munkaügyi központban egy nagyszentmiklósi gyár 

érdeklıdött, de konkrét ajánlatot nem tett. Odaát egyre több munkáskéz kellene az új 

üzemekbe – nálunk megint nı az állástalanok száma. Egyelıre mégsem találtunk olyan 
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embert, aki átjárna dolgozni” – írja az egyik újságcikk. Az eltérı gazdasági helyzet és 

fıként bérszínvonal egyelıre gátat szab a munkaerı határon átnyúló áramlásának. 

A Makón jelenlévı romániai munkaerı döntıen az áttelepült munkaerıt jelenti. A 90-es 

években több magyar nemzetiségő család települt át a határ túloldaláról, és vállalt makói 

munkahelyeken állást. 

7 éve települtem át Temesvárról. Az áttelepülés oka a gyermekünk iskoláztatása volt, magyar 

iskolába akartuk járatni. Elıször egy hétvégi házat vettünk, majd átköltöztünk. Elıször 

körbenéztem, hogy van-e valami munkalehetıség, és amikor megkaptam ezt az állást, akkor 

települtünk át. A feleségem két évig keresett állást, és csak utána talált. Meg sem fordult soha 

a fejemben, hogy ingázzak, hisz a cél nem a munkavállalás, hanem az áttelepülés volt. Késıbb 

a feleségem szülei is átjöttek – mondta az egyik Romániából áttelepült munkavállaló. 

Jellemzı még, hogy az uniós csatlakozást megelızıen a döntıen magyar nemzetiségő 

romániai munkavállalók ugródeszkaként használták a magyarországi munkahelyeket a 

nyugat-európai munkavállalás és áttelepülés elıtt. Ezt példázza a görög katolikus egyháznál 

alkalmazott temetıcsısz esete: A temetıcsız csángó származású volt. 4 évet töltött Makón. A 

családja otthon maradt Romániában. Késıbb Olaszországba költöztek. Ez még az uniós 

csatlakozás elıtt történt, amikor nagyon sok nehézséget okozott a munkavállalói engedély 

beszerzése. – mesélte a lelkész.  

Korábban nagyobb számban voltak jelen romániai munkavállalók a mezıgazdasági 

idénymunkák idején is Makón. Mára a kézimunka-igényes ágazatok hanyatlásával és a 

romániai szabad munkaerı csökkenésével számuk nagymértékben megfogyatkozott. A 

mezıgazdasági vállalkozók Makón a tsz-ek felszabadult munkaerejébıl válogatták 

alkalmazottaikat, nem kell és nem kellett a határon túlról munkaerıt átcsábítaniuk. Döntıen 

informális csatornákon keresztül zajlik a munkaerı áramlása a makói mezıgazdaságban. A 

kis és közepes gazdaságok csak nagyon kevés munkaerıt alkalmaznak egész évben, mert az 

alkalmazással járó terhek nagyobb számú munkaerı alkalmazását nem teszik lehetıvé. „Ma 

már nincsenek érdeklıdık Romániából, nincs szabad munkaerı. Korábban voltak érdeklıdık 

még az uniós csatlakozás elıtt, de akkor még annyira szigorúak voltak a feltételek, hogy nem 

érte meg a fáradtságot, a bürokrácia útvesztıjében elvesztek.”- mondta az egyik 

mezıgazdasági vállalkozó. 
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Néhány makói ipari cég a hiányszakmákba próbált a határon túlról is munkaerıt toborozni. 

Azonban, bár a romániai béreknél valamivel magasabb béreket ajánlottak, felhívásukra nem 

jelentkezett érdeklıdı. Részben, mert a makói hiányszakmák Romániában is hiányszakmának 

számítanak, részben pedig azért, mert a magyar bérek nem versenyképesek a nyugat-európai 

bérekkel. Ennek illusztris példáját adja az egyik makói gépipari cég esete: 

180 fı dolgozik a cégnél, döntıen makóiak, továbbá a kistérségbıl, néhányan pedig a 

mőszaki dolgozók közül Szegedrıl járnak át. A dolgozók döntıen szakmunkás végzettségőek. 

Hegesztıkbıl hiány van a cégnél, próbáltak toborozni szakmunkásokat Romániában, 

készítettek szórólapokat, felvették Romániával a kapcsolatot, meghirdették az állásokat, de 

nem voltak érdeklıdık. Hegesztı szakmunkásokból Romániában is hiány van, az ottani 

szakképzett munkaerı nagy része Nyugat-Európában dolgozik – jellemezte a helyzetet a cég 

egyik vezetıje. 

A cég munkaerıigényét nem fedezi a helyi szabad munkaerı, nem megfelelı a 

képzettségük. Ezért a Munkaügyi Központtal közösen képzési programot szerveznek. A 

hegesztı szakképzés a makói szakiskolában megszőnt, mert nem volt rá érdeklıdı. A gépipari 

szakmák ma nem vonzók a fiatalok számára. A magyar képzési rendszer egyáltalán nem 

igazodik a valós igényekhez. Mindenki kereskedı, média szakos akar lenni. És mindezt az 

állami költségvetésbıl fedezik. Aztán meg csodálkoznak, hogy tele vagyunk diplomás 

munkanélkülivel. A háború után volt a Munkaerı Tartalékok Hivatala, amely szabályozta a 

munkaerıképzést, olyan szakmunkásokat képeztek, amire volt igény, no persze ez túlzás, nem 

azt mondom, hogy ezt kellene csinálni, de valahogy muszáj lenne az igényekhez igazítani a 

képzési rendszert, valahogy arányos munkaerıképzést kellene csinálni. – mondta a cég egyik 

munkatársa. 

1952-ben alakult a cég, akkor még volt saját szakképzésük, oktatójuk, tanmőhelyük. Most 

mint holland-magyar közös vállalat mőködik, és a holland fél nem kíván szakképzésre 

költeni. Próbáltak tanulmányi szerzıdést is kötni, de arra sem volt jelentkezı. A Romániai 

Iparkamara is szervezett egy találkozót az együttmőködés erısítésére Magyarországgal, ott a 

cég is képviseltette magát, de csak egy találkozó volt, és nem lett belıle semmi.  

A magyar cégek, mint munkaadók alapvetıen nem versenyképesek a román 

munkaerıpiacon. Egyrészt helyben is munkaerıhiány van, másrészt a külföldre járó 

munkaerı számára a magyar bérek nem elég csábítók.  
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Új lehetıségeket nyithat meg döntıen a magyar nemzetiségő képzett munkaerı számára 

Romániában a magyar vállalkozók romániai piacon történı megjelenése. A román piac 

követelményeinek megfelelıen a magyar cégeknek szükségük van románul beszélı 

munkaerıre, aki a romániai kapcsolatokat irányítja. 

„Szükségem volt valakire, aki beszél románul, és aki képes felkutatni a román piacot. Így 

találtam ismerısökön keresztül a kolleganıt, aki közvetlenül a határ mellıl jár át hozzánk. 

Nagyon jól beszél románul, és megvan a képzettsége, érzéke is a kereskedelemhez. Korábban 

is volt itt valaki, ilyen romániai referens, de sem románul nem tudott igazán, és a vénája sem 

volt meg hozzá – mondta az egyik romániai piacra nyitó vállalkozás vezetıje. 

Makón tehát a román határ túloldaláról érkezı munkaerı négy típusát különböztethetjük meg. 

1. áttelepült munkaerı: Magyar nemzetiségő román állampolgárok a 90-es évek elejétıl 

nagyobb számban jelentek meg Makón az áttelepülés szándékával. Mára döntı hányaduk 

letelepedett. Áttelepülésüket döntıen a magyar identitás és kevésbé a munkaerıpiaci helyzet 

motiválta. 

2. ideiglenesen megjelenı munkaerı: A 90-es évek elején munkavállalási céllal jelentek 

meg magyar ajkú munkavállalók, akik néhány év után vagy visszatértek Romániába a 

családjukhoz, vagy családostól Nyugat-Európába települtek. A magyarországi munkavállalás 

számukra az elsı lépést jelentette a külföldi munkavállalás terén. 

3. idényjellegő munkavállalók: A mezıgazdasági szezonmunkák idején Makó kézimunka-

igényes ágazataiban megjelentek a romániai idénymunkások is. Jelenleg a fokhagyma, 

hagyma és petrezselyem termıterületeinek csökkenésével és a romániai szabad munkaerı 

megszőnésével az ilyen típusú munkavállalók száma nagymértékben csökkent.  

4. romániai kapcsolattartó: A makói cégek romániai piacon való megjelenésével 

párhuzamosan megjelent az igény a románul beszélı képzettebb munkaerı iránt. Ez döntıen a 

határ közelében élı magyar származású munkavállalókat érintheti. Számuk a gazdasági 

kapcsolatok növekedésével tovább nıhet.  

A makói cégek közül is többen nyitottak már a romániai piac felé. Vannak közöttük építıipari 

vállalkozások, kereskedelmi cégek, egyéb ipari cégek, de ez még nem öltött tömeges 

méreteket. Van néhány mezıgazdasági vállalkozó is, aki romániai területeken is mővel földet, 
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de a munkaerı-felvételre a cégek romániai kapcsolatai alapvetıen nincsenek hatással. A 

közeljövıben nem várható nagyobb arányú romániai munkaerı megjelenése Makón.  

 

4.1.6. Összefoglalás 

- Makó egyik meghatározó sajátossága a határmentiség. Makó a Maros folyó partján, az 

ország délkeleti részén, Csongrád megyében, a román és szerb határ közelében 

helyezkedik el. 

- Makóra elöregedı korszerkezet, a képzett munkaerı alacsony aránya jellemzı.  

- Makón a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállaló korú népességen belül 

2008 szeptemberében 6,25% volt. 

- Makón és térségében a szabad munkaerı-kapacitás magas és fedezi a városban 

mőködı cégek igényeit. 

- A város fejlıdésében, fejlesztésében jelentıs erıforrásnak tekinthetı a város fejlett 

intézményhálózata. A fejlesztési intézmények Makón döntıen Makó Város 

Önkormányzatához köthetık. 

- A turisztikai szolgáltatások közül kiemelkedik a Makói Thermál és Gyógyfürdı. 

- A város fejlıdése, fejlesztése, amelyre erıforrásait összpontosítja, két pilléren 

nyugszik: az iparfejlesztésen és a turizmusfejlesztésen. Bár a makói hagyma jelenleg 

is fontos szimbóluma a városnak, a Hagymafesztiválon és Hagymaházon túl a 

fejlesztési elképzelésekben nem jelenik meg. 

- Az iparfejlesztés szempontjából a város fı erıforrását az elmúlt évtizedben 

megteremtett kedvezı vállalkozói környezet jelenti. 

- A fejlesztéseknek azonban számos nehézséggel, hátránnyal is kell számolniuk. Ezek 

közül az iparfejlesztés szempontjából kiemelkedik a terület periférikus elhelyezkedése, 

az, hogy az iparszerkezetbıl hiányoznak a K+F tevékenységet folytató vállalkozások, 

hogy a közép- és nagyvállalkozások jelenléte nagyon alacsony és a kisvállalkozások 

nem tıkeerısek, a munkaerıpiac keresleti és kínálati oldala mennyiségi és minıségi 

szempontból sincs összhangban, illetve a felsıfokú végzettséggel rendelkezı és 

szakképzett munkaerı elvándorol. 

- A turizmusfejlesztésben is döntıen az Önkormányzat játssza a fıszerepet. A 

turizmusfejlesztés alapját a városban található gyógyvíz és gyógyiszap jelenti. 
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Emellett fontos potenciálként jelennek meg a Maros folyó és a hozzá kapcsolódó 

turisztikai kínálat, valamint a város kulturális rendezvényei.  

- A fı célközönséget a turizmusfejlesztésben a román állampolgárok jelentik. 

- Makó több romániai településsel is kapcsolatban áll. Az önkormányzat testvérvárosi 

kapcsolatban áll Csíkszeredával, Bodófalvával, Igazfalvával és Lugossal. 

Nagyszentmikóssal határ menti együttmőködési kapcsolatot alakítottak ki, amelynek 

keretében közös fejlesztési projekteket valósítanak meg.  

- A határ közelségébıl adódóan a meglévı informális kapcsolatokra építve jöttek létre a 

város testvérvárosi kapcsolatai, és ezek az informális kapcsolatok teremtenek alapot a 

spontán gazdasági kapcsolatoknak is. 

- Az önkormányzat döntıen a fejlesztési források közös (román-magyar) elérésében 

érdekelt, de nem fektet hangsúlyt a helyi vállalkozók romániai piacszerzésének 

támogatására. Így az önkormányzat formális kapcsolatai döntıen nem befolyásolják a 

spontán gazdasági együttmőködéseket.  

- Makó határ menti pozícióját nagymértékben próbálja hasznosítani, amit a kiépült 

kapcsolatok és az együttmőködések magas foka is jelez.  

- Makóra ingázó romániai munkaerı nagy tömegben soha nem jelent meg. 

- A folyamatok jelenleg nem a Romániából Magyarországra való munkaerı-áramlás, 

hanem inkább az ellentétes irányú mozgás felé hatnak. A romániai munkaerıhiány 

miatt meg is kezdıdtek az elsı kísérletek a határ menti térségben a szabad munkaerı 

Romániába csábítására. 

- A Makón megfigyelhetı egyre élénkebb határ menti kapcsolatok alapvetıen nincsenek 

hatással a munkaerı áramlására. 

 

4.1.7. Felhasznált dokumentumok 

Beke Pál: Lépésjavaslatok Makó közösségfejlesztésére. 

MAKÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007–2013, 
Készítette: Terra Stúdió Kft. 2008. április 13.  

Makói Hírek: 

- 2008. november 21. 
- 2008. november 14. 
- 2008. november 07. 
- 2008. október 31. 
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- 2008. október 24. 
- 2008. október 17. 
- 2008. október 10. 
- 2008. október 03. 
- 2008. szeptember 26. 
- 2008. szeptember 19. 
- 2008. szeptember 12. 
- 2008. szeptember 05. 
- 2008. augusztus 29. 
- 2008. augusztus 22. 
- 2008. augusztus 15. 
- 2008. augusztus 08. 
- 2008. augusztus 01. 
- 2008. július 25. 
- 2008. július 18. 
- 2008. július 11. 
- 2008. július 4. 
- 2008. június 27. 
- 2008. június 20. 
- 2008. június 13. 
- 2008. június 6. 
- 2008. május 30. 
- 2008. május 23. 
- 2008. május 16. 
- 2008. május 9. 
- 2008. május 2. 
- 2008. április 25. 
- 2008. április 18. 
- 2008. április 11. 
- 2008. április 4. 
- 2008. március 21. 
- 2008. március 21. 
- 2008. március 14. 
- 2008. március 7. 
- 2008. február 29. 
- 2008. február 22. 
- 2008. február 15. 
- 2008. február 8. 
- 2008. február 1.  
- 2008. január 25. 
- 2008. január 18. 
- 2008. január 11. 
- 2008. január 4. 
- 2007. december 21. 
- 2007. december 14. 
- 2007. december 7. 
- 2007. november 30. 
- 2007. november 23. 
- 2007. november 16. 
- 2007. november 9. 
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- 2007. november 2. 
- 2007. október 26. 
- 2007. október 19. 
- 2007. október 12. 
- 2007. október 05. 
- 2007. szeptember 28. 
- 2007. szeptember 21. 
- 2007. szeptember 14. 
- 2007. szeptember 07. 
- 2007. augusztus 31. 
-  2007. augusztus 24.  
- 2007. augusztus 17.  
- 2007. augusztus 10.  
- 2007. augusztus 03.  
- 2007. július 27.  
- 2007. július 20.  
- 2007. július 13.  
- 2007. július 6. 
- 2007. június 29.  
- 2007. június 22.  
- 2007. június 15.  
- 2007. június 08.  
- 2007. június 01.  
- 2007. május 25.  
- 2007. május 18.  
- 2007. május 11.  
- 2007. május 04.  
- 2007. április 27.  
- 2007. április 20.  
- 2007. április 13.  
- 2007. április 06.  
- 2007. március 30.  
- 2007. március 23.  
- 2007. március 16.  
- 2007. március 09.  
- 2007. március 02.  
- 2007. február 23.  
- 2007. február 16.  
- 2007. február 09.  
- 2007. február 02.  
- 2007. január 26.  
- 2007. január 19.  
- 2007. január 12.  
- 2007. január 05.  
- 2006. december 22. 
- 2006. december 15. 

 
Internetes honlapok:  
www.marosterseg.hu 
mako.lap.hu 
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www.mako.hu 
www.nepszamlalas.hu 
www. afsz.hu 
 

4.2. Gyula 

Az esettanulmány a vonatkozó helyi, kistérségi, megyei dokumentumok felkutatásával és 

elemzésével készült. Gyulán a helyi fejlesztési tervet, a helyi költségvetést, a város rendezési 

tervét elemeztük részletesen a kistérség Fejlesztési Terve, a Foglalkoztatási Paktum 

dokumentumai és a helyi sajtó mellett (Gyulai Hírek). Ezen kívül terepbejárást végeztünk, 

valamint készítettünk kilenc félig strukturált interjút és két csoportos interjút is, az ezekbıl 

származó információkat szintén felhasználtuk az esettanulmány készítése során. Emellett a 

fellelhetı ÁFSZ és KSH adatokat is feldolgoztuk.  

Gyulán nem csupán spontán gazdasági kapcsolatok alakulnak, ám ez az együttmőködés még 

nem vált határokon átívelı, klaszterba szervezıdı gazdasági kapcsolatokká, az erre való 

törekvés azonban érzékelhetı volt. Ezt mutatja a város hosszú távú stratégiája, amely egyrészt 

az idegenforgalom fejlesztését, másrészt a képzett munkaerıre alapított iparágak fejlesztését 

célozza. A város vezetése szakaszolta és megvalósíthatóvá tette a közelmúltban kialakított 

fejlesztési céljait, így az a régió átlagát meghaladó sikereket képes felmutatni. A határon túli 

területekkel ápolt hagyományosan erıs történelmi, felekezeti, etnikai kapcsolatok és az 

alakuló gazdasági kapcsolatok szinergikus hatást érhetnek el, amennyiben a város 

vezetésének határozott elképzelései megvalósulnak. 

 

4.2.1. Gyula gazdasági és társadalmi környezete  

A Gyulai kistérség Békés megye délkeleti részén található. A kistérség területe nagyrészt 

a Körös-Maros közén fekszik, a Körös menti sík, a Békési sík és a Békési-hát találkozásánál, 

síksági térszínen. Az utóbbi másfél évszázad során számos igazgatási forma és egység alakult 

meg és alakult át, illetve szőnt meg a területen.  

A 19. század vármegyei igazgatási rendszerében a kistérség  települései (a 168 elemő 

beosztást nézve) részben Békés, részben pedig Arad megyéhez tartoztak.102 Gyula ekkor 

rendezett tanácsú város és egyben Békés vármegye székhelye volt. Kétegyháza, Szabadkígyós 

                                                 
102 Wikipédia (http://hu.wikipedia.org) – Békés vármegye, Arad vármegye 
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és Újkígyós községek más településekkel együtt a Békéscsabai járást alkották, míg Elek és 

Lıkösháza az Arad vármegyei Eleki járáshoz tartoztak. Gyula megyei igazgatási szerepe a II. 

világháború utáni közigazgatási átalakítással megszőnt, de járási székhelyként tovább 

funkcionált. A 20. század második felében a Gyulai járás területe a mainál nagyobb 

településkörre, Békés megye keleti felének nagy részére kiterjedt (Bibó 1990). A 80-as 

években megalkotott városkörnyéki igazgatási rendszerben a Gyulai városkörzet megegyezett 

a legfrissebb (2007-es) beosztás szerinti statisztikai kistérséggel (Hajdú 2005). A kistérségek 

rendszerében önálló statisztikai egységként Gyula környéke csak 2004-ben szervezıdött meg, 

korábban, a 150-es beosztású kistérségi rendszerben a települések nagy része Békéscsaba 

térségéhez, Lıkösháza pedig a Mezıkovácsházi kistérséghez tartozott.103104 Ez a forma rövid 

ideig (2004-07) állt fenn: a legutóbbi átalakítás során Újkígyós és Szabadkígyós visszatért 

Békéscsabához, s ezzel a Gyulai kistérség négy településre, az egykori városkörzetre 

szőkült.105 

A jelenlegi vizsgálatok területi alapját képezı 168-as beosztás (2004-07) szerint a Gyulai 

kistérség hat településbıl áll (4.5. ábra).106 A kistérség központja, Gyula, 32 ezres középváros. 

A térség másik városa, az egykori járási székhely, Elek népességszáma 2006-ban meghaladta 

az 5 ezer fıt, míg az óriásfalu Újkígyós lélekszáma az 5600 fıt is elérte. Szabadkígyós és 

Kétegyháza is a nagyfalvak táborát gazdagítják – elıbbi 4 ezer fınél népesebb, utóbbi 

lakossága kevéssel marad el a 3 ezertıl, de a legkisebb település, Lıkösháza népességszáma is 

épp csak nem éri el a 2000-et. A kistérség összlakossága 52 ezer fı, és a környéken még 

számottevı a külterületi népesség aránya – kistérségi szinten 4,5%, de Gyulán például 5,5, 

Szabadkígyóson pedig 11%. 

A Gyulai kistérség a magyaron kívül számos nemzetiségnek ad otthont nagyobb számban. 

Közülük számát, arányát tekintve a román nemzetiség a legnépesebb: a legutóbbi 

népszámlálás szerint a térség népességének majd 5%-át adják románok. Legnagyobb részük 

(mintegy 1300 fı) Kétegyházán él, itt a lakosság körülbelül 40%-a vallotta magát román 

nemzetiségőnek a népszámlálás alkalmával. Ezen kívül nagyobb arányban – és számukat 

tekintve több százan – Eleken (7%) és Gyulán (2%) laknak. A második legnépesebb 

kisebbség a német – népességarányuk összesen a kistérségen belül 1,5% –, legtöbben szintén 
                                                 
103 9002/1998 (S. K. 1.) KSH elnöki közlemény 
104 244/2003 (XII.18.) Kormányrendelet. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának 
rendjérıl 
105 2007. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény módosításáról 
106 A továbbiakban a kistérség, térség stb. elnevezés erre a településkörre értendı. 
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fıleg Eleken (4,5%) és Gyulán (1,5%) élnek. Korábban a legtöbb német Eleket lakta, de a II. 

világháború után az akkor sokkal népesebb község lakosságának felét, a németek nagy részét 

– több mint 4500 személyt – kitelepítették, s mára néhány százan maradtak.107108 Nagyobb 

arányban továbbá a cigányság is megtalálható a kistérség egyes településein (Eleken, 

Kétegyházán, Lıkösházán), de itt is csak a teljes népesség 2-4%-át teszik ki. A nemzetiségi 

paletta utolsó népesebb – mintegy 200 fıs – foltját a szlovákság adja, legnagyobb részük 

Gyulán él. 

4.5. ábra: A Gyulai kistérség elhelyezkedése és települései (2004-2007 között) 

 

A Gyulai kistérség az 1980-as években érte el népességcsúcsát, a legtöbb település lakossága 

is csak eddig bıvült. Az azóta bekövetkezett népességvesztés azonban összességében nem 

nevezhetı rendkívüli mértékőnek, mintegy 3 ezer fıt tett ki az elmúlt 25 évben. A 

népességcsökkenés elsısorban az alacsony természetes szaporodás és az ebbıl származó 

népszaporulat-elmaradás miatt következett be. A 70-es években még természetes szaporodást 

lehetett mérni a térségben (összességében 1% az egész évtizedre nézve). Ez akkor még 

kifejezetten alacsonynak számított országosan, de még Békés megyén belül is, ahol pedig 

Szarvas, Mezıkovácsháza és Orosháza környéke még ennél is kedvezıtlenebb értékkel 

                                                 
107 A magyarországi németek rövid története (www.ungarndeutsche.de) 
108 A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás 
(www.nepszamlalas.hu/hun/egyeb/nemet) 

2008. január 1-jétıl kivált 
települések 
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rendelkezett. A térségen belüli alacsony népszaporulat a fogyó Gyula és a magasabb 

természetes szaporulatot felmutatni képes többi település kettısségébıl állt össze. A 

következı évtizedre a kistérség összességében már természetes fogyást produkált, és Gyula 

mellett már Elek és Újkígyós is ebbe a stádiumba lépett. A térség országos pozíciói nem 

változtak: természetes fogyásának mértéke az átlagosnál jóval rosszabb népmozgalmi 

tendenciákra utalt, viszont megyéje kistérségei közül már nem tőnt ki ezzel. Az 

ezredfordulóig tovább nıtt a természetes fogyásból származó népességveszteség – még a 

sokáig egyenletes népszaporulatot felmutatni tudó Szabadkígyóson is megfordult ez a 

tendencia –, és üteme máig emelkedik. Emiatt a gyulai már az elsı 20 legnagyobb természetes 

fogyást elkönyvelhetı kistérség közé került. 

Bár a természetes népmozgalmi adatok alapján a Gyulai kistérség helyzete igen 

kedvezıtlennek mondható, a terület népességveszteségének mértékét tompította a térségbe 

egészen a legutóbbi évekig irányuló migráció. Gyulát az 1970-es években azon térségek 

között lehetett számon tartani, amelyek nagy vonzerıt jelentettek a betelepülni kívánóknak, 

vándorlási egyenlege alapján az elsı 20 kistérség között foglalt helyet. Békés megyén belül 

rajta kívül csak Békéscsaba környékét jellemezte hasonló trend, a többi kistérség már ekkor is 

(nem is jelentéktelen) migrációs veszteséggel rendelkezett. A két nagyobb város népesség-

növekedésének igen intenzív szakasza ez: Gyula és a megyeszékhely lakossága a környezı 

falvak és tanyasi térségek kárára bıvült. Ezt támasztja alá az is, hogy ezidıtájt a Gyulai 

kistérségben a központi városon (és Szabadkígyóson) kívül mindenütt migrációból származó 

fogyást lehetett mérni. A következı évtizedre Gyula térségének pozitív vándorlási mérlege 

fennmaradt, bár a betelepülések üteme mérséklıdött: Gyula mellett Szabadkígyósra és 

Újkígyósra is többen költöztek, mint amennyien elhagyták azokat. A 2000-es években, az 

ország nagy részéhez hasonlóan Békés megye legtöbb kistérségében megfordult a trend, és 

egyre több térség vált migrációs célterületté. Gyula korábbi pozitív helyzetét ekkor már nem 

tudta tartani, a térségbe irányuló migráció mértéke nem bıvült tovább, lecsengett. Olyannyira, 

hogy az utóbbi években a legtöbb települést már újra tartós elvándorlás sújtotta, és a korábban 

állandóan nagyszámú betelepülıt vonzó Gyulát is egy-egy évben vándorlási veszteség érte. 

A természetes népszaporulat Gyula környékét ért nagymértékő elmaradásának 

következménye, hogy a térség lakossága – ha csak az utóbbi másfél évtizedet nézzük is – 

jelentısen elöregedett. Az 1990-es évek elején 80%-os öregedési-index már ekkor meghaladta 

a vidék átlag 110%-át, igaz ugyan, hogy Békés megyében összességében ennél valamivel 

kedvezıtlenebb helyzet mutatkozott. A kistérségen belül Kétegyházán már ekkor is az 
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idıskorú lakosság számított népesebbnek a fiatalokkal szemben, míg Szabadkígyóson a 60 

évnél idısebbek a fiatalkorúak számának 55%-át tették csak ki. A következı 15 év a 

korszerkezeti arányok nagymértékő eltolódását hozta: a fiatalkorúak és az idısek 

népességaránya megfordult, és 2006-ban az öregedési-index értéke már elérte a 130%-ot. Ez a 

vidéki átlagot mintegy negyedével múlta felül, az országon belül a 17., és Békés megyén belül 

is már az egyik legrosszabb idıs-fiatal aránynak számított (a mezıkovácsházi és orosházi 

értékek után). A fiatalok számához képest a legtöbb idıskorú Gyulán élt: itt minden öt 17 

évesnél fiatalabbra hét idıs személy jutott. 

A Gyulai kistérség hosszú távú fejlıdési pályája tartós lemaradást szemléltet. A 20. 

század elején Gyula környékén a képzettségi viszonyok, a népesség egészségügyi és lakhatási 

körülményei megfelelı alapot biztosítottak a térség elırehaladása számára. Ekkor a mai 

országterületen belül Gyula térségének általános társadalmi-gazdasági fejlettségi szintje 

viszonylag magasnak számított (Gyıri 2007). Békés megye egésze is kedvezı képet mutatott, 

leginkább a Sarkadi és a Mezıkovácsházi kistérségek települései tértek el ettıl, alacsonyabb 

fejlettségük révén. A század második felére a Gyulai kistérség némileg veszített országos 

fejlettségi pozíciójából, és a megyén belüli fejlettségi kép is átrendezıdött: az intenzíven 

támogatott Békéscsaba mellett a többi térség lemaradni látszott, kedvezıtlen 

gazdaságszerkezetük, infrastrukturális ellátottságuk és az ıket sújtó elvándorlás miatt. Gyula 

lemaradását viszont tompíthatta, hogy ekkor maga is vándorlási célterület volt. 

Az utóbbi évtized folyamatai Gyula térségének további pozícióvesztését hozták. Az 1990-es 

évek közepén a kistérség komplex életminıségét mérı HDI alapján a Gyulai kistérség az 

országos rangsor elsı negyedében, a 37. pozícióban foglalt helyet (Csite – Németh 2007). A 

következı tíz év során összességében javultak a lakosság életkörülményei, képzettségi 

viszonyai: az index értéke 0,795-rıl 0,850-re emelkedett. A lassabb fejlıdés más, 

dinamikusabb térségekkel szemben Gyula számára pozícióvesztéssel járt, így 2005-re a 

középmezıny elsı felébe, az 56 helyre csúszott vissza. 

Ez a mérsékelt fejlıdési ütem, ami országos összehasonlításban lemaradással járt, Békés 

megye nagy részét jellemezte. Korábban Békéscsaba térségében kiemelkedınek számított az 

életminıség színvonala, a 90-es években még a 6. helyet foglalta el a kistérségek között, 

viszont tíz év alatt kicsúszott az elsı 30-ból. A lemaradás ezen a téren leginkább a Szeghalmi 

és a Mezıkovácsházi kistérségeket sújtotta, mindkettı több mint 40 helyet rontva esett vissza 

az országos rangsor utolsó harmadába. Ezen kívül Sarkad térsége, bár Békés megyén belül 
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mindig is a legelmaradottabb területnek számított, a 2000-es évek közepére már országosan is 

a legkedvezıtlenebb kistérségek közé került. Békés megye egyetlen térsége, amely meg tudta 

ırizni pozícióját, a Szarvasi kistérség volt: az 1990-es és a 2000-es évek egyaránt a 43. helyen 

találták. Stabil, az országos tendenciát tartani tudó fejlıdési üteme hozzásegítette, hogy 

napjainkra – Gyula térségét megelızve – Békés megye második legfejlettebb területévé lépjen 

elıre az életminıség komplex dimenzióit nézve. 

A Gyulai kistérség lassú, kismértékő, de folyamatos lemaradásáról tájékoztat a lakossági 

jövedelmek színvonalának alakulása is. Ez azonban együtt mozgott az ország fejlettebb és 

elmaradottabb térségei közötti jövedelmi olló nyílásával: a vidéki átlaghoz képest minimális 

mértékben, de folyamatosan csökkent Gyula térségének jövedelemszintje, viszont ez a 

kistérségek rangsorában nem járt pozícióvesztéssel (tartósan az országos rangsor 70. helyének 

környéke). Az 1990-es évek elején a gyula környéki átlagos jövedelemnagyság 63 ezer Ft-ot 

ért el, ami nem sokkal maradt el a vidéki átlagtól. A kistérség számára az évtized elsı évei 

nem jelentettek recessziót, ekkor még némi felzárkózás is megfigyelhetı a lakossági 

jövedelmek színvonalát tekintve. Ennek következtében a 90-es évek közepére a térség 

jövedelemszintje valamelyest közelebb került a vidéki átlaghoz, és néhány évig meg is maradt 

annak közelében. Az évtized végére azonban megkezdıdött a kistérség jövedelmi lemaradása. 

Ez legnagyobb mértékben 2002-táján érintette a térséget (de Békés megye más területeit is), 

majd mikor feltehetıen a közalkalmazotti béremelés hatása megjelent a következı évben, 

némileg rendezıdött a helyzet. Azonban az utóbbi években újra a Gyulai kistérség 

jövedelemszintjének kismértékő, folyamatos csökkenése tapasztalható. 

Megyei összevetésben a Gyula környéki jövedelem-színvonal mindig is magasabbnak 

mutatkozott, mint Békés megye legtöbb kistérségében: az 1990-es évek elején a 

megyeszékhely térségén kívül csak Orosháza vidéke elızte meg. A megye legnagyobb részén 

tapasztalható jövedelem-színvonal visszaesés következtében, az elmúlt évtized folyamán a – 

maga is némileg elmaradozó – Gyulai kistérség és Békés megye jövedelmi pályája elvált 

egymástól. 2006-ban Gyula térsége, átlagos lakossági jövedelemszintje (570 ezer Ft / fı) 

alapján már a második pozíciót foglalta el a megyében Békéscsaba után. A kistérségen belüli 

különbségek legfıbb megosztó dimenziójának a Gyula városa és a környezı települések 

közötti jövedelemszint-eltérés mondható. Napjainkban Gyulán a lakossági jövedelemszint 

(650 ezer Ft / fı) átlagosan 200 ezer forinttal múlja felül a kistérségének más településein 

mérhetıt. 
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Az utóbbi másfél évtizedben – a Gyulai kistérség fejlıdési pályáját és a jövedelmi trendet 

követve – a helyi adókból származó önkormányzati bevételek bıvülése és a vállalkozási 

aktivitás alakulása sem a helyi gazdaság megerısödésére utal. Összességében a mőködı 

vállalkozások arányát tekintve, az 1990-es évek közepétıl napjainkig, Gyula térsége sem 

elırelépést, sem pedig visszaesést nem mutatott. 2004-ben a 690 darabos tízezer fıre jutó 

vállalkozási szám ugyanannyival (mintegy 7%) maradt alatta a vidéki átlagnak, mint tíz évvel 

azelıtt. Így Gyula környékét az eltelt idıszak alatt mindvégig az 55. hely körül lehetett 

megtalálni a kistérségek rangsorában. Ez alapján, megyéjén belül csak Békéscsaba és Szarvas 

elızték meg tartósan. A kistérségen belül a vállalkozások 3/4-e (mintegy 2700 db) a 

térségközpontba települt, de Gyula fajlagos vállalkozási aktivitási értéke is jóval felülmúlta a 

többi települését. Ezek közül csak Elek és Újkígyós tudott valamennyire kiemelkedni, de 

Gyula szintjét ık sem érték el. Némileg kedvezıbb képet mutat az egyéni vállalkozási 

aktivitás alakulása. Ennek szintje már az 1990-es évek közepén is meghaladta a vidéki átlagot, 

és a Békés megyei aktivitási rátánál is magasabb értéket ért el. Az egyéni vállalkozások 

helyzete a következı években is kedvezıen alakult, bıvülésük mértéke felülmúlta a vidéki 

átlagot és a lassanként stagnáló, majd visszaesı Békés megyéjét is. A különbözı, jogi 

személyiségő vállalkozások száma csak lassan bıvült, s ez minden téren pozícióvesztést 

eredményezett. Hasonlóképpen, nem alakult kedvezıen a helyi adókból származó 

önkormányzati bevételek nagysága sem. Bár a bıvülést ezen a téren folyamatosnak lehet 

tekinteni, ennek mértékét nézve Gyula környéke elmaradt az ország dinamikusabb részeitıl, 

és pozíciói még Békés megyén belül is gyengültek. Nemcsak a megye motorjához, 

Békéscsabához képest, de más kistérségekkel (Szeghalom, Szarvas és Orosháza környéke) 

összevetve is. A kistérség területén, Gyulán kívül, a többi település csak nagyon alacsony 

helyi adóbevételekkel számolhatott. 

Az elmúlt évtizedek foglalkoztatottsági átalakulása sok társánál kevésbé érintette hátrányosan 

a Gyulai kistérséget. A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság szintje Gyula térségében 

némileg mindig is alacsonyabb volt az országos/vidéki átlagnál, azonban ez Békés megyében 

általánosnak számított: csak Békéscsaba környékének aktivitási szintje haladta meg tartósan 

az országos értékeket. Az általánosan tapasztalható aktivitáscsökkenés Gyula térségét sem 

kímélte, ennek mértéke megfelelt az országos trendnek. Viszont ez a tendencia Békésben 

eltért a megyei pályától: a megye legtöbb kistérségének – mindenekelıtt Sarkad, 

Mezıkovácsháza és Szeghalom térségének – jóval nagyobb aktivitás- és foglalkoztatás-

visszaeséssel kellett számolnia. A 2000-es évekre a Gyulai kistérségben a foglalkoztatottak 
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aránya kevéssel haladta meg a népesség 1/3-át, míg a gazdasági aktivitás a 40%-ot sem érte 

el. Ezek az értékek azonban még mindig csak kevéssel maradtak el az országos átlagoktól, így 

más térségek nagyobb visszaesése következtében Gyula elırébb tudott lépni az országos 

rangsorban. Gyula térségében az inaktivitás szintje azonban már a 80-as években is 

meglehetısen magas volt, elsısorban az egyre kedvezıtlenebbé váló korszerkezet miatt – az 

eltartott népesség arányának csökkenése ezzel együtt átlagosnak tekinthetı. Az inaktívak 

arányának további bıvülése azonban nem ért el akkora mértéket, mint sok más térségben, 

vagy akár Békés megyében; Gyula környéke emiatt tehát nem került további hátrányba. A 

munkanélküliség az elmúlt másfél évtizedben, a térség egészét nézve csak ritkán emelkedett 

az országos szint fölé. Békés megyén belül mindig is csak Szarvas és Békéscsaba térsége 

rendelkezett ennél kedvezıbb munkanélküliségi mutatókkal, míg például a Mezıkovácsházi 

és a Sarkadi kistérség napjainkig az országos mezıny utolsó részében találhatók ez alapján 

(4.6. ábra). A legutóbbi években a Gyulai kistérség területén a munkanélküliek aránya a 

munkaképes korú lakossághoz viszonyítva nem érte el a 7%-ot. A kistérségben Elek városa az 

egyetlen, ahol a munkanélküliségi ráta nagysága az utóbbi években indokolttá tette a település 

területfejlesztési kedvezményezetti besorolását.109110 

Az elmúlt másfél évtized gazdasági változásai a Gyulai kistérségben is a foglalkoztatási 

szerkezet jelentıs átrendezıdését eredményezték. Az 1990-es évek elején még a vidék 

munkavállalóinak 18%-a dolgozott a mezıgazdaságban. Ez országosan viszonylag magasnak 

minısült, de Békés megyén belül – Békéscsaba környékével nem számolva – a legkisebb 

érték volt. Az ipar 32%-os foglalkoztatotti aránya Magyarország más területeivel 

összehasonlítva – de még a megyén belül is – igen alacsonynak számított, míg a tercier 

ágazatok 50%-os részesedését ekkor kifejezetten magasnak lehetett tekinteni. Az 

ezredfordulóra a mezıgazdaság sokat veszített súlyából a térségben. A korábban legtöbb 

településen meglévı szövetkezetek, mezıgazdasági üzemek felbomlottak, tevékenységük 

legnagyobb részét magántermelık vették át. Ma is megmaradt viszont néhány nagyobb 

gazdaság és szövetkezet például Kétegyházán vagy Lıkösházán, nem is beszélve Újkígyósról, 

ahol az egykori nagyszövetkezet (Aranykalász) egyes profiljait (sertéstenyésztés, 

baromfitenyésztés, gyümölcstermesztés, szántóföldi növénytermesztés) ma több önálló üzem 

viszi tovább.111 A térség ipari dolgozóinak aránya a korábbi évekhez képest szintén 

                                                 
109 VÁTI Kht.: Gyulai kistérség, Kistérségi helyzetkép 2006. www.vati.hu/static/kisterinfo/ 
110 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl 
111 www.ujkigyos.hu 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

201 / 280 

visszaszorult, ma már nem éri el a 30%-ot. Számottevı ipari munkahelyet a térségben csak 

Gyula tudott teremteni.  

4.6. ábra: Munkanélküliségi ráta (2006) és foglalkoztatási szerkezet (2001) Békés megyében 

 

A kistérség munkavállalóinak csak 22%-a hagyja el lakóhelyét munkahelyének megközelítése 

során. Ez nagyjából megfelel a megyei átlagértéknek, azonban az ország más részeihez képest 

igen alacsonynak számít. Gyulán, ahol a legtöbb helyi munkalehetıség kínálkozik, még ennél 

is kevesebb foglalkoztatott ingázik (11%). A lakhelyét naponta elhagyó foglalkoztatottak 

aránya Szabadkígyóson és Kétegyházán a legmagasabb (50% fölötti). Az ingázók legnagyobb 

része a tercier szektorban helyezkedik el, ıket fıleg Gyula és Békéscsaba szolgáltató 

foglalkoztatói vonzzák. Az ipari munkahellyel rendelkezı ingázók nagyobb számban 

újkígyósi és eleki lakosok, ıket szintén a szomszédjukban fekvı két város üzemei 

foglalkoztathatják. A kistérségi térkapcsolatok fejlettségére utal, és Gyula valóban létezı 

központi szerepét erısíti meg, hogy az ingázók legnagyobb része a kistérségen belül kap 

munkát. A lakóhelyén dolgozó népesség legnagyobb hányada mindenhol a helyi 

szolgáltatásokban dolgozik. Gyula mellett ez az arány különösen magas Lıkösházán (78%), a 

vasúti határátkelıhely léte miatt. A mezıgazdasági foglalkoztatók jelenléte Újkígyóson, 

Lıkösházán és Kétegyházán markánsabb, az ipar Gyulán és a néhány felsorolt példán túl nem 

tölt be jelentıs szerepet a helyi foglalkoztatásban. 
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Gyula környéke a különbözı ellátottsági és infrastrukturális mutatók alapján 

összességében kedvezı helyzetben van, az utóbbi másfél évtized alatt több szempontból 

elıre tudott lépni. A kereskedelmi egységek ezer lakosra jutó száma alapján a Gyulai 

kistérség az utóbbi néhány év során országos összevetésben az elsı 25 közé ért. Ellátottsága 

az elmúlt években folyamatosan bıvült, és a vidéki (és az ezzel megegyezı békés megyei) 

átlagot tartósan meghaladta. Gyula mellett a másik város, Elek kereskedelmi ellátottsága is 

igen kedvezı a térségben. Gyula környékén az ivóvízhálózat kiépítettsége átlagon felüli, 

mintegy 95%-os, igaz ugyan, hogy a hálózat az elmúlt években csak lassan bıvült, így relatív 

helyzete korábban más térségekhez viszonyítva kedvezıbbnek minısült. Teljes a rendszer 

kiépítettsége Újkígyóson, míg az átlagosnál kisebb a vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya Gyulán és Lıkösházán. Csatornázottsági állapota alapján a Gyulai kistérség az 

országos rangsor 30. helyén áll jelenleg – a lakások 70%-a kapcsolódik a közcsatorna 

hálózatba. A csatornázás mindenhol elkezdıdött, jelentıs elırehaladást Gyulán kívül 

Szabadkígyós és Újkígyós ért el napjainkra. 

 

4.2.2. Gyula városa 

4.2.2.1. Gyula elhelyezkedése112 

Gyula az ország keleti, délkeleti határán fekszik, jelentıs közúti határátkelıhely, míg a 

kistérségben fekvı Lıkösháza jelentıs vasúti határátkelıhely is. Vasúton alig három óra alatt 

lehet elérni a fıvárosból, egy átszállással, közvetlen vonat kevés van, de emellett több mint 

másfél tucat vonatpár közlekedik Budapest és Gyula között.113 A vasútvonal a fıvonalból 

Békéscsabán ágazik ki (Békéscsaba-Kötegyán vonal), amely Gyulát és Sarkadot is érintve 

vezet tovább Románia felé, Nagyszalontára. Közúton ugyanez a távolság azonban már jó 

három és fél óra (238 kilométer),114 mivel csak nagyon rövid szakaszon vezet autópálya. A 

közutak közül a 44-es fıút fut ki a határig Gyulánál, de az ország centrumterületei is ezen 

keresztül érhetık el Békéscsaba érintésével. Az Alföld más nagyvárosai felé is Békéscsabán 

keresztül vezet út: a 47-es fıút jelenti a (távoli) kapcsolatot például Szeged és Debrecen 

irányába. A város hosszú távú céljai között szerepel az elérhetıség javítása, amely különösen 

a külföldi látogatók számára lenne fontos. 

                                                 
112 http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?album=36&pos=3 letöltve 2008. november 19. 
113 www.elvira.hu (letöltve: 2009. január 5.) 
114 www.maps.google.com (letöltve: 2009. január 5.) 
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4.2.2.2. Rendelkezésre álló (belsı) erıforrások: 

4.2.2.2.1. Az épített örökség 

Gyula város épített örökségének gazdagságát jól jellemzi, hogy több mint kétszáz helyi 

védettséget élvezı épület található a városban. Ezek között régi polgárházak, parasztházak 

éppen úgy megtalálhatók, mint az elmúlt húsz évben épült szálló, üzletház. Ezek mellett több 

tucat országos védettséget élvezı épület található. Közülük kiemelkedik a 15. századi gótikus 

Vár, az Almásy-kastély, a kastély egykori istállóját is magában foglaló Várfürdı, a Százéves 

cukrászda, Erkel Ferenc szülıháza, vagy a talán kevésbé ismert Ladics ház, a Kohán képtár és 

Lovas-iskola, tanyamúzeum.  

A Várfürdı mellett található Gyula egyik legismertebb látnivalója, a Közép-Európában 

egyedülálló síkvidéki téglavár. A Vár, fekvésébıl fakadóan, viszonylag hamar török kézre 

került, és a 18. század végéig, 1695-ig török kézen is maradt. Ezt követıen báró Harruckern 

János György román és sváb telepeseket költöztetett a városba, ennek emlékeit a városrészek 

nevei (Románváros, Németváros), a román templom ma is ırzik. Szintén ı kezdte építeni a 

Wenckheim kastélyt. A várban mőködı múzeum 1989 és 2005 között zárva volt, jelenleg 

azonban 24 kiállító terem várja a látogatókat. A földszinten a Várbörtön, valamint régi 

foglalkozások mőhelyei (éléstár, magyar és török sütıház, kovácsmőhely, fazekasmőhely) 

találhatók, az emeleten korabeli lakosztályok, történeti kiállítás mőködik. A Várkápolnában 

pedig keresztelık, esküvık lebonyolítását vállalják, a lovagterem és a borozó-fogadó szintén 

alkalmas rendezvényhelyszín. A várfalak között mőködik a gyulai Várszínház, amely idén 

kezdte meg 42. évadját.  

Majdnem ugyanilyen híres a Belvárosban található copf stílusú Százéves Cukrászda, 

amelyben állandó és rendszeres kiállítások láthatók. Tanulmányunkban a számos templom 

közül kiemelnénk a hazai románság egyik központjának tekinthetı, díszes ikonosztázairól 

híres görögkeleti templomot, amely copf stílusban épült 1864-ben a miklósvárosi templom 

kicsinyített másaként. A templom a négy hazai román esperesi körzet egyikének a központja, 

amely a többivel együtt 1932-ben alapult. Ennek oka szintén az elsı világháborút lezáró 

békekötések okozta határváltozásokban keresendı. Az új egyházi intézményrendszer 

kialakításban a gyulai és a szomszédos településeken élı román értelmiségiek komoly 
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szerepet vállaltak. Román görögkeleti püspökség csak 1997-ben alakult Magyarországon, 

ennek központja is itt, Gyulán van.115  

A Várfürdı és a Vár szomszédságában található az Almásy-kastély, amelynek hasznosítása 

jelenleg nem megoldott, mivel az épület országos mőemléki védettséget élvez, ennek 

megfelelı felújítása és a hasznosítási irány kialakítása költséges lenne, erre nincs befektetıi 

érdeklıdés.  

A különbözı fejlesztési tervek és stratégiák mind számolnak az épített örökségben rejlı 

lehetıségekkel, a megvalósuló projektek pedig tovább fejlesztik ezeket az adottságokat. Ilyen 

nagyszabású terv volt a Regionális Operatív Program segítségével megvalósult történelmi 

városrehabilitáció, valamint az idegenforgalmi vonzerıfejlesztés is. Szintén építenek a tervek 

a város egyéb gazdag kulturális hagyományaira: így a Várszínház elıadásaira. 

A gyulai rendezvénynaptár februárban a Reneszánsz Karnevállal kezdıdik, ezt márciusban a 

Közép-Békési Tavaszi Fesztivál követi. Áprilisban rendezi a város a Gyula napokat, valamint 

a nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál és Böllér napokat. A Virágok vasárnapja és Végvári 

Pünkösd májusban, a Gyulai zenei napok júniusban, míg a Körösvölgyi sokadalomra, a 

Várszínház Összmővészeti Fesztiválra, a Tarhonya Fesztiválra, valamint a Végvári Estékre és 

a Minden Magyarok Táncfesztiváljára júliusban és augusztusban kerül sor. 2007 szeptembere 

óta már másodszor rendezték meg a gyulai sörfesztivált. Az év utolsó hónapjaiban, a 

turisztikai desztinációmenedzsmentben meghatározott célokhoz is igazodva az Erkel 

Mővészeti napokat rendezik meg, amelyen komolyzenei koncertek hallhatók, ezen kívül 

decemberben felvonulások, középkori lovagi torna, játékos vetélkedık, népi iparmővész 

kirakodóvásár várja a városba látogatókat. A város tudatosan tervezi, hogy miként lehet 

idıben vagy térben elválasztani a különbözı látogatókat, hogy azok ne zavarják egymást. 

 

4.2.2.2.2. Vállalkozások 

Az elmúlt másfél évtizedben az országban lezajló gazdasági változások hatására a gyulai 

vállalkozások is jelentısen átalakultak, így a város foglalkoztatási szerkezete is jelentısen 

                                                 
115A 100 magyar falu c. sorozat Kétegyháza c. kötetébıl (Forrás: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/100_falu/Ketegyhaza/pages/009_roman_egyhaz.htm, letöltve: 2009. 
január 5.) 
Magyarország a XX. században, II. kötet. Az ortodox keleti keresztény (görögkeleti) egyházak (1945-1989), 
(Forrás: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/266.html, letöltve: 2009. január 5.) 
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megváltozott. A kistérségi folyamatokhoz hasonlóan a mezıgazdasági munkavállalók aránya 

csökken. A foglalkoztatottak 40%-a a közigazgatásban, az oktatásban, az egészségügyi és 

szociális ágazatokban dolgozik. A szolgáltatási szektor többi ágában a munkavállalók mintegy 

10%-át foglalkoztatják, számos munkavállaló (31%) az iparban (elsısorban az építıiparban és 

a húsiparban) dolgozik. A mezıgazdaságban foglalkoztatottak száma 10% körül mozog.  

Számottevı ipari munkahely a kistérségen belül csak Gyula városában található. Gyulán 

csak kevés iparág telepedett meg a korábbi évek során. A hagyományos ipari profilokat 

képviselı cégek közül néhány – élelmiszeripar (Gyulai Húskombinát Zrt.),116 bútoripar 

(FaFém Bútor Rt.), textilipar (Bokatex Kft.), Dürer Nyomda – máig megmaradt, és jelenleg is 

a város nagyfoglalkoztatói. Ezek közül több cég sikeres pályázó, így termelése bıvül (Dürer 

Nyomda, Gyulai Húskombinát Zrt., Körös-Maros Biofarm Kft.). A Gyulai Húskombinát Zrt.-

nél jelenleg mintegy 600 fı dolgozik, a cég tulajdonosa a nádudvari Hajdúsági Agráripari Kft. 

Szintén jelentıs mezıgazdasági, élelmiszeripari cég a Körös-Maros Biofarm Kft., amelynek 

dolgozói létszáma meghaladja a 100 fıt. A kis családi vállalkozásként indult cég nemcsak 

állattenyésztéssel, hanem kisebb mennyiségő gabonaféle-elıállítással is foglalkozik.117 

Jelenleg a tejelı állomány 900 darabos, de ezt megközelíti a húshasznú állomány mérete is, 

amelybıl keletkezı árut bio gyermektápszerekbe dolgozzák a társaság vevıi. A Dürer 

Nyomdánál 120 fı dolgozik, a nyomda termékei a hazai és exportpiacokra kerülnek. A fenti 

üzemek fejlıdésével szemben azonban egyes iparágakban, így a bútoripar területén a 

korábban jelentısnek számító Bútorgyártó Kft., valamint a textiliparban a Giulio Kft. 

megszőnt. Ezek mellett néhány építıipari és fémfeldolgozó (Könnyőfémöntı és 

Betonelemgyártó Kft., Gyulai Vasipari Kft. stb.) mondható jelentısnek. A városban a 

szolgáltató szektor jelentısége egyre inkább növekszik, mivel az egészségügyi és 

idegenforgalmi szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek dinamikus 

fejlıdısét szolgálják a város hosszú távú tervei is. A helyi közszolgáltatási, kereskedelmi, 

árufuvarozási tevékenységek mellett a tercier foglalkoztatásban jelentıs részt vállalnak a 

Gyula középvárosi funkcióit ellátó intézmények is, és a térség határátkelıhelyei 

(vámparancsnokság, határrendészet stb.) is jelentıs munkaerıre épülnek (164 fı a 

határátkelıhelyen szolgálók létszáma). 

 
                                                 
116 Gyulai Húskombinát honlapja (Forrás: http://www.gyulahus.hu/cgi-bin/index.php?menuid=74 letöltve: 2009. 
január 5.) 
117 Körös-Maros Biofarm kft. honlapjáról (Forrás: http://www.biotej.hu/masodik_hu.php?menu=0&menupont=0, 
letöltve, 2009. január 5.) 
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4.2.2.2.3. Oktatási intézmények 

Gyulán önálló felsıfokú oktatási intézmény nem mőködik, de itt mőködik a szarvasi 

központú Tessedik Sámuel Fıiskola Egészségügyi Intézete.118 Ez a Debreceni 

Orvostudományi Egyetem 1993-ban szervezett diplomás ápoló képzésébıl alakult ki, és 2000-

ben lett a Tessedik Sámuel Fıiskola intézménye. Gyula jelenlegi stratégiai terveibe az 

intézmény profilja nagyon jól illik. Az idegenforgalom mellett ugyanis az egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése is központi kérdés. A gyógyturizmusban nemcsak a termálvizek 

jelentıségét hangsúlyozzák a stratégiaalkotók, hanem a határ közeli román megyékkel, 

nagyvárosokkal való együttmőködést is. Az intézményben oktatott szakok erre az igényre is 

építenek. Kiemelt, hagyományosan erıs az Ápolás és betegellátás szakápoló szakiránya, 

emellett a Szociális munka szak is egyre népszerőbb. Az egészségturisztikai képzés 2006-ban 

indult, az Egészségügyi szervezı szak egészségbiztosítási szakiránya pedig 2008-ban. Az 

intézmény célja, hogy „az egészségturisztikai szakmai profil kialakításával elkezdett 

fejlesztések célja egy olyan „egészségturisztikai Oktatási - Kutatási és Innovációs Központ” 

létrehozása, amely – együttmőködve a piac érdekelt vállalkozásaival – a kibontakozó 

„egészségipar” komplex képzı és kutató központjává válik”. (A Tessedik Sámuel Fıiskola 

Egészségügyi Intézetének honlapjáról).119 Az intézményben 2005-ben 76 hallgató tanult 

nappali tagozaton, és 152 fı levelezı tagozaton.120 

A városban hat középfokú oktatási intézmény mőködik. Ezek közül részletesebben 

Magyarország egyetlen román tanítási nyelvő gimnáziumáról szólunk. Az iskolát 1946-ban 

alapították, jelenleg 350 tanulója van, akiknek 80%-a továbbtanul. A gimnáziumba a határ 

menti, románok által is lakott településekrıl, valamint a kéttannyelvő és nyelvoktató 

iskolákból (Battonya, Bedı, Elek, Kétegyháza, Körösszakál, Körösszegapáti, Méhkerék és 

Pusztaottlaka) érkeznek tanulók. Az intézmény 1981 óta hármas funkciót tölt be: általános 

iskola, gimnázium és kollégium. Színháztermében gyakoriak a román és magyar nyelvő 

színházi elıadások, különféle rendezvények. Az intézmény küldetésérıl így vall az iskola 

honlapja: Intézményünk „olyan értékmentı, teremtı és értékközvetítı szellemi mőhely 

                                                 
118 A fıiskola a közelmúltban csatlakozott a gödöllıi Szent István Egyetemhez. 
119 A Tessedik Sámuel Fıiskola Egészségügyi Intézetének honlapja, 
(http://eukar.gyula.kf.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=88888995, letöltve: 
2009. január 5.) 
120 A Tessedik Sámuel Fıiskola honlapja, (forrás: http://www.tsf.hu/tsf2005/pros_ei.phtml, letöltve: 2009. január 
5.) 
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szeretne lenni, amely jól szolgálja a különbözı kultúrák és nyelvek iránti nyitottságot, az 

egyetemes, európai, s benne a két nép kulturális értékei iránti fogékonyságot, s mindezzel 

párhuzamosan az etnikai, a lokális szín megırzését.”121  

A városban egységesítették az általános iskolai és az óvodai szolgáltatást. Az egységes Gyulai 

Alapfokú Közoktatási Intézménynek nyolc tagintézménye van, emellett a római katolikus 

egyház, és az elıbb bemutatott román nyelvő gimnázium jelenti az alapfokú oktatási 

intézményrendszert Gyulán. Gyula Város Egyesített Óvodáinak tizenkét tagintézménye 

mőködik, emellett a római katolikus egyház tart fenn egy óvodát.122  

 

4.2.2.2.4. Humán erıforrások 

A településen 1970-ben a lakónépesség 30548 fı volt. Ebben a tíz évben a természetes 

fogyás 391 fı volt, a vándorlási különbözet pedig pozitív: 4376 fı. Tíz év elmúltával, 1980-

ban a lakónépesség már 34533 fı volt, ebben az évtizedben azonban a természetes szaporodás 

mértéke tovább növekedve 1413 fıs negatív értéket mutatott, míg a vándorlási egyenleg 

többlete 1211 fıre csökkent, azaz a vándorlási többlet nem fedezte a természetes fogyást. 

Ennek megfelelıen 1990-re a lakónépesség 34331 fıre fogyatkozott. Ebben a dekádban sem 

fordult meg a trend, a természetes fogyás 2273 fıre növekedett, a bevándorlás tovább 

csökkent (983 fıre), így a lakónépesség 2001-re 33041 fıre apadt, ami azóta is tovább 

fogyatkozott, jelenleg 32372 fı. A rendszerváltozást követıen a határ menti kapcsolatok 

átalakulása mellett jelentıs változás, hogy a korábbi ipari tevékenység leépült, amivel 

párhuzamosan növekedett ugyan az idegenforgalom jelentısége, de ez az ágazat 

képtelen teljes mértékben foglalkoztatni az ipar leépülése során felszabadult munkaerıt. 

A fenti adatok nem tükrözik, hogy a határátkelés könnyebbé és mindennapivá vált az elmúlt 

20 évben. A városban a demográfiai viszonyok alakulása nem kiemelt kérdés, annak 

változásai az interjúk során nem jelentek meg központi kérdésként; bár az elvándorlás, 

különösen a fiatalok elvándorlása érzékelhetı jelenség, ez a kérdéskör nem élvez kiemelt 

figyelmet. A korábbi közigazgatási funkciók elvesztése, visszaszerzése és ehhez 

                                                 
121 A Nicolaie Balcescu Gimnázium honlapjáról (Forrás: 
http://www.balcescu.sulinet.hu/nbweblap/PROLOG/PROLOG1.HTM letöltve: 2009. január 5.) 
122 Gyula város honlapja és A Magyar Köztársaság Kormányának J/1397. számú beszámolója a Magyar 
Köztársaság területén élı nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérıl, (1999. június) 
(http://www.mtaki.hu/docs/cd2/Magyarorszag/j1999_1397/j1999_1397a3_08.htm, letöltve: 2009. január 5.) 
alapján. 
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kapcsolódóan a különbözı feladatok ellátása, valamint a város gazdasági súlyának ırzése 

jelent meg központi témaként a kutatás során.  

Gyula hét éven felüli lakóinak 18%-a nem végezte (még) el az általános iskola 8 osztályát, 

23%-a befejezte, 23% jutott szakiskolai oklevélhez (végzett valamilyen középfokú oktatási 

intézményben), 24% rendelkezik érettségivel és 12% felsıfokú végzettséggel. Ezek az adatok 

a kistérségi és az országos átlagot jelentısen meghaladják. A városban több középfokú 

oktatási intézmény mőködik: kettı gimnázium, egészségügyi, valamint postaforgalmi 

szakközépiskola, magas szintő zenei képzés.  

 

4.2.2.2.5. Pénzügyi erıforrások 

Gyula város 2007-2008-ban rendelkezésre álló pénzügyi erıforrásairól szórványos adatok 

állnak a rendelkezésünkre. A város teljes bevételét és tervezett kiadásait a város nyilvánosan 

elérhetı költségvetési koncepciója nem tartalmazza. Ebbıl a dokumentumból azonban 

kirajzolódnak az önkormányzat kiemelt feladatai és az, hogy mely feladatok ellátásában 

milyen változások várhatók, a központi támogatások csökkenése miként hat az önkormányzat 

gazdálkodására.  

A város költségvetése a csökkenı központi állami támogatásokból eredı hiányt az érintett 

szervezettel együttmőködve próbálja pótolni, ellensúlyozni. A kisebbségi önkormányzat és az 

oktatási intézmények a legnagyobb vesztesei a támogatáscsökkenésnek. A helyi 

adóbevételeket nem növeli az önkormányzat, de a tervek szerint javítani kívánja a behajtás 

színvonalát. Az önkormányzat már jelenleg is rendelkezik hitellel:  

„Mivel évek óta nincs egyensúly a bevételek és kiadások között, 2007. évi kondícióinkat 

vizsgálva látható, hogy a 2008. évben is szükség lesz mőködési és bérhitel igénybe vételére. A 

2 milliárdos kötvénykibocsátás részletes számításakor további fejlesztési hitel felvételével nem 

számoltunk, ezért a 2008. évben induló fejlesztések finanszírozásához a kibocsátott kötvény, 

illetve annak kamata nyújt fedezetet. 

Elızetes számításaink szerint a 2007. december 31-i záró hitelállományunk várhatóan 200 

000 E Ft lesz. Szakítani kell a korábbi évek gyakorlatával, amely a rossz pénzügyi – 

gazdálkodási fegyelem miatt a mőködési hitel évrıl-évre növekvı összegében jelentkezett.  
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A 2008. december 31-i záráskor a mőködési hitelállomány nem lehet több 200 M Ft-nál, a 

bérhitel pedig 170 M Ft-nál.” (Gyula Város költségvetési koncepciója) 

Azaz a város jelenleg is rendelkezik hitellel, amely azonban a költségvetés feltételezhetı 

bevételeivel (csak a saját ingatlanok bérbeadásából több mint 170 millió forint bevétel 

származik), illetve a központi támogatással (2782 millió forint) összehasonlítva nem jelentıs 

összegő (200 millió mőködési-hitelállomány és 170 millió forint bér-hitelállomány). 

Figyelemre méltó azonban, hogy a város a 2008-as évre tervezett fejlesztési tervekhez nem 

rendelt saját forrást a költségvetésében, míg két milliárd forint kötvény kibocsátásáról 

rendelkezett.  

 

4.2.2.2.6. Pályázati tevékenység és kapcsolatrendszer. 

Gyula városában, ahogy a Gyulai kistérségben is, a fejlesztések két szereplıcsoporthoz 

köthetıek. Az ország többi részéhez hasonlóan e két csoport között gyenge és esetleges az 

együttmőködés. Az egyik, a fejlesztésekben kulcsszerepet játszó csoport Gyula város 

önkormányzata és a kistérségi társulás, a másik szereplıcsoport, amelynek tagjai 

számos nyertes pályázatot adtak be, a vállalkozók.  

Gyula város önkormányzata aktív pályázó. Mind a helyi politikai szereplık, mind az 

önkormányzati szervezetek és szakemberek kiemelkedı szerepet játszanak a pályázatokban. 

A városmenedzser maga foglalkozik a pályázatok elıkészítésével, felkutatásával, ı jártas a 

pályázatírásban, és egy háromfıs csoporttal együtt figyeli és írja, koordinálja a pályázatokat. 

Idetartozik a Termálpark Kft. is, amelyet 2007-ben a Világfürdı beruházás megtervezésére 

hozott létre az önkormányzat. A városfejlesztési koncepciót a polgármester a helyi 

önkormányzattal, az illetékes intézményekkel és az érintett helyi vállalkozók egy részével 

közösen alakítja ki. A 2000-ben elfogadott turisztikai stratégia, valamint 2003-ban elfogadott 

városfejlesztési koncepció ezt tanúsítják, ugyanakkor a polgármester asszony személyének 

jelentısége és a polgármesteri hivatal meghatározó szerepe vitathatatlan. A polgármester 

asszonynak nem csak a lobbi-tevékenysége meghatározó, de határozott elképzelései is 

jelentısen alakítják a város és a kistérség fejlıdését. Bár a Kistérségi Társulás önállóan is 

sikeres pályázó, szorosan együttmőködik Gyula város önkormányzatával. A döntéseket a 

polgármesterek és a kistérségi menedzser hozzák (ez utóbbi korábban Gyula Város 

alpolgármestere volt). A társulásnak két kiemelt fejlesztési célja van: az infrastruktúra és a 
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szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások fejlesztése. Az infrastruktúrafejlesztés 

kapcsolódik az idegenforgalom fejlesztéséhez, ez utóbbi gyors fejlıdésének a gyulai turizmus 

virágzása jelentheti az alapját, a kulturális beruházások szintén kapcsolódnak a gyulai 

turizmushoz, amint az egészségügyi fejlesztések is, míg az oktatási, szociális szolgáltatások 

fejlesztése az önkormányzatok válláról vesz le terheket.  

Szintén sikeresek az egyénileg pályázó gazdasági szereplık, amelyekkel az önkormányzatnak 

gyakran csak esetleges kapcsolata volt mindezidáig.  

A sikeres pályázatok elsöprı többsége kapcsolódik Gyula városához. 2002 és 2005 között az 

összesen elnyert 406 pályázatból 265 Gyula városából érkezett; támogatási összeget tekintve 

6,928 milliárd forintból 4,692 milliárd forintot nyert gyulai székhelyő pályázat. A legnagyobb 

támogatásokat az önkormányzatok szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító beruházásra 

nyerték, valamint iskolafejlesztésre. Ezek mellett kiemelkedik a „Kérdezz engem” program, 

amely Gyulán valósult meg. A gazdasági szereplık ebben az idıszakban mezıgazdasági 

beruházásokra nyertek pénzt. 

A 2004-2006-os idıszakban is Gyula Város önkormányzata volt a legsikeresebb pályázó. A 

Kistérségi Társuláson belül Gyula mellett Elek meghatározó, amely település szintén épített a 

pályázati lehetıségekre. Ez idáig a másik két település ehhez a folyamathoz kevésbé tudott 

kapcsolódni.  

Gyula városának hat pályázatát támogatta az NFT, ami több mint 3,3 milliárd forintnyi 

fejlesztési forrást jelentett a településnek (a város önkormányzata az összes kistérségi 

fejlesztési támogatás több mint felét kapta). A legnagyobb kistérségi I. NFT-s projekt a gyulai 

szennyvízcsatornázás II. ütemének megvalósítása volt, valamint a történelmi város-

rehabilitáció (4.4. táblázat). A fejlesztések többsége Gyula Város önkormányzatának 

vezetésével valósul meg. Ezek a fejlesztések természetesen a város stratégiájához 

illeszkednek. A fejlesztési projektek közötti rangsorolásban a polgármester asszony mellett a 

képviselı-testületnek és a városmenedzsernek jut jelentıs szerep. 

A többi fejlesztés hátterében a pályázó szervezet saját döntése állt. Mivel ezek többnyire 

önálló projektek, egyeztetés és együttgondolkodás a kistérségi vagy helyi szereplık között 

nem volt, vagy ha volt is, azok informális csatornákon keresztül mőködtek.  
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4.4. táblázat: A legjelentısebb projektek Gyulán 

Projektgazda Projekt címe 
Támogatás 
összege  
(M Ft) 

Részesedés az összes 
megítélt kistérségi 
támogatásból 

Gyula Város 
Önkormányzata 

Gyula város szennyvízcsatornázása II. 
ütem 

1520 24,2% 

Gyula Város 
Önkormányzata 

Gyula történelmi belváros 
rehabilitációja 

975 15,5% 

Gyula Város 
Önkormányzata 

Gyula belváros idegenforgalmi célú 
rehabilitációja 

590 9,4% 

Körös-Maros 
Vidékfejlesztési és 
Ökogazdálkodási Alapítvány  

A gyulavári Wenckheim-Almássy 
kastély megmentése és turisztikai célú 
fejlesztése 

551 8,8% 

Gyula város önkormányzata a 24. legtöbb I. NFT-támogatást kapó szervezet volt az 

országban. A Gyulán mőködı vállalkozások ennél kevésbé voltak sikeresek a pályázati 

források elnyerésében és hasznosításában. 2007 után, az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

idıszakában valamelyest változott a helyzet.  

2007-tıl, az Új Magyarország Fejlesztési Terv idıszakában 71 beadott pályázatból 19 

részesült kedvezı elbírálásban. Ezek, egy kivételével, gyulai központtal rendelkezı cégek. A 

fejlesztések közül egyik sem irányul közvetlenül az idegenforgalom fejlesztésére, a 

munkaügyi nehézségek csökkentését azonban több pályázat is célozza („Térségi Integrált 

Szakképzı Központ létrehozása Gyula központtal” –  támogatási összeg: 900 millió forint, 

„Szakképzés a gazdaságért – Kompetencia alapú szakképzés a gazdaságfejlesztés érdekében, 

szolgálatában” – támogatási összeg: 400 millió forint.)123  

A Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) támogatását két idegenforgalmi nagyberuházás is 

elnyerte (a gyulai Agro Hotel kapacitásbıvítése: 510 millió forintos támogatást, a beruházás 

38%-át nyerte el a befektetı, míg az Erkel Hotel beruházását szintén a DAOP támogatta 600 

millió forinttal, azaz 32%-os támogatási intenzitás mellett). A korábbi nyertesek mellett tehát 

megjelentek a kiemelten fejlesztendı idegenforgalomban érdekelt vállalkozások is a nyertes 

pályázatok között. További tervek készültek a fürdıkomplexum fejlesztésére is 

(Világfürdı)124. 

Gyula város pályázati sikereit a humántıke megléte és a fejlesztések melletti elkötelezettség 

biztosítja. Néhány cég, mint a Körös-Maros Biofarm, vagy a KÖVITE Plusz, a Körösi 

                                                 
123 Forrás: GYULAI KISTÉRSÉG ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT ÉS TÁMOGATOTT ÚMFT (2007-
2013) PÁLYÁZATOKRÓL, készítette az NFÜ Informatikai és tájékoztatási fıosztálya 2008. 09. 30-án, 
Budapest (letöltve 2009. január 6). 
124 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja alapján (http://www.nfu.hu/palyazati_eredmenyek, letöltve 2009. 
január 6.) 
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Vízgazdálkodási Társulat, a Gyulai Agrár Rt. is nagy rutinnal rendelkeznek a pályázatírásban 

és a pályázatok lebonyolításában. Szintén sikeres pályázó a Körös-Maros Vidékfejlesztési és 

Ökogazdálkodási Alapítvány. Az I. NFT. pályázatai azt mutatják, hogy a sikeres pályázók 

többnyire maguk írják és bonyolítják a pályázatokat, nincs szükségük külsı pályázatírók 

segítségére, ezeknek csupán a kisebb cégek nagyobb horderejő pályázatánál jut szerep. Ezen 

cégek mellett komoly pályázatokkal jelentkeztek még az idegenforgalomban aktív cégek.  

 

4.2.2.3. A határmentiségbıl fakadó sajátosságok, segítı és gátló tényezık  

Az elsı világháborút követı béke eredményeként maga Békés megye kevés területet 

vesztett. Gyula a második világháború végéig Békés vármegye székhelye volt, ezt követıen 

azonban a megyeszékhely Békéscsabára került, a város a járási székhely funkciót ırizte meg 

az ötvenes évekig. A megyerendezés során kismértékben növekedett a megye területe. Míg 

Békéscsaba gyors fejlıdését a szomszédos vármegyeszékhelyek (Arad, Temesvár, 

Nagyvárad) elcsatolása serkentette, addig Gyula a határmódosítás eredményeként 

többszörösen határszéli helyzetbe került. Ez azonban a város esetében nem csak hátrányként 

volt értelmezhetı, mivel továbbra is fontos közlekedési csomópont, illetve határátkelı maradt. 

Jelenleg a város vezetése az alábbi intézkedésekkel, programokkal kívánja kiaknázni Gyula 

határvárosi mivoltában rejlı lehetıségeket:  

1.) Határátkelıhely fejlesztése („korszerő, az EU-kritériumok szerint a schengeni határ 

áru- és üzleti fogalmának bonyolítására újjáépített, nagy teher- és személygépjármő- 

forgalom lebonyolítására és a kapcsolódó vám- és egyéb ügyintézésre alkalmas 

határátkelı. Jelenlegi tehergépjármő forgalma évente több mint 220.000, ami napi 

800 ki- és belépés jelent. Naponta 4-5.000 személy, 2000 személyszállító gépjármő 

várakozás nélküli átléptetésére alkalmas.” (Gyula város stratégája 2003125) 

2.) Gazdasági és kulturális együttmőködés fejlesztése („A Duna–Körös–Maros–Tisza 

Eurorégió szerepének erısödése a gazdasági és kulturális együttmőködésben, a 

környezeti problémák kezelésében és az infrastruktúra-fejlesztésekben javíthatja a 

határmenti térségek helyzetét, serkentheti a gazdasági fejlıdést, és lehetıvé teheti EU-

s források bevonását a fejlesztési programokba.” (Gyula város stratégája 2003)) 

                                                 
125 Gyula Város Stratégája 2003, (http://www.gyula.hu/file_letoltes.php?file=2906, letöltve: 2008. december 17.) 
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3.) A schengeni határ mint új feladat és felelısség („a schengeni határ idekerülésébıl új 

feladatok, felelısségek (határrendészet, bőnüldözés, menekültek fogadása stb.) 

fakadhatnak, az erısödı tranzitjelleg miatt romolhat a közbiztonság” (Gyula város 

stratégiája 2003)). 

4.) A városstratégia az idegenforgalom és az egészségügyi szolgáltatások terén is számol 

a határközeliségben rejlı lehetıségekkel. A nemzetközi hírő gyógyintézmény a 

közelmúltban tárgyalásokat kezdett a szomszédos megyeszékhely kórházával az 

eszközigényes kezelések Gyulai Pándy Kálmán Kórházban történı elvégzésérıl. 

5.) Mindezek eredményeként „Románia EU-s csatlakozásával visszarendezıdhet Gyula 

térségi szerepe” (Gyula város stratégája 2003: 7. oldal).  

A Gyulai Munkaügyi Kirendeltség részt vesz az EURES126 hálózatban. A hálózat 

tevékenységei között szerepel a határ menti együttmőködések elıkészítése, mőködtetése. A 

munkaügyi központ eddigi tapasztalatai szerint a térségben a határ menti 

munkavállalók száma indokolttá teszi, hogy hosszú távon létrehozzanak egy határ menti 

munkaügyi társulást. Az együttmőködés célja az lenne, hogy a meglévı együttmőködések 

harmonizálásával és kibıvítésével elısegítse a határon átnyúló munkavállalást, elsısorban az 

információnyújtás eszközeivel (kiadványok, fórumok, konferenciák, informatikai rendszerek 

összehangolása). Az együttmőködés lehetıségeinek felmérésére 2008 márciusában 

Temesváron találkoztak az érintett szervezetek; a határ mindkét oldaláról a munkaügyi 

szervezet vezetıi, valamint képviselıi. A román-magyar határ menti munkavállalás 

feltérképezésére indított kísérleti projekt az alábbi eredményeket hozta: a projektben 9 határ 

menti kirendeltség vett részt (Szeged, Makó, Mezıkovácsháza, Gyula, Békéscsaba, 

Hódmezıvásárhely, Orosháza, Sarkad, Szeghalom). A kirendeltségek munkatársai az egy 

hónap folyamán kiemelten tájékoztatták mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat a 

határon átnyúló lehetıségekrıl. Valamennyi munkaerıigényt benyújtó magyarországi 

munkáltatónak feltették a kérdést, miszerint foglalkoztatnának-e romániai munkavállalót, 

valamint felkeresték a kirendeltség illetékességi területén található nagyvállalatokat is, hogy 

tájékoztassák azokat a projekt kínálta lehetıségekrıl. A bejelentett állások legnagyobb 

                                                 
126 Az Európai Foglalkozatási Szolgálat (EURES) együttmőködési hálózatot azért hozták létre, hogy az Európai 
Gazdasági Térségen belül elısegítse a munkavállalók szabad áramlását. A hálózat partnerei közé tartoznak az 
országos foglalkoztatási szolgálatok, szakszervezetek és munkáltatói szervezeteket. A hálózatot az Európai 
Bizottság koordinálja. Magyar tagja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSz). (További információk az 
EURES-rıl és forrás: http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=hu, letöltve 2008. december 17.) 
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számban forgácsoló, kamionsofır, hentes, épületasztalos, ács, CNC gépkezelı, szobafestı, 

kerámia termékgyártó, hegesztı munkakörökbıl kerültek ki. Azon magyar munkavállalók 

körében, akik nem vállalták a felajánlott munkakört, egy kérdıív segítségével kérdeztek rá a 

mobilitást gátló tényezıkre. A legjellemzıbb indok az alacsony (200-250 euró) bérszint volt, 

olyan állásajánlatok is megjelentek, ahol a bérezés nem érte el a magyarországi minimálbért 

(ezekre nem történt közvetítés). Összességében jellemzı, hogy a határ túloldaláról is 

hasonló munkakörökbe keresnek munkavállalókat, mint itthon, azonban alacsonyabb 

bérek mellett. 

Ennek alapján a munkaügyi kirendeltség vezetıje arra a megállapításra jutott: „az jellemzı 

tehát, hogy a román munkavállalók a viszonylag magasabb magyarországi bérek miatt 

szívesen jönnek ide dolgozni és vállalják az ingázást, valamint az esetleges bennlakást”. A 

kutatás, amelyet 2007-2008-ban folytatott a munkaügyi központ, és amelyben a kirendeltség 

részt vett, egyaránt érintette az ipar és szolgáltatások területét. Bizonyos adatok azonban arra 

késztetnek, hogy fenntartásokkal fogadjuk azt a megállapítást, hogy szívesen jönnek román 

munkavállalók Magyarországra: A Gyulai kirendeltség 2008. január 1. és 2008. október 31-e 

közötti idıszakban összesen 222 db alkalmi munkavállalói kiskönyvet adott ki román 

állampolgárságú ügyfelei részére. Ez a kirendeltség dolgozóinak értékelése szerint igen magas 

szám, ám az alkalmi munkavállalói könyvekkel rendelkezık szezonális jellegő 

mezıgazdasági munkára érkeztek a térségbe, és nem ipari munkahelyeken helyezkedtek 

el. Az idegenforgalomban érdekelt és felkeresett vállalkozók szintén nem számoltak be arról, 

hogy nagyszámú román alkalmi munkást foglalkoztatnának.  

Az idegenforgalomban dolgozók törekszenek arra, hogy Romániában, különösen a 

Partiumban és Dél-Erdélyben erısítsék Gyulának, mint fürdıvárosnak a megjelenését, és így 

növeljék a beutazók számát. Erre az is lehetıséget nyújt, hogy keleti szomszédunknál 

egyelıre nincs megfelelı színvonalú fürdıkomplexum, így itt lehet a legkönnyebben elérni 

ilyen jellegő szolgáltatásokat. 

Gyulai és aradi vállalkozói érdekvédelmi szervezetek jelenleg is folytatnak tárgyalásokat 

együttmőködési lehetıségekrıl, az önkormányzat pedig közös ipari parkot tervez a 

szomszédos nagyvárossal. 

A tanulmányunk elsı felében bemutatott vállalkozások változatos módon építenek a határ 

közelségére, a település határ menti elhelyezkedésére. A kereskedelmi egységek már nagyon 
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régóta építenek a bevásárló turistákra, mivel még jelenleg is igaz, hogy valamivel jobb 

minıségő áruk és gazdagabb választék érhetı el, mint a határ túloldalán, ugyanakkor az is 

igaz, hogy Gyula hagyományosan szolgáltató központja volt a határ túlsó oldalán 

található számos településnek. A kereskedelmi egységekben itt sem jellemzı a romániai 

munkavállalók megjelenése, a szomszéd ország lakói vásárlók, turisták vagy átutazók a 

városban.  

A romániai munkavállalók megjelenésérıl nem számoltak be a felkeresett vállalkozások, 

s bár jelentıs a román nyelvő turisták száma, és az idegenforgalomban érdekeltek érzékelik a 

román nyelvtudás elınyeit, ezt „házon belül megoldják, azaz magyar állampolgárságú, de 

románul beszélı pincéreket, eladókat alkalmaznak. Ennek, mivel Gyula a hazai románság 

egyik központja, nincs is akadálya.”  

Amint többi esettanulmányunkban is megállapítottuk, számos vállalkozás számára Románia 

nyugati részei, a Partium és a Bánát piacot jelent. Számos példát találhatunk erre; egyet 

azonban kiemelnénk:  

A Körös-Maros Biofarm Kft. honlapján így ír határon átívelı kapcsolatairól: „Most éppen 

Románia felé terjeszkedünk. Számításaink szerint ott is gazdaságos lehet a biotermelés. Az 

országhatár fı telephelyünktıl csupán 500 méterre húzódik. Romániai kapcsolataink 

egyébként nem új keletőek: területünkön saját oktatási központunk mőködik, ahol már 28 

magyar mellett 28 "túloldali" gazdát is tanítottunk arra, hogyan kell megfelelni a bio 

követelményeknek.” (A Körös-Maros Biofarm Kft. honlapjáról)127 

Az idézet alapján kutatásunk kapcsán három fontos következtetést vonhatunk le. Elıször is 

fontos megállapítás, hogy a termelés, gazdasági tevékenység (idegenforgalom, oktatás) 

jellegébıl fakadóan nincs igény szezonális munkaerıre, van ugyanakkor viszonylag képzett, 

állandó munkatársakra. Az állattenyésztésben nincs csúcsidıszak, szezon, a gondozókra 

folyamatosan szükség van, a földmővelési munkák nagy része pedig géppel történik.  

Továbbá megállapítható, hogy nem pusztán piacként veszi számításba a vállalkozás a 

szomszédos országot, hanem mint a termelés helyszínét is. 

                                                 
127 http://www.biotej.hu/masodik_hu.php?menu=0&menupont=0, letöltve: 2009. január 7. 
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A harmadik fontos megállapítás, hogy az oktatás, képzés és feltehetıen a termelés 

területén is együttmőködik a gazdálkodó szervezet a határon túli gazdálkodókkal. Ehhez 

hazai pályázati forrásokat is felhasznált, amint a képzés helyszínéül szolgáló kastély 

felújításához is. A vállalkozás vezetıivel rokoni kapcsolatban áll a Körös-Maros 

Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány vezetése is, amely szervezet a gyulavári 

Wenckheim–Almásy kastély felújítást is végezte, valamint pályázott annak turisztikai 

hasznosítására, s részt vett az OFA-PERTU projektjében is („Biztos megélhetés az öregségi 

nyugdíjig” – 45 év feletti és megváltozott munkaképességő álláskeresık mezıgazdasági 

képzése és tartós foglalkoztatása Gyulán” címő TÁMOP 1.4 projekt).  

A városnak testvérvárosi kapcsolata van Araddal, Kovásznával, Csíkszeredával és 

Nagybányával, ez utóbbival 2008 óta. Ezek a kapcsolatok alapvetıen a kulturális cserét, a 

személyes kapcsolatok elmélyítését szolgálják. Gyula kiterjedt kulturális kapcsolatokat ápol 

külföldi szervezetekkel, településekkel, így erdélyiekkel is. Ezt a görögkeleti egyházközség is 

serkenti, amely a magyarországi román görögkeleti egyház központjaként közvetlen 

kapcsolatot tart a Bukaresti Patriarchátussal. A városban a román kisebbség nemcsak 

nevében, hanem valóságosan is jelen van, s ennek megırzésére a helyi oktatási intézmények 

törekvése mellett az élénkülı gazdasági kapcsolatok is biztosítékot jelenthetnek. Gyula a 

kulturális kapcsolatok mellett a szolgáltatások erısítésével kíván megjelenni és 

együttmőködést kialakítani a szomszédos megyével. A szórványos gazdasági kapcsolatok 

intézményi szintő összehangolása azonban csak a hosszú távú célok között szerepel. 

Hosszú távú cél „(2018-ig) a piacgazdaság nemzetközi mőködéséhez szükséges 

feltételrendszer biztosítása, az (euro)régiós kereskedelmi (al)központok mőködésének 

kiegyensúlyozott biztosítása, és a térségi és a határ menti vagy már határ nélküli 

együttmőködésben rejlı lehetıségek maximális kihasználása” – áll a város 2003. évben 

készült stratégiájában.128 

Az esettanulmány alapján a települési kapcsolatokat a bevezetıben ismertetett négy 

típus közül többe is be lehet sorolni. A város lakói kiterjedt rokoni, baráti informális 

kapcsolati hálóval rendelkeznek. Ennek oka, hogy a határmódosítás elıtt házassági 

kapcsolatok születtek a megyeszékhely és a megye települései között, de az áttelepülık is 

megtartották a rokoni kapcsolataikat, így, mivel Gyula jelentıs középváros, gyakran Erdély 

                                                 
128 Gyula Város Stratégiája 2007-2013 
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egész távoli részébıl is érkeztek ide.129 A városban tehát a rokoni, kulturális és gazdasági 

kapcsolatok dinamikus alakulását láthatjuk. Gyulán nem csupán spontán gazdasági 

kapcsolatok alakulnak, ám ez az együttmőködés még nem vált határokon átívelı, klaszterba 

szervezıdı gazdasági kapcsolattá, bár a városvezetés erre való törekvése érzékelhetı. 

 

4.2.2.4. Munkaügyi helyzet a település szemszögébıl  

Békés megyében a munkanélküliségi ráta 10,7% (15692 fı), a foglalkoztatottak száma 

131136, az inaktívak száma 137350, az aktivitási ráta tehát 46,1%.130 Ez a munkanélküliek 

számának enyhe emelkedését jelenti, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottsági ráta csökkent. 

A Gyulai kistérségben a munkanélküliek aránya csupán 7,5% (2008 szeptemberében, a 15-74 

év közöttieket tekintve. Az aktivitási ráta 47,1%, ami 15744 foglalkoztatottat jelent).  

4.5. táblázat: Munkanélküliség Gyulán és Békés megyében (2008. november)131 
 nyilvántartott 

munkanélküli 
éven 
túli 

ellátásban 
részesülık 

rendszeres 
szociális segély 

munkavállalási korú 
lakosok száma 

relatív 
mutató 

GYULA 
993 192 329 220 21369 4,65% 

BÉKÉS 
MEGYE 

23169 7541 6064 2139 250881 9,24 

A fenti adatokból egyértelmően kirajzolódik az a kép, amelyet az interjúink alapján is 

várhattunk: a Gyulai kistérség, és különösen Gyula városában a foglalkoztatottsági mutatók 

sokkal kedvezıbbek, mint a megyében (4.5. táblázat).  

Gyulán a munkaügyi kirendeltség vezetése készséges együttmőködést tanúsított, így a 

település munkaügyi helyzetérıl, a jellemzı folyamatokról naprakész adatokkal 

rendelkezünk. A Gyulai Munkaügyi Kirendeltséghez tartozó településeken a gazdasági 

szereplık jellemzıen az ipar és a szolgáltatások területén mőködı kis- és 

középvállalkozások. Az egyéni vállalkozók nagy része a vendéglátás és a kereskedelem 

területén nyújt szolgáltatásokat. A város gazdasági életének szintén meghatározó területe az 

építıipari szak-szolgáltatások széles köre (szobafestés, víz-, gáz-, főtésszerelés). Emellett 

egyéb építıipari tevékenységet is számos vállalkozó végez. A régióra jellemzı 

                                                 
129 Ennek tipikus példája az a család, amely a nyolcvanas években települt át, a gyermekek már Budapesten 
élnek, a családfı azonban ismét Romániában dolgozik vezetı beosztásban, így Gyula mint lakóhely, amolyan 
közvetítıként értelmezhetı a család számára.  
130 http://kisterseg.afsz.hu/index.php (letöltve 2008. december 17.) 
131 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_telepules_adatok_2008 (letöltve 2008. december 17.) 
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mezıgazdasági ágazat a gyulai körzetben fıként egyéni, jellemzıen családi vállalkozások 

formájában van jelen – amint arról a munkaügyi központban beszámoltak. A térség 

munkaerıpiaca ezekhez a sajátosságokhoz igazodik. A kirendeltségre 700–900 munkáltató 

jelent be rendszeresen munkalehetıséget, ezek közül 150 munkaadóval tartanak rendszeres 

kapcsolatot a munkaügyi kirendeltség munkatársai. Különösen jellemzı a mezıgazdasági, 

feldolgozóipari, egészségügyi, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és építıipari megkeresések.  

Az álláskeresık száma a munkaügyi kirendeltség legfrissebb adatai szerint 2008. 09. 20-án 

1762 fı volt. Közöttük jellemzı az asztalos, a kereskedı, a felszolgáló, a kımőves, a burkoló 

és az adminisztrátor végzettséggel rendelkezı álláskeresı.  

A körzet meghatározó munkaerıpiaca Gyula város, amelyre azonban erıs szezonalítás 

jellemzı, mivel jelentıs az idegenforgalom és a vendéglátóipar. Az építıipar szintén erıs 

szezonális hullámzást mutat, ami a munkaügyi statisztikákban is megjelenik. Ebben, amint azt 

a munkaügyi központ munkatársa véli, a „kereslet-kínálat egyensúlyának hiányán túlmenıen, 

a munkaerı mobilitásának hiánya is megjelenik” – azaz a szabad munkaerı nem költözik 

el, amennyiben más környéken kínálnak neki munkalehetıséget. Emellett az is nehezíti a 

munkanélküliek elhelyezkedését, hogy a „munkáltatók az elvárásokhoz viszonyítva nagyon 

alacsony bért ajánlanak fel, ami szintén nehezíti az állások betöltését”. A munkáltatók, 

érthetı módon, a széleskörő szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkezı munkavállalókat 

keresik, akik jól bírják a terhelést és fogékonyak a változásra. A munkakörök jelentıs 

részében nem egyetlen tevékenységhez kell érteni, hanem mindig az aktuális tevékenység 

végrehajtása a cél, ezért a munkaadók elıtérbe helyezik a sokoldalú, többéves tapasztalattal 

rendelkezı munkavállalókat. A város munkaerı-piaci adottságai mindig kedvezıbbek voltak, 

mint a kistérségi, illetve megyei átlag, de az utóbbi évek beruházásai és céltudatos fejlesztései 

során kedvezı irányba tartanak a munkaerıpiaci folyamatok. 

Békés megyében 2008. január 1. és október 31. között összesen 79 román állampolgársággal 

rendelkezı munkavállaló rendelkezett munkavállalási engedéllyel. Ezek többsége 

segédmunkás munkakörre vonatkozott, és legfeljebb 2 éves idıtartamra szólt. A fenti 

idıszakban 21 fı részére állított ki a kirendeltség szezonális munkavállalási engedélyt, 

mezıgazdasági segédmunkás munkakörökre, legfeljebb 150 napra vonatkozóan. Békés 

megyében összesen 13 fı részére adott ki a Munkaügyi Központ zöldkártyát, amelyeket olyan 

EU-s állampolgár (illetve annak foglalkoztatója) kérhet, aki a jogszabályban meghatározott 

idıpontban minimum 12 hónapos, jogszerő foglalkoztatásban áll. 90 fı részére, bejelentésre 
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regionális igazolást adott ki a Munkaügyi Központ a 355/2007. Korm. rendelet szabályai 

alapján. Ez alapján megerısíthetı az, ami az interjúk során is elhangzott, hogy komoly 

alkalmi vagy vendégmunkás réteg nincs Gyula városában, illetve a kistérségben. Ezek az 

adatok ugyanakkor ellentmondanak a munkaügyi kirendeltség egy korábbi kutatásának. Bár a 

városban lenne igény a szezonális munkára, az idegenforgalomban az alkalmazás feltételeit 

szigorúan és rendszeresen ellenırzik, és különbözı szakképzett munkatársakra van szükség, 

amint a feldolgozóiparban is. A vendégmunkások pedig, amennyiben vállalják ennek az 

életformának a kényelmetlenségét, a nagyobb béreket kínáló európai régiókban keresnek 

alkalmazást – a gyulai átlagbérek pedig esetenként még a magyarországi átlagot sem érik el.  

 

4.2.3. Összefoglalás 

- Bár a természetes népmozgalmi adatok alapján a Gyulai kistérség helyzete igen 

kedvezıtlennek mondható, a terület népességveszteségének mértékét tompította a 

térségbe egészen a legutóbbi évekig irányuló migráció.  

- A természetes népszaporulat Gyula környékét ért nagymértékő elmaradásának 

következménye, hogy a térség lakossága – ha csak az utóbbi másfél évtizedet nézzük 

is – jelentısen elöregedett. A fiatalok számához képest Gyulán minden öt 17 évesnél 

fiatalabbra hét idıs személy jutott. 

- A Gyulai kistérség hosszú távú fejlıdési pályája tartós lemaradást szemléltet. A 20. 

század elején Gyula környékén a képzettségi viszonyok, a népesség egészségügyi és 

lakhatási körülményei megfelelı alapot biztosítottak a térség elırehaladása számára.  

- Az 1990-es évek közepén a kistérség komplex életminıségét mérı HDI alapján a 

Gyulai kistérség az országos rangsor elsı negyedében, a 37. pozícióban foglalt helyet. 

- Az elmúlt tíz év során javultak a lakosság életkörülményei, képzettségi viszonyai: a 

HDI értéke 0,795-rıl 0,850-re emelkedett.  

- Az utóbbi években újra a Gyulai kistérség jövedelemszintjének kismértékő, 

folyamatos csökkenése tapasztalható. 

- Megyei összevetésben a gyula környéki jövedelem-színvonal mindig is magasabbnak 

mutatkozott, mint Békés megye legtöbb kistérségében: 2006-ban Gyula térsége, 

átlagos lakossági jövedelemszintje (570 ezer Ft / fı), Gyulán a lakossági 

jövedelemszint (650 ezer Ft / fı). 
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- A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság szintje Gyula térségében némileg mindig 

is alacsonyabb volt az országos/vidéki átlagnál, azonban ez Békés megyében 

általánosnak számított: csak Békéscsaba környékének aktivitási szintje haladta meg 

tartósan az országos értékeket. Az általánosan tapasztalható aktivitáscsökkenés Gyula 

térségét sem kímélte, ennek mértéke megfelelt az országos trendnek.  

- Bár jelentıs az idegenforgalom és a vendéglátóipar, a statisztikák erıs szezonális 

hullámzást mutatnak.  

- Nehezíti a munkanélküliek elhelyezkedését, hogy a „munkáltatók az elvárásokhoz 

viszonyítva nagyon alacsony bért ajánlanak fel, ami szintén nehezíti az állások 

betöltését”.  

- A munkáltatók a széleskörő szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkezı 

munkavállalókat keresik, akik jól bírják a terhelést és fogékonyak a változásra.  

- Békés megyében 2008. január 1. és október 31. között összesen 79 román 

állampolgársággal rendelkezı munkavállaló rendelkezett munkavállalási engedéllyel. 

Ezek többsége segédmunkás munkakörre vonatkozott, és legfeljebb 2 éves idıtartamra 

szólt.  

- A fenti idıszakban 21 fı részére állított ki a kirendeltség szezonális munkavállalási 

engedélyt, mezıgazdasági segédmunkás munkakörökre, legfeljebb 150 napra 

vonatkozóan.  

- Az idegenforgalomban érdekelt és felkeresett vállalkozók nem számoltak be arról, 

hogy nagyszámú román alkalmi munkást foglalkoztatnának.  

- Komoly vendégmunkás réteg a kutatásunk során feltárt információk szerint nincs 

Gyula városában, illetve a kistérségben. 

- Az idegenforgalomban dolgozók törekszenek arra, hogy Romániában, különösen a 

Partiumban és Dél-Erdélyben erısítsék Gyulának, mint fürdıvárosnak és úti célnak a 

megjelenését, és így növeljék a beutazók számát.  

- Gyulai és aradi vállalkozói érdekvédelmi szervezetek jelenleg is folytatnak 

tárgyalásokat együttmőködési lehetıségekrıl, az önkormányzat pedig közös ipari 

parkot tervez a szomszédos nagyvárossal. 

- A kereskedelmi egységek már nagyon régóta építenek a bevásárló turistákra. 

- A romániai munkavállalók megjelenésérıl nem számoltak be a felkeresett 

vállalkozások, s bár jelentıs a román nyelvő turisták száma, és az idegenforgalomban 

érdekeltek érzékelik a román nyelvtudás elınyeit, ezt házon belül megoldják, azaz 

magyar állampolgárságú, de románul beszélı pincéreket, eladókat alkalmaznak.  
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- Amint többi esettanulmányunkban is megállapítottuk, számos vállalkozás számára 

Románia nyugati részei, a Partium és a Bánát piacot jelent.  

- Egyes vállalkozások együttmőködést alakítottak ki határon túli gazdálkodó 

szervezetekkel. 

- Kiterjedt kulturális és személyes, rokoni kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok 

alakultak ki erdélyi nagyvárosokkal. 

- Gyulán nem csupán spontán gazdasági kapcsolatok alakulnak, ám ez az 

együttmőködés még nem vált határokon átívelı, klaszterba szervezıdı gazdasági 

kapcsolatokká, az erre való törekvés azonban érzékelhetı. 

 

4.2.4 Felhasznált irodalom 

- A Magyar Köztársaság Kormányának J/1397. számú beszámolója a Magyar 
Köztársaság területén élı nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérıl, (1999. június) 
(http://www.mtaki.hu/docs/cd2/Magyarorszag/j1999_1397/j1999_1397a3_08.htm, 
letöltve: 2009. január 5.). 

- A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás 
(www.nepszamlalas.hu/hun/egyeb/nemet) 

- A magyarországi németek rövid története (www.ungarndeutsche.de) 
- Békés megye foglalkoztatási válság kezelésének megalapozásához II., 

Helyzetelemzés, Hatástanulmány, készítette a 3K CONSENS IRODA, Budapest, 2005 
január. 

- (http://www.3kconsens.hu/files/Bekes%20megye%20pelda.pdf?PHPSESSID=c77845
2ae6dac900c321e61767f72f87, letöltve: 2009. január 5.) 

- Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-2013; Békéscsaba, 2007, készített: a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 

- Gyulai kistérség, Kistérségi helyzetkép. 2006. készítette a VÁTI Kht. 
www.vati.hu/static/kisterinfo/  

- GYULAI KISTÉRSÉG ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT ÉS TÁMOGATOTT 
ÚMFT (2007-2013) PÁLYÁZATOKRÓL, készítette az NFÜ Informatikai és 
tájékoztatási fıosztálya 2008. 09. 30-án, Budapest (letöltve 2009. január 6). 

- Gyula Város Stratégája 2003, (http://www.gyula.hu/file_letoltes.php?file=2906, 
letöltve: 2008. december 17.) 

- Gyula Város településszerkezeti és szabályozási terve, módosítás, Terület-
felhasználási mőleírás – jóváhagyott anyag. Készült a Gyulai Polgármesteri Hivatal 
Fıépítészi Irodájának közremőködésével a Schımer Mőterem Településrendezési és 
Építészeti Kft. mőtermében 2008. szeptember 

- (http://gvopappser.gyulakozkincs.hu/portal/page?_pageid=179,28533&_dad=portal&_
schema=PORTAL, letöltve: 2009. január 7.) 

- Kétegyháza, (A 100 magyar falu c. sorozat); 
- http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/100_falu/Ketegyhaza/pages/009_roman_egyhaz

.htm, letöltve: 2009. január 5. 
- Közvélemény kutatás Gyula város ıszi idegenforgalmáról, a bel- és külföldi turisták 

véleménye, javaslata; készült 2008 évben a Gyulai turisztikai Hivatal megrendelésére 
(www.gyula.hu) 
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- Magyarország a XX. században, II. kötet. Az ortodox keleti keresztény (görögkeleti) 
egyházak (1945-1989), (Forrás: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/266.html, 
letöltve: 2009. január 5.) 

 
Rendeletek: 
9002/1998 (S. K. 1.) KSH elnöki közlemény 
244/2003 (XII.18.) Kormányrendelet. A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásának rendjérıl 
2007. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény módosításáról 
240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékérıl 
 
Honlapok: 
Az ÁFSZ honlapja, http://www.afsz.hu 
Az EURES honlapja http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=hu 
Gyula város honlapja www.gyula.hu; 
A Gyulai Húskombinát honlapja http://www.gyulahus.hu 
A Körös-Maros Biofarm kft. honlapja: http://www.biotej.hu 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja alapján www.nfu.hu  
A Nicolaie Balcescu Gimnázium honlapja: http://www.balcescu.sulinet.hu/ 
A Tessedik Sámuel Fıiskola Egészségügyi Intézetének honlapja: http://eukar.gyula.kf.hu/ 
A Tessedik Sámuel Fıiskola honlapja: http://www.tsf.hu 
Wikipédia (http://hu.wikipedia.org) – Békés vármegye, Arad vármegye 
www.elvira.hu  
www.maps.google.com  
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4.3. Létavértes 

Az esettanulmány a vonatkozó helyi, kistérségi, megyei dokumentumok felkutatásával és 

elemzésével készült. Létavértesen a helyi fejlesztési tervet, a helyi költségvetést, a város 

rendezési tervét elemeztük részletesen a kistérség Fejlesztési Terve, a Foglalkoztatási Paktum 

dokumentumai és a helyi sajtó mellett (Létavértesi Hírek). Emellett terepbejárást végeztünk, 

valamint készítettünk kilenc félig strukturált interjút és két csoportos interjút is, az ezekbıl 

származó információkat szintén felhasználtuk az esettanulmány készítése során. Emellett a 

fellelhetı ÁFSZ- és KSH-adatokat is feldolgoztuk.  

Létavértesen erıs informális kapcsolatok szövetébe ágyazódik a szomszédos 

Székelyhíddal kialakított testvérvárosi kapcsolat, amely így nem csupán a városvezetés 

formális együttmőködését, hanem a két település lakóinak rendszeres találkozását is 

segíti. Emellett rendszeres informális kapcsolat van a szomszédos megyék 

székhelytelepüléseivel, valamint a három nagy létavértesi gyülekezet is több romániai 

testvérgyülekezettel tart fenn kapcsolatot. 

 

4.3.1. A vizsgált település gazdasági és társadalmi környezete  

A Derecske-Létavértesi kistérség 2004-ben jött létre, Létavértesi központtal (4.7. ábra). A 

jelenlegi kistérségi székhely két kisebb községbıl, Vértesbıl és Nagylétából jött létre 1970-

ben, emellett Újlétát is számon tartják mint önálló településrészt. A múlt században a jelenlegi 

kistérség települései a Derecskei és a jelenleg Romániában található Székelyhídi járáshoz 

tartoztak, e két városka volt akkor a járási központ. A hajdani, szomszéd országban található 

járási központtal ismét jó kapcsolatokat ápol a város, míg a másik egykori járási székhellyel 

feszült a viszony.  
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4.7. ábra: A Derecske-Létavértesi kistérség 
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Derecske

Létavértes

1 Sáránd
2 Hajdúbagos
3 Konyár
4 Hosszúpályi
5 Monostorpályi
6 Kokad
7 Álmosd
8 Bagamér

 

 

4.3.1.1.Társadalmi helyzetkép  

Hajdú-Bihar megye a negyedik legnépesebb megyéje Magyarországnak, a népesség 

száma 2005 végén 547357 fı volt. A népsőrőség értéke 88,1 fı/km2, ami többé-kevésbé 

megegyezik a kistérség átlagával, de alacsonyabb az országos átlagnál. A megye 

lakosságának 78,1%-a városokban él. 

Mivel az élveszületési arányszám Hajdú-Bihar megyében kedvezıbb, mint az országos átlag, 

a halálozási arányszám pedig ezzel szemben alacsonyabb az országos átlagnál, a természetes 

szaporodás mutatója kedvezıbb, mint az országosan tapasztalható, bár az utóbbi években 

egyre romló értékekkel jellemezhetı. 1991 és 2001 között a természetes fogyást (1631 fı) a 

pozitív vándorlási mérleg ellensúlyozta, így a lakónépesség mintegy 4000 fıvel gyarapodott. 

Így a megye lakónépességének a száma kismértékben meghaladta az 1980-as értéket. Az 

iskolai végzettséget kistérségi szinten is bemutatjuk. A Létavértesi kistérség hét év feletti 

lakosainak 30%- nem végezte el az általános iskola nyolc osztályát, 32% már rendelkezik 

alapfokú végzettséggel, 21% középfokúval és 12% érettségivel, míg 5% felsıfokú 
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végzettséggel. A nık végzettsége kismértékben eltér a férfiakétól: körükben magasabb az 

érettségizettek és felsıfokú végzettségőek aránya, de ugyanakkor az alapfokú végzettséggel 

sem rendelkezık aránya is.  

A kistérség lakosainak korfája csak kismértékben tér el az országos átlagtól. Valamivel 

magasabb a 9 év alatti gyermekek aránya, és valamivel alacsonyabb az ötven év felettiek 

aránya.  

 

4.3.1.2. Gazdasági profil 

A megyében a 2002. év folyamán a legalább 5 fıt foglalkoztató vállalkozásoknál, 

valamint a költségvetési és társadalombiztosítási intézményeknél átlagosan mintegy 119 ezer 

fı állt alkalmazásban. Összesen az aktív lakosság száma 170 ezer fı, az aktivitási ráta pedig 

54%. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete jelentıs mértékben 

alatta maradt az országos átlagnak. 

A regisztrált munkanélküliek száma 2008 augusztusában 36355 fı volt, ami 2%-os 

növekedést jelent az elızı év azonos adatához viszonyítva. A regisztrált munkanélküliek 

legnagyobb létszámú csoportját a maximum nyolc általános iskolai osztályt végzettek 

alkotják, arányuk meghaladja a 45%-ot. Magas a szakmunkásképzıt és szakiskolát végzettek 

létszáma is (29,7%). A középiskolát végzettek részesedése 20%, ami jelentıs növekedés a 

korábbi évek hasonló arányszámaihoz képest. A diplomás munkanélküliek aránya pedig 

2,7%-ról 5%-ra növekedett.132 Ennek alapján tehát Hajdú-Bihar a munkanélküliséggel 

leginkább sújtott megyék egyike. 

A megyei fejlesztési ügynökség az alábbi kiemelt fejlesztési irányokat jelölte meg: 

1. Tudásbázis fejlesztése, különösen a környezet- és egészségipar területén, a helyi 

felsıoktatási intézményekre alapozva. 

2. Idegenforgalmi versenyképesség növelése a meglévı helyi hagyományokra és a 

termálvízre alapozva. 

                                                 
132A munkaerı-piaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai alapján, 2008. 
augusztus; készítette az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (Forrás: 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_havi_reszletes_adatok_2008, letöltve: 2009. január 8.) 
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3. Vállalkozási környezet fejlesztése, mind a kis-, mind a közép- és nagyvállalkozások 

számára kedvezı üzleti környezet teremtése.  

4. Agro-business ágazat erısítése a mezıgazdasági hagyományokra építve, és a szociális 

jellegő mezıgazdaság, illetve a piaci alapon mőködı agrárvállalkozások 

megkülönböztetése, ez utóbbiak koncentrált fejlesztése.  

5. Területi felzárkózás és a megye belsı kohéziójának erısítése, az életminıség javítása, 

a lakóhelyi kötıdés erısítése, komplex infrastrukturális és szociális szolgáltatások 

fejlesztése.133 

A megye a romániai Bihar megyével együtt alkotja a Hajdú-Bihar Eurorégiót. 

 

4.3.2. Létavértes városa 

Létavértes három településrészbıl áll, amelyek 1970-ig önálló falvak voltak. A 

legnépesebb Nagyléta (avagy, ahogy most nevezik magukat a helybeliek, Léta, a 

lakosságszám 4500 fı), a középsı Vértes, e település lakosságszáma 2800 fı körül van, a 

legkisebb pedig Újléta. A három települést 1970-ben egyesítették. A településrészek mára 

szinte teljesen összeérnek, össze is épültek. A két egykori nagyobb település elkülönülı 

karakterrel rendelkezik: Léta városiasabb, emeletes házakkal, a közigazgatás épületeivel, míg 

Vértesen a faluközpontban szépen felújított földszintes porták sorakoznak az árnyas utcákban. 

Nagyléta annak idején mezıvárosi ranggal rendelkezett. Létavértes lakosainak száma 2007-es 

adatok szerint 7309 fı. 

Nagylétát és Vértest folyó választja el, s interjúink tanúsága szerint a helybeliek számon 

tartják, hogy melyik rész fejlıdik gyorsabban, hol valósul meg egy-egy beruházás. Az 

összevonást követıen a vértesi részen megszőnt a mővelıdési ház és az önálló igazgatási 

funkciók is. Az akkori összevonás hatásai ma is élı emlékek a helyiek számára. Emellett 

megmaradt az iskola mindkét településrészen, és a jelenlegi városvezetés gondot fordít arra, 

hogy a két településrész egyenlı mértékben fejlıdjön. 

                                                 
133 HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA, 
készült 2006-ban a Hajdú-Bihar megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. megbízásából, készítette a MEGAKOM 
Stratégiai Tanácsadó Iroda. 
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Létavértesen a 2001-es népszámlálás során 347 fı vallotta magát romának, míg románnak 3-7 

fı, attól függıen, hogy miként tették fel a vonatkozó kérdést. 

 

4.3.2.1. Rendelkezésre álló (belsı) erıforrások 

4.3.2.1.1. Fizikai erıforrások  

Létavértes Magyarország és a megye keleti határszélén helyezkedik el Debrecen és 

Nagyvárad között fele távolságban. 2004 nyara óta határátkelıhely. A városkép a jól ismert 

alföldi kisvárost idézi: a központban emeletes házak, boltok, templom, polgármesteri hivatal 

övezik a városi parkot, a széles utcák mentén földszintes családi házak, ipari, mezıgazdasági 

üzemek sorakoznak. A város két jellegzetes alföldi tájegység, a Dél-Nyírség és az Érmelléki 

Löszös Hát találkozásánál fekszik. Ez meghatározza a tájképet is. A település északi 

határában a Dél-Nyírségre jellemzı homokformák (18-20 méter magas parabolabuckák, 

mocsári növényzetet rejtı nyírvízlaposok) teszik változatossá az alföldi felszínt. Ezeken a 

részeken a kedvezıtlen termıképességő homokos talajok jellemzıek, alacsony aranykorona 

értékkel (7-13 AK között). Itt találhatóak a hajdani Erdıspuszták mai maradványai. Az 

Érmelléki Löszös Hát kedvezı talajadottságokkal rendelkezik (mészlepedékes csernozjom), 

ezeken a jó minıségő termıtalajokon érdemesebb is mezıgazdasági tevékenységet folytatni, a 

földek átlagos aranykorona értéke eléri, esetenként meghaladja a 35 aranykoronát is. A terület 

éghajlata átlagosnak mondható. A napsütéses órák száma, és az évi középhımérséklet egyezik 

az alföldi átlaggal, míg a csapadékmennyiség kismértékben meghaladja azt. Bár a település 

határában már nem jellemzı a természetes növénytakaró, növénytársulások megléte, az 

intenzív és elterjedt mezıgazdasági tevékenység miatt nyomokban még fellelhetık az eredeti 

tölgy-kıris-szil ligeterdık, illetve a magasabb térszíneken a gyöngyvirágos tölgyesek. Ennek, 

valamint a buckaközökben fellelhetı mocsári társulásoknak köszönhetıen a település 

határának egy része a Hajdúsági Tájvédelmi Körzethez tartozik. A Kék-Kálló völgye 

botanikai győjtıhelye a Nyírségi természetes élıhelyeknek, nyírvízlaposoknak, ezüsthársas 

tölgyeseknek. A Dél-Nyírséghez tartozó „Kiserdı” nevő tájrészleten, amely Újléta határában 

fekszik, található hazánk egyik legnagyobb Egyhajúvirág állománya. 

A Létavértes és Pocsaj közötti területen látványos löszformák, különleges geomorfológiai 

képzıdmények láthatók, ez a rész a löszpusztai növények élıhelye is, így a táj a Bihari 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

228 / 280 

Tájvédelmi Körzet része. A löszleszakadás közelében húzódó Ér völgyében található láp igen 

ritka jégkorszaki maradványnövények győjtıhelye. 

A település határában jelentıs ásványkincs-kitermelés nem jellemzı. A hetvenes években 

végzett próbafúrások során a fosszilis rétegekben 72-78 °C-os termálvízre bukkantak; ennek a 

víznek az összetétele feltehetıen a megye más városainak, Debrecennek és Hajdúszoboszló 

hévizeinek összetételével egyezik. Szintén lehetséges turisztikai vonzerıvé avatni a település 

határában eredetileg árvízvédelmi céllal kialakított mesterséges tavakat, amelyek jelenleg 

kissé elhanyagoltak, de a középtávú tervekben szerepel ezen vizes élıhelyek rehabilitációja és 

rekreációs célú hasznosítása. Emellett a közelmúltban végzett kutatómunka eredményeként az 

északi határrészen jelentıs gázlelıhelyre bukkantak. A kitermelés elıkészületei megtörténtek.  

A település, mint írtuk, a két megyeszékhely között fekszik, ám, mivel a két szomszédos 

nagyváros között nem a legrövidebb nyomvonalon vezet a fıút, nem félúton fekszik, csupán a 

kettı között. Debrecent Létavértesrıl közúton egy két nyomsávos harmadrendő úton lehet 

elérni, Nagyváradot pedig kis, településeken átvezetı úton. Míg a hajdú megyeszékhely 

távolsága 20 perc gépkocsival, addig a bihari megyeszékhely 35-40 perc. Bár a települési 

vezetıknek a határ mindkét oldalán megfogalmazott igénye lerövidíteni az utazási idıt, erre 

hosszútávon nem lehet számítani, annak ellenére, hogy a Debrecenbıl kivezetı út felújítása 

jelenleg is zajlik. Debrecen és a település között rendszeresen közlekednek a Volán járatai 

(több mint húsz járat oda-vissza), amelyek a 20 kilométeres távot 45-60 perc alatt teszik meg. 

A vasúti összeköttetés szintén jónak tekinthetı: hét vonatpár közlekedik a szakaszon naponta, 

amelyek menetideje szintén háromnegyed óra körül van.  

A fıvárostól való távolság 260 kilométer, valamivel kevesebb mint 3 óra, köszönhetıen az új 

gyorsforgalmi utaknak. A vasúti elérhetıség ennél kedvezıtlenebb, több mint 4 óra a 

fıvárosból, legalább egyszeri átszállással. A legközelebbi légi kikötı Debrecenben található. 

Nagyváraddal nincs rendszeres tömegközlekedési kapcsolata Létavértesnek. 

 

4.3.2.1.2. Az épített örökség 

Létavértes mőemlék épületeit számba véve rövid történeti áttekintést is kapunk a várost 

alkotó három településrıl. Mindkét városrészben megtalálhatók, és jó állapotban 

megtekinthetık a református és a görögkeleti templomok is. Szám szerint öt Isten háza. 
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Mindegyiket a tizenkilencedik század elsı felében kezdték építeni, vagy építették át 

jelentısen – azaz mintegy 150 éve nyerték el mai formájukat. Bár levéltári források szerint 

már a tizennegyedik században volt temploma a településnek, és a református egyház is 

legkésıbb 1546-ban megalakult Nagylétán, a legöregebb templom, a nagylétai 1806 és 1813 

között épült, a korábbi templom helyén. Azóta háromszor újították fel, de eredeti barokk 

boltozata és a copf stílusú templombelsı változatlan maradt. A vértesi, klasszicista stílusban 

emelt református templom 1862-ben készült el. Nagylétán két görög katolikus templom épült, 

mindkettı klasszicista stílusban. A hagyományok szerint a liturgia nyelve eltért a két 

templomban, az egyikben román, a másikban ószláv nyelven mondtak misét, 2003-ban 

azonban összevonták a két egyházközséget, jelenleg egy lelkész látja el a szolgálatot.  

Szintén a város történelmérıl mesél a Kék-Kálló vízfolyás fölé épült, az országban egyedül 

álló agrár-ipari mőemlék, a vízi-vágóhíd. Jelenleg a védett mőemlék épületben a hentes 

mesterséggel kapcsolatos tárgyak, emlékek kiállítása látható. A védett épületek sorából 

kiemelkedik a tájház, a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében álló népi mőemlék parasztház, 

valamint a jelenleg szeretetotthonként üzemelı, felújított barokk stílusú Lédig-kúria, amelyek 

a város épített örökségét képezik.  

Amint errıl a város honlapja is büszkén tudósít: a 19. századi uradalmi központ neves 

jószágigazgatója Irinyi János (1787-1856), a biztonsági gyufa feltalálójának apja. Szintén a 

város szülötte a román mővelıdés egyik jelentıs alakja, Iosif Vulcan, aki Nagyváradon és 

Pesten munkálkodott mint lapalapító. 1879 és 1882 között a településen élt Iustin Pappfy 

román író, görög katolikus teológus, aki ugyancsak jelentıs alakja a román nyelvő – 

elsısorban egyházi – irodalomnak.  

Létavértes agrár-ipari hagyományokkal rendelkezik. A településeken malom és vágóhíd 

mőködött, valamint kézmőves tevékenység zajlott. A mezıgazdaságon belül az állattenyésztés 

és a kertészeti tevékenység volt kiemelkedı. Amint Fényes Elek beszámol errıl leírásában, 

Nagyléta jelentıs dinnye- és dohánytermesztı központ volt, emellett a mezıvárosban 

szeszfızde mőködött és magtár. A szomszédos Vértes lakói magyar kurtanemesek voltak, a 

községben több salétromszérő is volt, ahol „ásták”, illetve fızték a hadicélokat szolgáló 

salétromot, amit innen a debreceni salétromhivatalba szállítottak. Ebben a virágzó korszakban 

a mezıvárosban takarékpénztár, két olvasóegylet, három temetkezési egyesület, önkéntes 

tőzoltóság és több társadalmi egyesület jött létre. A két háború közötti idıszakban 

kedvezıtlen helyzetbe került települések nem fejlıdtek jelentısen. A térség központja, a 
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korábbi járási székhely a határ túloldalára került, amint a település földjeinek 40%-a is. A 

megyeszékhely (Nagyvárad) szintén a határ túloldalán volt 1920 után.  

 

4.3.2.1.3. A mezıgazdaságról 

Jelenleg, az országosan tapasztalható folyamatokhoz hasonlóan, Létavértesen is egyre 

erısödik a nagyüzemi jellegő mezıgazdaság, a törpe és apróbirtokok jelentısége csökken. 

Ezzel párhuzamosan a szántóföldi növénytermesztés válik uralkodóvá, a korábbi kertészeti 

ágazatok visszaszorulnak. Emiatt a feldolgozóüzemek egy része nehéz helyzetbe kerül. 

Szintén a támogatáspolitika hatása, hogy a szántóföldi termelésbıl kivont földterületek aránya 

növekszik. A meglévı és új erdıterületek nagyobb része telepített akácerdı, illetve ugyancsak 

telepített fenyı és nyár. Ezeknek köszönhetıen az erdısültség mértéke alföldi viszonylatban 

igen jónak mondható. 

Jelenleg a város legfontosabb fizikai erıforrása a határban fekvı szabad földterület, amely 

építési ingatlanként értékesíthetı, valamint a kétórányi járáson belül található nagyváros. 

Tanulmányunk további részeiben a településszerkezeti terv és a terepmunka tapasztalatai 

alapján bemutatjuk, milyen elképzelésekkel rendelkeznek a helyi önkormányzat és a város 

gyarapodásáért tenni akaró helyiek ezen erıforrás kiaknázására. 

A hatvanas években a téeszek melléküzemágaként jelentıs mőanyagipar létesült, és tovább 

erısödött a mezıgazdasághoz kapcsolódó ipari tevékenység, a malom és a húsipar. Ez 

továbbra is így van. A korábbi tevékenységek megmaradtak, illetve a szolgáltató szektor 

erısödése révén bıvültek. 

4.3.2.1.4. Vállalkozások 

A városban mőködı legjelentısebb vállalkozások tükrözik a település agrár-ipari 

hagyományait. Az önkormányzati intézmények, közszolgáltatók, földhivatal, posta, 

bankfiókok, rendırırs és határrendészeti kirendeltség mellett tíz jelentısebb vállalkozás 

mőködik a településen. Ezek közül egy élelmiszerkereskedelemmel foglalkozik, egy építı- és 

tüzelıanyag-kereskedelemmel, három mezıgazdasági termeléssel, illetve termény-

felvásárlással, található a városban három élelmiszeripari cég (konzerv- és húsipari profillal), 

valamint két mőanyagiparban mőködı vállalkozás. A hazai élelmiszer-kereskedelmi láncok 

némelyike szintén rendelkezik létavértesi telephellyel. Ezek a vállalkozások változatos módon 
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építenek a határ közelségére, a település határ menti elhelyezkedésére. Ezek mellett több tucat 

kisebb, családi vállalkozás mőködik, klasszikus szolgáltatásokat kínálva: fodrászatok, 

autójavítók, háztartási gépjavítók.  

A továbbiakban röviden bemutatjuk a négy legjelentısebb létavértesi vállalkozást.  

A város hagyományaihoz szervesen illeszkedik az egyik környékbeli település fogyasztási 

szövetkezete és három magánszemély összefogásával 1990-ben alapított konzervüzem, amely 

jellemzıen a hazai piacra termel különbözı zöldségkonzerveket (ecetes paprika, uborka), 

tormát, mustárt, valamint gyümölcsbefıtteket (meggy, cseresznye, szilva). A közelmúltban 

nyitottak a nemzetközi piacok felé. A vállalkozás szezontól függıen 25-30 fıt foglalkoztat.  

Mezıgazdasági termeléssel és felvásárlással foglalkozik a következı vállalkozás. Ellentétben 

a térségben mőködı kisebb társaságokkal, ez a cég nemcsak szántóföldi növényeket, de 

zöldségféléket is termel, illetve termeltet.  

Szintén több vállalkozás tevékenykedik a mőanyagiparban, illetve foglalkozik fém-

megmunkálással, mivel a városban egy vegyesipari szövetkezet mőködött. Ezek közül az 

egyik vállalkozásról részletesebb adatokkal is rendelkezünk. A vállalkozás 2002-ben jött létre, 

egy korábbi hasonló profilú, de csıdbe ment cég eszközeit átvéve. Akkor egy budapesti 

magánszemély vásárolta meg a telephelyet, modernizálta a gyártási technológiát, jelenleg 9 

fıt foglalkoztat. A dolgozók az üzemvezetı korábbi ismeretségi körébıl kerültek ki, 

szakmunkások, betanított munkások, mind helybeliek. Fı termékei között mőanyag 

nyílászárók találhatók, valamint egy mőanyagipari nyersanyag. A 2004-2006-os pályázati 

idıszakban kisebb összeget nyertek szervezet-átalakításra.  

Munkaerı-felvétel a személyes kapcsolatok alapján történik. A határon túlról nem érkezett 

jelentkezı.  

Szintén részletesebb adatokkal rendelkezünk az egyik húsipari vállalkozásról. A családnak 

mezıgazdasági érdekeltsége is van. A húsüzemet 1999 óta birtokolják, addig a Derecskei 

ÁFÉSZ üzeme volt. Itt jelenleg 35-40 fı dolgozik, húsipari szakmunkások, segédmunkások és 

irodai dolgozók, akik a környezı falvak lakói. (A szintén a család birtokában lévı 

szarvasmarha-vágóhídon, mezıgazdasági üzemben további mintegy 30 fı dolgozik.) A 

vállalkozás helyben nagynak számít, de a húsipari vállalkozások között is jelentısnek 

mondható. Munkaerıt ismerısökön keresztül, hirdetéssel, végsı esetben a munkaügyi 
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kirendeltség segítségével szereznek, de ez utóbbitól gyakran nem megfelelı munkaerıt 

ajánlanak ki nekik. Határon túli kapcsolataik nincsenek. Hazai beszállítóktól vásárolnak 

élıállatot, és az egész országba szállítanak tıkehúst. Más vállalkozásokkal nem tartanak fenn 

intézményes kapcsolatot, az önkormányzati döntésekbe sem tudnak bekapcsolódni.  

 

4.3.2.1.5. Oktatási intézmények 

Amellett, hogy a helyi vállalkozásokban is több száz fı dolgozik, a legnagyobb 

foglalkoztató az önkormányzat, illetve annak intézményei. A városban két általános iskola 

található. A vértesi részen találhatóban 26 tanító, oktató, és 24 további munkatárs dolgozik a 

hat telephelyen, illetve mintegy 209 diák tanul. A Nagyléta településrészen található másik 

intézményben mintegy 650 diák tanul. Az iskola épületét 2006-ban korszerősítették, 

bıvítették, ezt követıen a szétszórtan, több telephelyen mőködı intézmény már csak három 

telephelyen mőködik. Az új, korszerő épületben három emeleten természettudományi, 

számítástechnikai és mővészeti szaktantermek, nyelvi laborok, technika tanmőhelyek, 

osztálytermek találhatók. Az új épületszárnyban tornaterem, tanuszoda, orvosi szoba és büfé 

is helyet kapott. Az iskolai könyvtár egy felújított lakóházban talált otthonra, itt található egy 

kis használatitárgy-győjtemény is. Az 1-2. évfolyam termei a település központjában, két 

külön épületben találhatók – ezeket az idıs épületeket is átépítették, felújították. 

Létavértesen csak az 1963/64-es tanévtıl az 1967/68-as tanévig mőködött gimnázium, 

jelenleg pedig a SZILTOP Kht. fenntartásában mőködik itt a Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Létavértesi Tagintézménye, amelyben felnıttképzés zajlik 1999 óta. 

Emellett óvoda mőködik a városban, négy tagintézménnyel, összesen 358 gyermekkel és 28 

pedagógussal. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak öt munkatársa, három 

szomszédos településen társult tagintézményei vannak (Kokad, Álmosd, Bagamér). A városi 

könyvtárnak szintén öt munkatársa van, itt az alapszolgáltatásokon kívül internetelérési pontot 

és mővelıdési, kulturális, közösségi foglalkozásokat is biztosítanak. A Szociális Gondozási 

Központnak tizenöt dolgozója van, akik harminchat bentlakóról gondoskodnak, az 

alapellátáson belül jelzırendszeres házi gondozást is biztosítanak. Mindezek mellett az 

önkormányzat fenntart egy 1000 adagos városi konyhát is.  
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4.3.2.1.6. Civil szervezetek; 

A városban hét alapítvány mőködik a település honlapjának adatai szerint, itt azonban 

jobbára az önkormányzathoz, illetve önkormányzati intézményekhez, egyházakhoz köthetı 

alapítványok láthatók. Emellett a honlap felsorol tizenegy egyesületet is. Ezek egy része a 

helyi kisebbségekhez kötıdik, másik része pedig közbiztonsági, oktatási, szabadidıs, sport- 

vagy kulturális tevékenységek ösztönzését vállalja fel.  

 

4.3.2.1.7. Humánerıforrások 

A településen 1970-ben a lakónépesség 8758 fı volt. Ebben a tíz évben a természetes 

szaporodás 363 fı volt, a vándorlási különbözet pedig negatív; -1343 fı. Tíz év elmúltával, 

1980-ban a lakónépesség már csupán 7777 fı volt, ebben az évtizedben azonban mind a 

természetes szaporodás negatív értéket mutatott (-143 fı), mind pedig a vándorlási egyenleg 

(-905 fı). 1990-re ennek megfelelıen a lakónépesség 6729 fıre fogyatkozott, azonban ebben 

a dekádban megfordulni látszik a korábbi trend, a lakónépesség 2001-re elérte a 7049 fıt, ami 

azóta tovább emelkedett, ez köszönhetı annak, hogy ismét természetes szaporodás figyelhetı 

meg (bár a 38 fıs növekmény, valójában stagnálásnak tekinthetı), és emellett a 278 fıs 

pozitív vándorlási mérleg valószínőleg igazi trendfordulónak tekinthetı. Kérdés, hogy ebben 

a rendszerváltozással valóban jelentısen átalakuló határ menti kapcsolatoknak mekkora 

szerepe volt. A 2004-es határnyitás hatása semmiképpen nem látható a fenti adatokban, így 

ezzel a trendfordulót nem lehet magyarázni. Szintén érdekes, hogy a város vezetıi, illetve a 

vezetı értelmiségiek aggodalommal tekintenek a népesedési viszonyok alakulására. Ennek 

meg is van az oka: az iskolai osztálylétszámok csökkennek, a keresztelık száma szintén 

stagnál vagy csökken. Így beszél errıl az egyik református lelkész: „Ha ezeket nem fogjuk 

meg, akkor ennek a kisvárosnak nagyon meg vannak számlálva a napjai. Csak a magam 

példáját nézem: tavaly még mínusz kettı volt a keresztelés, temetés arány, ma már mínusz 28, 

két éve még többet kereszteltem, mint temettem.” Ezen folyamatoknak kívánnak elébe menni a 

lakóingatlanok kialakításával és a szolgáltató funkció erısítésével.  

Létavértes hét éven felüli lakóinak 31,5%-a nem végezte (még) el az általános iskola 8 

osztályát, 32%-a befejezte, 20% jutott szakiskolai oklevélhez (végzett valamilyen középfokú 

oktatási intézményben), 11,5% rendelkezik érettségivel és 5% felsıfokú végzettséggel. Ezek 

az adatok a kistérségi átlaghoz hasonlóak. A városban egy oktatási intézmény kihelyezett 
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tagozata mőködik, amelynek képzésén évente 10-15 fı szerez szociális gondozó-ápoló 

képesítést.  

 

4.3.2.1.8. Pénzügyi erıforrások 

Létavértes város pénzügyi lehetıségei, amint az ország településeinek lehetıségei, 

korlátozottak. A 2008-as költségvetés egyensúlyban van.134 A város bevételeinek 66%-a 

származik központi támogatásból. Mőködési célú kiadásai meghaladják a másfél milliárd 

forintot, emellett 206 millió forintot terveznek beruházási célú kiadásnak (ennek 12%-a 

hiteltörlesztés, kevesebb mint 5%-a pedig kamatteher). Mindemellett azonban a mőködési 

költségek nagymértékő csökkentése miatt az egyensúlyt csak pályázatokkal, illetve hitel-

felvétellel sikerül fenntartani, valamint a kiadások jelentıs megszorításával. Az 

önkormányzatnak jelenleg is vannak hitelei, lejárt tartozása azonban nincs. (Mint a 

polgármester fogalmazott elıterjesztésében: „Önkormányzatunk gazdálkodásában a korábbi 

évek gyakorlatát meghaladó visszafogottságra kell törekednünk. A rendkívüli forráshiány 

rendkívül fegyelmezett gazdálkodást követel meg a költségvetés végrehajtásában 

résztvevıktıl, minden egyes önkormányzati dolgozótól. Közös felelısségünk, hogy az 

önkormányzat mőködıképességét megtartva, a kötelezıen ellátandó feladatainknak eleget 

téve, a költségvetési évet végig tudjuk vinni a tervezettnek megfelelıen, melyhez 

elengedhetetlen az intézmények szoros együttmőködése.”135)  

Az önkormányzat 2008-ban 206 millió forintot tervez fejlesztésekre fordítani. Ennek egy 

kisebb része korábbi hitelek törlesztését szolgálja, jelentısebb része azonban három nagyobb 

fejlesztést céloz: a lakópark fejlesztését, ipari park kialakítását és egy óvodai beruházást. 

Mindhárom kiemelt beruházáshoz eltérı forrásokat jelölt meg az önkormányzat. A lakópark 

telkeinek kialakítása részben saját erıbıl, részben egyházi, vállalkozói és pályázati 

forrásokból valósul meg. Az ipari park kialakításának költségeit pályázati forrásokból, illetve 

hitelekbıl tervezi elıteremteni az önkormányzat, míg az óvodafejlesztést, hasonlóan a korábbi 

iskolafejlesztésekhez, pályázati pénzekbıl tervezi végrehajtani. A település pályázati 

aktivitását a következı oldalakon mutatjuk be. Emellett kisebb beruházásokat tervez még a 

képviselı-testület (konyhafejlesztés, belvízrendezés). Az önkormányzat gazdálkodását 

megfontolt, de vállalkozó szellemő elırelátás jellemzi.  
                                                 
134 Létavértes Város 2008 évi költségvetése. (http://www.letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid=22&mid=3). 
135 Részlet a Létavértes Város 2008. évi költségvetés elıterjesztése során elhangzott összefoglalóból (i. m.). 
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4.3.2.1.9. Pályázati tevékenység és kapcsolatrendszer. 

Esettanulmányunk helyszínén is tapasztalni lehet, hogy a város az elmúlt hat évben 

sikeresen kapcsolódott a pályázati rendszerbe. Országos, vagy megyei összehasonlításra e 

tanulmányban nincs mód, de csupán a megvalósult projekteket áttekintve, valamint az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervhez benyújtott és nyertes pályázatok listáját áttekintve is 

igazolható a fenti megállapítás. 

2002 és 2005 között a városból negyvennégy sikeres pályázatot nyújtottak be; kilencet EU-

forrásokra, a maradékot pedig hazai forrásokból való részesedésre. Az önkormányzat tizenegy 

sikeres pályázatot nyújtott be mind hazai, mind EU-forrásokra, ezek egy részének eredményét 

már ebben a tanulmányban is említettük (konyha-korszerősítés, iskolaberuházás), illetve 

bemutatjuk (Foglalkoztatási Paktum). Az önkormányzati beruházások mellett különösen aktív 

pályázónak tekinthetjük a mezıgazdasági vállalkozókat, akik tíz pályázatot adtak be és 

nyertek meg. Ezek között a szokásos erdıtelepítési, terménytároló-építési, gépbeszerzési 

projektek a jellemzık. Ennek megfelelıen a 2004-2006. évi fejlesztési periódusban benyújtott 

tervezési szakban elnyert 17 pályázatból 14 az AVOP, Agrár és Vidékfejlesztési Operatív 

Programban nyert: 8 a LEADER-programban, 6 pedig az egyéb alprogramokban. A 2007 óta 

futó Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati lehetıségeibıl eddig hat nyertes pályázatot 

tud felmutatni a város, valamint egyet-egyet két, a városban mőködı vállalkozás. A város az 

oktatási intézmények és a települési infrastruktúra fejlesztését fogja elvégezni a pályázati 

pénzek felhasználásával. A tervek megvalósítása segíti Létavértest, hogy betölthesse az 

önmaga számára megfogalmazott új települési szerepkört: mind debreceni, mind nagyváradi 

lakosok számára színvonalas agglomerációs településsé váljon. 

Létavértesen két meghatározó szereplıcsoport aktivitásának köszönhetı a sikeres fejlesztési 

tevékenység. Az egyik a polgármesteri hivatal apparátusa, élen a polgármesterrel, a másik 

pedig a vértesi református lelkész és az ıt segítı csapat. Napjainkban nem is érdemes 

megkülönböztetni a két csoportot, hiszen a közös cél, a városban élık életkörülményeinek 

javítása, illetve a település vonzóvá tétele miatt kiemelkedı együttmőködés tapasztalható az 

önkormányzat és a civil szféra között, és jól érzékelhetı a törekvés arra, hogy kiterjesszék az 

együttmőködést a vállalkozói szektorra is. Errıl az egyik szereplı így nyilatkozik: „a 

polgármester úrnak jó tanácsai vannak, meg hogyha neki kell valami, akkor is segítjük 

egymást, meg az iskolaigazgató szintén, igazán mondhatom, hogy egy húzóerı. (…) Tehát 

vannak emberek, akikkel ezt tudjuk hordozni.”)  
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A város polgármestere komoly közigazgatási tapasztalatokkal rendelkezik, így a saját és a 

képviselı-testület különbözı tagjainak ötleteit szakszerően tudja kidolgozni, azokhoz 

megfelelı pénzügyi tervek születnek a Kistérségi Irodával együttmőködésben. Az alábbi 

idézet példázza, hogy a település vezetıi kidolgozott fejlesztési tervekkel, célokkal 

rendelkeznek: „Az iskolai nagyberuházás befejezıdött, de itt áll elıttünk a következı, az 

óvodaépítés, melynek megvalósítása és majdani mőködtetése ismét többlet terheket keletkeztet 

Önkormányzatunkra. A felkínált pályázati lehetıségeket és az önkormányzat teherbíró 

képességét összhangba kell állítani, akár rangsor felállításával is, mert a felvett hitelt vissza 

kell fizetni, kamatostól.136” Magukat a pályázatokat, amennyiben azok elkészítése komolyabb 

személyzetet igényel, nem az önkormányzat dolgozói, hanem pályázatírással foglalkozó 

vállalkozások készítik. 

A fejlesztések másik csomópontja a Vértesi Református Egyházközség. A lelkész mintegy 25 

éve költözött Magyarországra Kalotaszeg vidékérıl. A lelkésznek és a körötte kialakult aktív 

csapatnak (jobbára a presbitériumnak, valamint a Vértesi település részen lakók egy részének) 

köszönhetıen jelentıs fejlesztések zajlottak ebben a városrészben is az elmúlt esztendıkben. 

Ezek egyike szorosan kötıdik a lelkészhez, mivel a családi népmővészeti győjtemény egész 

Létavértes lehetséges idegenforgalmi vonzerejévé válhat. A református lelkész családjának 

birtokában lévı népmővészeti győjteményben egyedül álló kerámiagyőjtemény található, 

amelyet további népmővészeti tárgyak, bútorok, ruhadarabok egészítenek ki. A lelkész szintén 

nagy tapasztalatokkal rendelkezik a pályázatírás területén. Az ötletgazda egyértelmően a 

lelkész, akinek megbízható munkatársai segítenek abban, hogy színvonalas pályázati anyagok 

szülessenek. Sikerérıl a nyertes pályázatok sora tanúskodik. „Meg kell írni a pályázatot 

tisztességesen: ez a látásom, ezt így akarom elérni.” – számol be arról, hogy mi kell a sikeres 

pályázathoz. Maga így nyilatkozik munkájáról: „Amikor megérkeztem Vértesre, volt egy 

kezdeményezés, félbemaradt beruházás, amire mondták a helybeli hívek és az önkormányzat, 

hogy ık nem akarják, kérdeztem ıket, akkor mit szeretnének, mondták, idısotthont. Hát azt 

építettünk. (…) Nem volt a gyülekezetnek magának forrása nagy beruházásokra. A presbiterek 

behúzták a nyakukat, amikor elıször pályáztunk, amikor mondtam, hogy 50 millióra 

pályázunk, de ehhez oda kell tennünk 10 milliót … hát mibıl? Mondom, ha hívı emberek, 

akkor bíznak az Úristenben, hogy az kirendeli – persze nem hitték; aztán amikor bejött, 

azután már hittek, hogy valamennyit kapunk, s lesz, aki hozzáteszi.” Ma már bíznak benne: 

„Példával kellett illusztrálni, hogy amit az ember beszél, azt követi a cselekedete”. Hogy mi 

                                                 
136 Részlet a Létavértes Város 2008. évi költségvetés elıterjesztése során elhangzott összefoglalóból (i. m.). 
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legyen, mit szeretne, azt leírja, majd egy pályázatíró cég önti végsı formába a pályázatot, s 

amikor „ı összeállította, akkor leülünk és végignézzük, hogy mi miért és hogyan van (…) 

általában az utolsó napra el szoktunk készülni” – mondja mosolyogva.  

Jelenleg két komoly fejlesztésen dolgoznak: egy állandó, megfelelı színvonalú kiállítóhely 

kialakításán, amelyben szálláslehetıség is lesz. (A kiállítóhely célja, „hogy lássuk végre, hogy 

akkor hogyan éltek azok az emberek – hogy próbáljunk közeledni egymáshoz kicsit, hogy mit 

csináltak az ıseink.”). A másik nagy álmuk, hogy a harminc éve nem mőködı temetı helyén 

lakópark épüljön. „Mert látjuk, hogy a város nem tudja megırizni a tanult embereket, mert 

iszonyatos, hogy ez a kis egyház 30 embert foglalkoztat – ez nem feladatunk, de ha más nem 

vállalja ezt fel, akkor ez a 30 család elvándorol. Szeretnénk megcélozni az embereket, 

betelepíteni az embereket, akár erdélyi magyarokat, forogjon az eszünk, hogy valami 

pezsgés, valami élet legyen is. Mert ez jó a városnak is, mert akkor nem lesz gond, hogy két 

gyerekkel kevesebb van, nincs osztály. Aki itt él, az itt adózik, azután a város kapja a 

fejkvótát.”  

A temetı helyén kialakítandó építési telkek kialakítása közös projekt az önkormányzattal és a 

görög katolikus gyülekezettel. A terv kapcsán is teljes az összhang az önkormányzat és a 

református, görög katolikus egyház között, a kivitelezési terveket közösen alakították ki. A 

város hosszú távú víziója, hogy javítsa a szolgáltatások színvonalát, ezért növeli az iskolai 

színvonalat, kereskedelmi egységeket vonz a városba, javítja az alap-egészségügyi ellátásokat 

és a közlekedési infrastruktúrát. Ily módon növelhetık a település és az önkormányzati 

intézmények bevételei. A város elszántságát mutatja, hogy több pályázatot is adott be a 

település külsı területeinek csatornázására, illetve a településközpont fejlesztésére, valamint, 

hogy a településszerkezeti terv is megfelelıen tartalmazza a készülı lakópark, tervezett 

szolgáltató egységek tervét. A szolgáltató vidéki város kialakítása zajlik intenzíven tehát 

Létavértesen, amint ez a Létavértesi Településszerkezeti Tervben is olvasható: „Létavértes 

jövıje szempontjából nagyon fontos célkitőzés, hogy népességét képes legyen megtartani. A 

lassú növekedési folyamatot felgyorsítani, de legalábbis stabilizálni szükséges. Olyan 

beavatkozások megtervezése, végrehajtása szükséges, mely a népesség helyben maradását 

ösztönzi, és a városi életet a mainál vonzóbbá teszi. Cél, hogy Létavértes lakónépessége 2020 

körül stabilizálódjon mintegy 7800-8000 fı körül. Évente átlagosan 20 db új lakás építésére 

kell lehetıséget biztosítani. 30 év távlatában 400-500 új lakótelek iránti igény kielégítésére 

kell lehetıséget biztosítani. A város számára alapvetı fontosságú, hogy a gazdasági ipari 
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vállalkozások számára vonzó lehetıségeket teremtsen. Megfelelı infrastruktúrával ellátott 

ipari-kereskedelmi-szolgáltató területek, ipari park kijelölése vált szükségessé.”  

Az esetleges bevándorlók számára a megfelelı infrastruktúra jelent vonzerıt, és, ahogy egyik 

interjúalanyunk fogalmaz: „Ma az motiválja az erdélyieket, hogy ma Erdélyben sokkal 

drágább a lakás, mint Magyarországon. A panel árából vett Biharkeresztesen kertes házat, és 

onnan jár át dolgozni, mert mindegy, hol él az unión belül.” Ezek szerint a város népesség-

növekedésében komoly szerepet játszhat, hogy az eddigi határ menti helyzet, utolsó magyar 

település jelleg helyett egy, a két ország közötti összekötı, közvetítı funkciót láthat el. 

Immár nem csupán „fejletlen kelet-magyarországi településként, hanem a fejlettebb nyugati 

szomszédként is megjelenik bizonyos csoportok elıtt. Ezt a jelleget képes erısíteni, 

amennyiben megfelelı fejlesztéspolitikai célokat fogalmaz meg, és vált valóra.” 

 

4.3.2.2. Helyi történetek  

Az alábbiakban három tipikus munkaadót, munkavállalót mutatunk be. 

Az elsı a már korábban is ismertetett mőanyagipari vállalkozás. Ez a korábbi vegyesipari 

szövetkezet romjain újjáéledt társaság kizárólag személyes kapcsolatokra építi munkaerı 

toborzását („az embereket a szövetkezetbıl ismerem, egyrészt emberi kvalitásaik lettek 

idehozva, másrészt szakmai okokból, emberi kvalitásaikat ismerem 1964 óta, szakmai 

kvalitásaikat meg mint téemkás ismerem, a szakmai munkát itt tanulták meg, bármilyen 

szakmunkát meg tudunk oldani. Ezek a kiválasztás elsıdleges szempontjai”). A cégnél csak 

helybeliek dolgoznak, akik korábban a szövetkezetben is együtt dolgoztak, illetve olyan 

fiatalok, akiket a vezetı gyermekkorukból ismer: mivel fociedzıként a csapatban játszottak. 

(„A két fiatalembert még gyerekkorukból ismerem, futballedzı voltam; amikor a technikai 

kapacitást fejlesztettük, akkor gondoltam, a humánkapacitást is fejleszteni kell, tudtam: jó 

szakemberek, megbízhatóak.”) Ha munkaerıt keres, akkor felhívja valamelyik ismerısét, és 

munkát ajánl neki. Ebbıl kifolyólag a munkaügyi kirendeltséggel nem tart fenn kapcsolatot, 

és a határon túlról sem próbál munkaerıt toborozni. 

Az egyik nagyobb élelmiszeripari vállalkozás elıtti parkolóban több Szatmár megyei 

rendszámot viselı kocsi látható. Ennek ellenére az üzemben nem dolgoznak külföldi 

munkavállalók. A cég kizárólag legálisan bejelentett munkavállalókat foglalkoztat. A családi 
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vállalkozás tulajdonosai megbecsült városi polgárok, érdekeltek a mezıgazdaságban is. A 

város jelentıs foglalkoztatói, támogatják a helyi református egyházközséget. Munkaerıt ez az 

üzem is ismerısökön keresztül, hirdetéssel, végsı esetben a munkaügyi kirendeltség 

segítségével keres. Ez utóbbi helyrıl azonban gyakran nem megfelelı munkaerıt ajánlanak ki 

(„hát, akik onnan jönnek, azok gyakran nem is akarnak dolgozni” – vélekedik az egyik 

munkatárs).  

Szintén jellegzetes csoport az Erdélybıl az elmúlt tíz-harminc évben áttelepült 

értelmiségiek csoportja. İk továbbra is megmaradtak eredeti szakmájuknál. Mára teljesen 

beilleszkedtek a helyi társadalomba, személyük összekötı kapocs lehet Erdély felé, de az 

áttelepülı, a szomszéd országban megjelenı, és általunk megtalált létavértesi vállalkozók 

egyike sem tartozik ebbe a csoportba. Jellegzetes áttelepülı történet az egyik református 

lelkészé. İ és családja személyes okokból települt át a nyolcvanas években (Mivel magyar 

iskolát szervezett a faluban, ahol szolgált, a családját zaklatások érték a hatóság részérıl, 

felesége nem kapott munkát). Döntésükben megerısítette ıket, hogy itt volt esélyük munkát 

kapni. A kezdeti nehézségeket követıen jó tapasztalatokkal felvértezve kerültek a városba. 

Létavértes társadalmának jelenleg is megbecsült tagjai, akik, bár elmondják, hogy kétlakinak 

érzik magukat, mégis szívvel-lélekkel dolgoznak azért, hogy élhetıbb legyen a település. Ez 

utóbbi esetet azért mutattuk be leírásunkban, mert az áttelepülés jellegzetes a határmentén, 

azonban ez a csoport semmilyen szempont szerint sem tekinthetı a vizsgálat szőken vett 

tárgyának.  

 

4.3.2.3. A határmentiségbıl fakadó sajátosságok, segítı és gátló tényezık  

Létavértes és a szomszédos Székelyhíd között 2004-ben nyílt meg a határátkelıhely. Errıl 

egyik interjúalanyunk így beszélt: „Korábban, amíg a határ nem volt meghúzva, rokonság is 

volt odaát … a családok most már könnyen át tudnak járni, így a határnyitás óriási dolog 

volt.” A helyi vezetık azonban távolabbra tekintenek; egyrészt szeretnék elérni, hogy a 

határátkelı éjjel-nappal nyitva legyen (jelenleg reggel hat és este tíz óra között üzemel), 

valamint azt, hogy ne csak a személyforgalom számára legyen nyitva, hanem a közforgalom 

számára is. Ezzel együtt szeretnék javítani a közúti összeköttetést, mivel, amint a 

polgármester fogalmazott: „erre vezet a legrövidebb út Nagyvárad és Debrecen között, 

valamint a tervezett Észak-Erdélyi autópálya és Debrecen között, ezért, amennyiben itt 
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megfelelı országút épülne, az autók erre haladnának” (nem pedig dél felé, Nagyváradnak, 

ami komoly kitérı) – az erre vonatkozó tervet megpróbálták eljuttatni a közelmúltban lezajlott 

román-magyar közös kormányülésre is. Amennyiben ezek a tervek megvalósulnak, abban az 

esetben a város vonzóbbá válhat úgyis, mint lakótelepülés, de bizonyos ipari beruházók 

számára is, amelyek egyelıre nem látnak komoly lehetıséget a településben. 

A határ közelsége, a határ menti lét hosszú évtizedekig hátrányt jelentett a városnak. Emiatt 

elmaradtak a fejlesztések, egyéb hátrányokat is érzékeltek a helyben élık. A határátkelı 

megnyitása óta dinamikusan nı a határforgalom. Ezt erısen ösztönözte Románia EU-

csatlakozása, amely idıpont óta a román állampolgárok is személyi igazolvánnyal is 

átléphetik a határt. Az elızı év azonos idıszakához viszonyítva a személyforgalom a tavalyi 

54 ezer fırıl 93 ezer fıre emelkedett, ami 71%-os növekedés. Jelenleg a hétvégi 

csúcsforgalom 800-900 fı/nap, de ez a nyár folyamán 1400-1600 fı/napra is felszökött, egy 

átlagos hétköznapon a forgalom 500–700 fı. A határátkelı forgalmának 61,8%-át román, 

36,2%-át a magyar és 2%-át egyéb (német, olasz, osztrák, USA) állampolgárok tették ki. A 

gépjármőforgalom 93%-kal emelkedett (43 ezerrıl 83 ezerre). Az illegális határátlépés nem 

kiemelkedıen súlyos, de folyamatosan jelenlévı probléma. A helyi lapban minden hónapban 

megjelennek az úgy nevezett „Zöld Hírek”, amelyekben a zöldhatár eseményeirıl tájékoztat a 

kirendeltség. Itt jellemzıen 0-4 illegális határsértésrıl, esetleg a szomszéd országokból 

áttévedı kirándulókról számol be a Határırség létavértesi kirendeltsége. 

Az esettanulmányunk elsı felében bemutatott vállalkozások változatos módon építenek a 

határ közelségére, a település határ menti elhelyezkedésére. A kereskedelmi egységek a 

bevásárló turistákra is számítanak, mivel még jelenleg is igaz, hogy valamivel jobb minıségő 

áruk és gazdagabb választék érhetı el, mint a határ túloldalán, ugyanakkor az is igaz, hogy 

Létavértesen csak olyan kereskedelmi egységek telepszenek meg, amelyek áruiért nem 

hajlandó a fogyasztó nagy távolságot megtenni (élelmiszerek jellemzıen), valamint, 

amelyeket nem érdemes nagy távolságba szállítani (például építıanyagok). A kereskedelmi 

egységekben azonban nem jellemzı a romániai munkavállalók megjelenése, a szomszéd 

ország lakói vásárlók, vagy átutazók a városban. A felkeresett vállalkozások közül csupán 

egynél számoltak be arról, hogy megjelentek náluk munkavállalók a szomszéd 

országból. A román állampolgárok munkavállalásra irányuló kísérlete azonban sikertelen 

volt: „jönnének, de még nincsen papírjuk, a munkavállalóit meg kell csinálni, és akkor jönnek, 

de ez hosszadalmas, mert le kell fordíttatni a bizonyítványokat.”  
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További interjúk is megerısítik, hogy a szükséges ügyintézés nagymértékben nehezíti a 

munkaügyi kapcsolatok kialakulását. Mint a továbbiakban bemutatjuk, a romániai 

munkavállalóknak csak abban az estben van esélye bekerülni egy munkahelyre, ha arra 

magyar, helybeli jelentkezı nem akad. Ennek fı oka, hogy a munkahelyeket még ma is 

ismeretségi alapon töltik be, korábbi munkatársaknak, beosztottaknak, sporttársaknak 

szólnak, amennyiben munkaerı-felvételt tervez egy vállalkozás vagy intézmény. Így a 

külföldi munkavállalóknak a hiányszakmákban van lehetıségük elhelyezkedni, mint látni 

fogjuk, a mezıgazdasági idénymunka mellett a hentes, mészáros is ilyen szakma.  

A bevásárlóturizmus azonban igen népszerő, de az önkormányzat további fejlesztéseket 

tervez: „Több kereskedelmi egység kell, akkor nem fognak bemenni az emberek a debreceni 

bevásárlóközpontba”. Emellett több létavértesi vállalkozó is megjelent a szomszédos 

településeken, ez azonban még nem ért el olyan mértéket, mint más általunk vizsgált városban 

(„Vannak vállalkozók, akiknek vannak odaát vállalkozásai”).  

Igen élénkek és kiterjedtek a kulturális kapcsolatok. Ezt a református és görög katolikus 

egyház is serkenti, amely több erdélyi egyházközséggel is testvérkapcsolatban van. Havi 

rendszerességgel van olyan rendezvény, amelyen székelyhídiak is részt vesznek: „eléggé 

szoros a kapcsolat a két település között, nemcsak az önkormányzatok, de a lakosság is, ugye 

átjárunk oda, voltunk a kórusnapon és ık is jönnek, oda-vissza részt vesznek a városi 

eseményeken. A kapcsolat pezsgınek nevezhetı, átjárnak vásárolni is, a személyforgalom 

jelentıs”. Emellett azonban többen is kiemelték, hogy nem csak a legközelebbi 

szomszédokkal tartanak fenn kulturális kapcsolatot: „Eljövünk és azt mondjuk a 

nagyváradiaknak, székelyhidiaknak, szatmáriaknak, hogy gyertek, ti mővészek vagytok, 

állítsatok itt ki, adjatok egy kis mősort, hogy hogyan áll ez, hogy megismerjük egymást, mert 

itt alapvetı kérdések nincsenek a helyén”. Az erıs és részben intézményesült kulturális 

kapcsolatok személyes kapcsolatokká érnek az idık folyamán, ezt ösztönzik a régi családi 

kapcsolatok is. Azonban ezek a kapcsolatok nem alakulnak munkavállaló–munkaadó 

kapcsolattá, mindez sokkal inkább a vállalkozói aktivitást növelheti. A tervezett lakópark-

beruházás sem arra számít, hogy ezen kapcsolatok révén fog benépesülni a város.  

A tervezett infrastrukturális fejlesztések hatására esetlegesen betelepülıket vegyes, mégis 

alapvetıen pozitív érzelmekkel várják a helybeliek: „Az emberek türelmetlenül várják, hogy 

végre elinduljon a lakópark-beruházás”. Az esetleges szembenállást, konfliktusokat képesek 

lehetnek csökkenteni az intenzív kulturális, testvérvárosi kapcsolatok.  
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Mint korábban írtuk, Létavértes lakónépessége évtizedes csökkenés után 1990 és 2001 között 

ismét növekedett, vizsgálatunkban nem volt mód elemezni, hogy ebben mekkora szerepe volt 

annak, hogy a rendszerváltozást követıen könnyebbé vált a bevándorlás a szomszédos 

Romániából, de több adatközlınk is beszámolt arról, hogy 1990 és 1995 között több család 

érkezett a városba, akik itt megtelepedtek. Ezek a családok jobbára értelmiségi pályán 

helyezkedtek el, és teljesen beilleszkedtek a település társadalmába. 

Az esettanulmány alapján a települési kapcsolatokat a bevezetıben ismertetett négy típus 

közül többe is be lehet sorolni. A város lakói kiterjedt rokoni, baráti informális 

kapcsolathálóval rendelkeznek. Ennek oka, hogy a határmódosítás elıtt házassági kapcsolatok 

születtek az egy járásba tartozó települések között, de az áttelepülık is megtartották a rokoni 

összeköttetést. Élénk a testvérvárosi kapcsolat Székelyhíddal, a városok polgárai részt 

vesznek a rendezvényeken, amint ez szinte minden interjúban elhangzott.  

Ez utóbbira példa a vértesi egyházközség, amely rendszeresen látogat a szomszédos falvakba, 

városokba, onnan hív kiállítókat, vendégkórusokat. Nyaralásokat, üdüléseket szervez. Szintén 

jelentıs hatású a testvérvárosi találkozó, amelyen nemcsak Létavértes és Székelyhíd, hanem 

egy belga és egy német város is részt vesz. Spontán gazdasági kapcsolatok szintén alakulnak, 

jobbára a szolgáltató szektorban és a mezıgazdaságban. 

Határon átívelı, intézményesült gazdasági kapcsolatok kialakítására egyelıre nem törekszik a 

város.  

 

4.3.2.4. Munkaügyi helyzet a település szemszögébıl  

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a Létavértes-Derecskei kistérségben a 

munkanélküliség kismértékben csökkent az elmúlt években, jelenleg 10,75%-on áll. Az 

aktivitási ráta azonban nem növekedett, a szezonális hatásokat kiszőrve feltehetıen enyhe 

csökkenés tapasztalható, jelenleg 40-42% között van.137  

 

 

                                                 
137Havi KSH kistérség szintő adatok a Derecske-Létavértesi kistérségben, a 15 - 74 korosztályban 
(http://kisterseg.afsz.hu/index.php)  
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4.6. táblázat: Munkanélküliség Létavértesen és Hajdú-Bihar megyében, 2008. 
 nyilvántartott 

munkanélküli 
éven 
túli 

ellátásban 
részesülık 

rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesülık 

munkavállalási 
korú lakosok 
száma 

relatív 
mutató 

LÉTAVÉRTES 
476 161 53 215 4463 10.67 

Hajdú-Bihar 
megye összesen: 

35657 13997 7442 13605 365104 9.77 

A fenti és a KSH-adatokból számított adatok alapján elmondhatjuk, hogy a munkanélküliségi 

ráta 8-11% között változott az elmúlt évtizedben. Eszerint a munkanélküliségi mutató kissé 

meghaladja a megyei átlagot.  

2001-ben a munkanélküliek száma 395 volt, ami enyhe növekedést mutat. Amennyiben a 

foglalkoztatottak számának változását vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy míg 1980-ban 3327 

fı foglalkoztatott volt, 1990-ben pedig 2557, addig 2001-ben már csupán 1496 fı. Az utolsó 

dekádban emelkedett a munkanélküliek száma és csökkent az eltartottak száma. Az aktivitási 

ráta pedig nagymértékben csökkent, mivel az inaktív keresık száma 1617-rıl 2794-re 

növekedett.  

A helyben dolgozók aránya 70%, ez 1049 fıt jelent. Az ingázók száma 447, közöttük a 

fiatalok, a férfiak és az érettségivel nem rendelkezık aránya felülreprezentált. Az ingázók 

szinte mindegyike debreceni ipari üzemekbe jár dolgozni, de bizonyos szakmákból Nyugat-

Európába is sokan mentek. Ennek megfelelıen helyben hiány mutatkozik húsipari 

szakmunkásokból és olyanokból, akik hajlandók elvégezni a mezıgazdasági 

idénymunkákat.  

Rendszeresen bejár dolgozni Létavértesre 125 fı, a 2001-es népszámlálás adatai szerint. İk 

részben Debrecenbıl, részben a környezı településekrıl érkeznek, változatos munkaköröket 

töltenek be. Ennél lényegesen nagyobb egyenlıtlenséget mutat a bejáró és az eljáró tanulók 

aránya. A tanulók száma 1224; 77%-uk helyben végzi iskoláit, 23% eljár más településre. 

Létavértesre azonban alig három fı jár be más településekrıl, iskolalátogatás céljából.  

Ezek szerint Létavértes munkaerı-kibocsátó település. A korábban bemutatott fejlesztési 

tervekben szereplı célok megvalósulása szintén a település szolgáltató jellegét fogja erısíteni.  

A Többcélú Kistérségi Társulás vezetésével megvalósult egy Foglalkoztatási Paktum is a 

térségben. A Paktum létrehozói a következı szervezetek: a Derecske-Létavértesi Kistérség 

Többcélú Kistérségi Társulás, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, az 
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Erdıspusztai Kistérségi Humánfejlesztı Egyesület, a Debreceni Regionális Képzı Központ és 

a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.  

Kitőzött céljai a következık: versenyképes gazdasági környezet kialakítása, vállalkozás- és 

intézményfejlesztés a mezıgazdaság és az idegenforgalom területén, emellett a képzettségi 

szint növelését, a hátrányos helyzető csoportok foglalkoztathatóságának növelését, általában a 

kistérség népességmegtartó erejének növelését, a szociális ellátórendszerhez való hozzáférés 

javítását és a területi egyenlıtlenségek csökkentését tőzte ki célul. 

Kiemelt célcsoportnak a fiatal munkakezdı korú lakosságot, a 45 év feletti munkanélkülieket, 

az alacsony képzettségőeket tekintik a Paktum aláírói. Szintén kiemelten számítanak a térség 

kis- és középvállalkozóinak segítségére. 

A Foglalkoztatási Paktum 2005 és 2007 közötti idıszakra kapott támogatást. Ez alatt az 

idıszak alatt elkészült a tizenegy résztvevı település foglalkoztatási stratégiája. A Paktum 

azonban kifejezetten tág, átfogó, általános célokat fogalmaz meg. Amennyiben az országban 

az elmúlt néhány évben megvalósult Foglalkoztatási Paktumok között próbáljuk elhelyezni, 

azt mondhatjuk, hogy a Létavértes-Derecskei az általános együttmőködés kereteinek 

kialakítását célzó Paktumok egyike (ilyen például a Vasvári Foglalkoztatási Paktum is). Míg 

azonban az elıbb említett Nyugat-Magyarországi Paktum széles körő együttmőködést hívott 

életre, a vizsgált esetben helyi szinten gyakorlatilag észrevehetetlen maradt a kezdeményezés. 

A helyi vállalkozókkal nem sikerült kapcsolatot kialakítani, egyetlen interjúban sem 

említették a Paktum mőködését. Ebbıl is fakadhat, hogy a Paktum további finanszírozása nem 

megoldott. Mivel az ehhez hasonló és ilyen módon kialakított foglalkoztatási 

kezdeményezések eredményei nehezen láthatók, a helyi önkormányzatok általában nem 

fordítanak forrásokat, még a szakértıi szemmel sikeresnek tekinthetı Paktumok folytatására 

sem. Tekintve azonban, hogy a Létavértes-Derecskei Foglalkoztatási Paktumban a helyi 

önkormányzatok nem voltak alapítók, munkájában csak mérsékelten vettek részt, így a 

kezdeményezés, feltehetıen a túl általános célkitőzések miatt, és esetleg mert olyan 

feladatokat is vállalt, amelyekre nem lehetett képes, nem talált forrást a további mőködésének 

finanszírozására. Létavértes településfejlesztési koncepciója emellett jelentısen eltér a 

Paktumban megfogalmazott céloktól. A város vezetése a megyeszékhellyel összhangban, az 

ottani gazdasági fejlesztésekre alapozva képzeli el a helyi munkavállalók jövıjét, miközben a 

város a két megyeszékhely, Debrecen és Nagyvárad agglomerációs településévé válik.  
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A helyi munkaerıpiacon két olyan terület van, ahol romániai munkavállalók 

megjelennek. Az egyik a hiányszakmának tekinthetı húsipari szakmunkás, a másik a 

mezıgazdasági idénymunka. Amint korábban is utaltunk rá, ez nem egyszerően járható út. 

A vállalkozók arra panaszkodnak, hogy a külföldi munkavállaló foglalkoztatása nehézkes, sok 

adminisztrációval jár. Ez igaz mind a mezıgazdasági, mind a más jellegő foglalkoztatásra. 

(„A kitételek miatt nem tudják vállalni a munkát – feketén meg nem nagyon lehet, már a 

mezıgazdaságban is csak kiskönyvvel merik a gazdák [alkalmazni ıket]”) Szintén tartanak a 

sok és gyakori ellenırzéstıl a kérdezettek. Míg a terepbejárás során több román rendszámú 

gépkocsit is láttunk üzemek elıtt, olyan vállalkozóval, aki megerısítette volna, hogy nála 

találhatók lennének romániai munkavállalók, nem találkoztunk. Feltehetı, hogy a legális 

gazdaságban nagyon kevesen tudnak munkát vállalni. Ennek alapvetıen három okát 

találtuk: 

(1) a külföldi munkavállalóval kapcsolatos adminisztrációs többletterhek; 

(2) a munkaerı-toborzásnál is a személyes ismeretség számít a munkaadóknál, azaz a gyenge 

kötések relevánsak („elıször szólunk a dolgozóinknak, hogy felvétel van, aztán hirdetünk 

legfeljebb a helyi lapban. A kollégák tudják, hogy nem kérjük számon, kit küldenek, de ez 

mégis a legmegbízhatóbb toborzási módszer.”) 

(3) ma már a szomszédos Romániában is emelkednek a bérek, így nem feltétlenül érdemes 

vállalni az ingázással járó nehézségeket, mivel a munkavállalóknak nem célja, hogy 

áttelepüljenek. Aki mégis vendégmunkás létre adja a fejét, az a magasabb jövedelemmel 

kecsegtetı nyugat-európai, vagy dél-európai államok valamelyikében keres munkát. 

 

4.3.3. Összefoglalás 

- A Létavértes-Derecskei kistérség 2004-ben jött létre, Létavértesi központtal.  

- A múlt században a jelenlegi kistérség települései a Derecskei és a jelenleg 

Romániában található Székelyhídi járáshoz tartoztak, e két városka volt akkor a járási 

központ.  

- A városban mőködı legjelentısebb vállalkozások tükrözik a település agrár-ipari 

hagyományait.  

- A munkanélküliségi mutató kissé meghaladja a megyei átlagot. 
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- Az önkormányzati intézmények, közszolgáltatók, földhivatal, posta, bankfiókok, 

rendırırs és határrendészeti kirendeltség mellett tíz jelentısebb vállalkozás mőködik a 

településen. 

- 2002 és 2005 között a városból negyvennégy sikeres pályázatot nyújtottak be; kilencet 

EU-forrásokra, a maradékot pedig hazai forrásokból való részesedésre.  

- Az önkormányzat tizenegy sikeres pályázatot nyújtott be mind hazai, mind EU-

forrásokra. Emellett különösen aktív pályázónak tekinthetjük a mezıgazdasági 

vállalkozókat, akik tíz pályázatot adtak be és nyertek meg. 

- Létavértesen két meghatározó csoport aktivitásának köszönhetı a sikeres fejlesztési 

tevékenység. Az egyik a polgármesteri hivatal apparátusa, élén a polgármesterrel, a 

másik pedig a vértesi református lelkész és az ıt segítı csapat.  

- Napjainkban nem is érdemes megkülönböztetni a két csoportot, hiszen a közös cél, a 

városban élık életkörülményeinek javítása, illetve a település vonzóvá tétele miatt 

kiemelkedı együttmőködés tapasztalható az önkormányzat és a civil szféra között. 

- Létavértes és a szomszédos Székelyhíd között 2004-ben nyílt meg a határátkelıhely.  

- Amennyiben javul a város közúti elérhetısége, a város vonzóbbá válhat, mint lakó-

település, de bizonyos ipari beruházók számára is, amelyek egyelıre nem látnak 

komoly lehetıséget a településben. 

- A tervezett infrastrukturális fejlesztések hatására esetlegesen betelepülıket vegyes, 

mégis alapvetıen pozitív érzelmekkel várják a helybeliek. 

- A bevásárlóturizmus igen élénk. 

- Igen élénkek és kiterjedtek a kulturális kapcsolatok. Ezt a református és görög 

katolikus egyház is serkenti, amely több erdélyi egyházközséggel is testvér-

kapcsolatban van.  

- Az ügyintézés nagymértékben nehezíti a munkaügyi kapcsolatok kialakulását.  

- A romániai munkavállalóknak csak abban az estben van esélye bekerülni egy 

munkahelyre, ha arra magyar, helybeli jelentkezı nem akad.  

- Létavértes lakófunkciót betöltı településként határozta meg önmagát. 

- A szomszédos Romániában is emelkednek a bérek, így nem feltétlenül érdemes 

vállalni az ingázással járó nehézségeket, mivel a munkavállalóknak nem célja, hogy 

áttelepüljenek. Aki mégis vendégmunkás létre adja a fejét, az a magasabb 

jövedelemmel kecsegtetı nyugat-európai vagy dél-európai államok valamelyikében 

keres munkát. 
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Felhasznált dokumentumok 

- Létavértesi Hírek 
- A Létavértesi kistérség, Kistérségi helyzetkép. 2006. készítette a VÁTI Kht. 

www.vati.hu/static/kisterinfo/; http://www.vati.hu/static/kisterinfo/3908_derecske-
letavertesi.pdf 

- Létavértes Város 2008 évi költségvetése. 
- (http://www.letavertes.hu/main.php?f=kiir&oid=22&mid=3). 
- HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS 

STRATÉGIAI PROGRAMJA, készült 2006-ban a Hajdú-Bihar megyei Fejlesztési 
Ügynökség Kht. megbízásából, készítette a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda. 

- (http://www.hbmfukht.hu/index.php?menu=letoltesek, 2009. január 7.) 
- Havi KSH kistérség szintő adatok a Derecske-Létavértesi kistérségben, 

(http://kisterseg.afsz.hu/index.php)  
- A munkaerıpiaci helyzet alakulása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb 

adatai alapján, 2008. augusztus készítette az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (Forrás: 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_havi_reszletes_adatok_2008, letöltve: 
2009. január 8.) 

 
Honlapok: 
Az ÁFSZ honlapja, http://www.afsz.hu 
Az EURES honlapja http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=hu 
Létavértes város honlapja www.letavertes.hu; 
A Derecske-Létavértesi kistérség honlapja: http://www.derecske-letavertes.hu; 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja alapján www.nfu.hu  
Wikipédia (http://hu.wikipedia.org) – Bihar vármegye 
www.elvira.hu  
www.maps.google.com  
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4.4. Nyírbátor 

Az esettanulmány a vonatkozó helyi, kistérségi, megyei dokumentumok felkutatásával és 

elemzésével készült. Nyírbátorban áttekintettük a helyi sajtóban megjelenı híreket, 

információkat a határmentiségrıl, valamint a helyi intézményeket és projekteket bemutató 

információs anyagokat. Emellett terepbejárást végeztünk, valamint készítettünk 8 félig 

strukturált interjút és két csoportos interjút is; az ezekbıl származó információkat szintén 

felhasználtuk az esettanulmány készítése során. Emellett a fellelhetı ÁFSZ- és KSH-adatokat 

is feldolgoztuk.  

Nyírbátorban a kapcsolatok döntıen erıs informális kapcsolatokat jelentenek. Alapvetıen a 

határon túli települések lakói és a helyiek gyenge kötései által generált kapcsolatok játsszák a 

döntı szerepet. Ez az alapja a spontán kialakuló gazdasági kapcsolatoknak is, ebben azonban 

csak a magas kockázatvállalási képességgel rendelkezı helyi vállalkozók vesznek részt. A 

román piac felé való nyitás nem jellemzı a helyi cégekre, vállalkozásokra. Nyírbátor határon 

túli kapcsolatainak legszervezettebb formáját a testvérvárosi kapcsolatok és az erre épülı 

kulturális együttmőködések jelentik. A legszorosabb kapcsolatokat a város a romániai 

Nagykárollyal ápolja.  

 

4.4.1. A vizsgált település gazdasági és társadalmi környezete  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlıdése alapvetıen megyeszékhely-centrikusnak 

tekinthetı, ami tetten érhetı például a közlekedési infrastruktúrában vagy a kulturális és 

szociális ellátórendszerben. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben Nyíregyháza mellett 

számos kisebb város jelentıs fejlıdésen ment keresztül, melyek közül kiemelkedik 

Nyírbátor.  

A megyét ebben az évtizedben érte el az autópálya-fejlesztés. Az M3-as autópálya az V. 

számú Európai Fıközlekedési Korridor része. Az autópálya-fejlesztéssel Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyén fog áthaladni a Kijevet Trieszttel összekötı európai út, amitıl a megye 

kereskedelmének, gazdaságának élénkülését várják.  

A megyében – Nyíregyházán – található egy korszerő középkategóriás repülıtér is, amely 

gazdasági forgalmat bonyolít.  
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Az elmúlt évtizedekben a lakosság életkörülményei vonatkozásában is fontos fejlesztésnek 

minısülnek a megye településein végrehajtott lakossági infrastrukturális fejlesztések. Ma már 

a megye településeinek 100 százalékában van vezetékes víz és gáz, 64,3 százalékuk 

rendelkezik vezetékes telefonnal és jelentıs a mobiltelefon-hálózat kiépítettsége is.  

A megye rurális arculatát az elmúlt évtizedek iparfejlesztései részben átalakították. A megye 

iparában a legfontosabb ágazatok közé tartozik a gép-, élelmiszer-, vegyi-, textilipar, de 

jelentısnek tekinthetık a fémfeldolgozás körébe sorolható cégek és faipari üzemek is. Az 

ipari termelés egészébıl 35%-kal részesedik a textilipar, 18-18%-kal az élelmiszeripar és a 

vegyipar, ezt követi a gépipar (13%), valamint a fa-, papír- és nyomdaipar (5%). 2001-ben 

1119 külföldi érdekeltségő vállalkozás mőködött a megyében, amelyek összesített jegyzett 

tıkéje 2174 milliárd Ft. A külföldi befektetık listáján az elsı helyen az USA, másodikon 

Németország és harmadik helyen Svájc szerepel. A legtöbb befektetés az iparban realizálódott 

(14,7 Mrd Ft), ennek fele a vegyiparban. A megyében jelenleg 7 településen található ipari 

park címmel rendelkezı terület: Nyíregyházán, Csengerben, Fehérgyarmaton, Mátészalkán, 

Nyírbátorban, Tuzséron és Záhonyban. 

A megye kereskedelmében az export 72%-a az EU-tagállamok felé irányul. Számos megyei 

településen rendeznek évente szakkiállításokat, expókat, amelyek közül a legnagyobb a Kelet-

Nyugat Expo, de térségi szinten jelentıs a Nyírbátori Expo is.  

Az ipar mellett a megye gazdaságában továbbra is jelentıs helyet foglal el a mezıgazdaság. A 

legnagyobb hagyományokkal a gyümölcsfélék, a takarmánynövények, a zöldségfélék és a 

dohánytermelés rendelkezik. A megye erdısültsége 18,3%-os, mezıgazdasági területeinek 

73%-a szántó, 8%-a pedig gyümölcsös Az állattenyésztésben a szarvasmarha-, a sertés- és a 

juhtenyésztés dominál, de számottevı a méhészet, a vadgazdálkodás és a kisállattartás is a 

megyében. A fejlesztések ellenére azonban a megye továbbra is az egyik leghátrányosabb 

helyzető megyéje az országnak. Az egy fıre jutó GDP alapján 2001-ben az utolsó elıtti 

helyen állt, annak ellenére, hogy a fejlıdés folyamatosnak tekinthetı. A megyében a 

vállalkozási szerkezet erıteljesen elaprózódott, jelentıs az önfoglalkoztatási kényszer miatt 

létrejött vállalkozások száma. A társas vállalkozásoknak kevesebb mint 10 százaléka alkalmaz 

tíz vagy efölötti létszámú munkaerıt, és a mőködı társas vállalkozások átlagos tıkenagysága 

is rendkívül alacsony. A megyében regisztrált társas vállalkozások száma 2001 végén 11,5 

ezer volt, az ehhez társuló egyéni vállalkozásokkal együtt összesen 34,7 ezer vállalkozás 

mőködött. Az alkalmazásban állók több mint háromtizede (31%) az iparban dolgozott ekkor, 
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13-13%-a az oktatásban, illetve a közigazgatásban, 10%-a az egészségügyi-szociális ellátás 

területén, 9%-a a kereskedelem-javítás, 3%-a pedig a mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, 

halászat ágazatban. 2001-ben a KSH által számított munkanélküliségi ráta 9,6% volt (az 

országos átlag 5,7%).  

A határon átnyúló kapcsolatok szempontjából jelentıs, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében megyei szinten is kitüntetett figyelmet szentelnek a határon túli 

kapcsolatoknak. Román viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének Szatmár, 

Máramaros, Hargita és Maros megyékkel van kitüntetett és hagyományos együttmőködése. 

Ennek legfıbb eszközei a városok közötti partnerkapcsolatok, a közös, határon átnyúló 

szakmai programok. Fontos például, hogy 2004-ben együttmőködési megállapodás született a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Beszterce-Naszód, 

Hargita, Maros, Máramaros, Szatmár megyék Kereskedelmi és Iparkamarái, továbbá a 

Megyei FM Hivatal, a Megyei Agrárkamara és a Szatmári Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 

Igazgatósága, valamint a Megyei Pedagógiai Intézet, Szatmár és Hargita megye hasonló 

intézményei között. A Jósa András Megyei Múzeum a Szatmár, Máramaros és Maros megyei 

múzeumokkal, a Móricz Zsigmond Színház pedig a szatmári Északi Színház magyar 

tagozatával áll kulturális kapcsolatban. Valamint számos kulturális jellegő kapcsolatot 

ápolnak a romániai megyékkel.  

A kulturális együttmőködések mellett Szatmár és Máramaros megyék kinyilvánították közös 

érdekeltségüket az M49-es út megvalósításában is. Hasonló nemzetközi egyeztetésre kerül sor 

az Ágerdımajor - Tiborszállás és Nagykároly közötti vasúti közlekedés infrastruktúrájának 

felújítása kapcsán is. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Kárpátalja, Szatmár és Máramaros megye 

tervezi továbbá egy határokon átnyúló Nemzeti Park létrehozását.  

A megye bekapcsolódott a Phare CBC programba is, összefogásban a romániai megyékkel. A 

magyar-ukrán-román határtérség fejlesztése érdekében 3 megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Szatmár és Kárpátalja) létrehozta az INTERRÉGIÓ programrégióját. Elkészült a magyar-

ukrán és magyar-román fejlesztési koncepció, és ezek alapján valósulnak meg a konkrét 

pályázatok, amelyek további együttmőködési lehetıségeket biztosítanak. Az együttmőködés 

több szinten valósul meg: az illetékes megyék közgyőlésein kívül az egyes szakbizottságok is 

rendszeresen egyeztetnek. 
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Megyei szinten nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetközi kapcsolatokra, ami az egyes városok 

szemléletét, kapcsolatrendszerét is befolyásolja. Nyírbátor ugyanakkor döntıen csak 

kulturális együttmőködéseket ápol a romániai testvértelepüléseivel, amelyek közül a 

legfontosabb partner Nagykároly.  

4.4.2. Nyírbátor városa 

4.8. ábra: A Nyírbátori kistérség elhelyezkedései és települései 
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Nyírbátor a Nyírség keleti részének legjelentısebb települése. A 471-es fıközlekedési út, a 

Debrecen – Nyírbátor – Mátészalka és a Nyíregyháza – Mátészalka – Zajta vasútvonalak 

mentén fekszik. Debrecentıl 50 km-re, Nyíregyházától 35 km-re helyezkedik el.  

Nyírbátor kistérségi központ. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 

2004. június 25-én jött létre. A Társulás jogelıdje, a Dél-Kelet Nyírségi Fejlesztési Társulás 

az 1994-ben létrejött Dél-Kelet Nyírségi Fejlesztési Egyesület keretein belül mőködött, és a 

nyírbátori statisztikai kistérségbe tartozó húsz települési önkormányzat összefogásával alakult 

meg. A kistérségi társulás célja a térség gazdasági, társadalmi, infrastrukturális helyzetének 

feltárása, térségfejlesztési program elkészítése, a térségfejlesztési prioritások meghatározása a 
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táji, környezeti adottságok figyelembevételével, továbbá a lakossági közszolgáltatások minél 

magasabb szinten történı ellátása.  

A kistérséghez 20 település tartozik (4.8. ábra), ezek között 3 városi rangú település van: 

Nyírbátor mellett Nyírlugos (3000 fı) és Máriapócs; ez utóbbi vallási szerepe miatt vált 

jelentıssé és kapta meg a városi címet. A kistérség lakosságának létszáma 46000 fı. A 

Nyírbátori kistérség az ország 33 leghátrányosabb kistérségének egyike.  

 

4.4.2.1. Nyírbátor demográfiai arculata 

Nyírbátor állandó népessége 2006-ban 13255 fı volt; 1990 és 2006 között 1088 fıvel 

csökkent az állandó népesség száma a városban.  

A népesség etnikai-nemzetiségi összetételérıl a 2001-es népszámlálási adatok alapján 

elmondható, hogy a nyírbátoriak 95,4%-a magyarnak vallotta magát, ami homogén etnikai-

nemzetiségi összetételre utal. A fennmaradó 4,6%-ból mindössze 0,9% vallotta magát 

valamilyen kisebbséghez tartozónak. A lakónépességhez viszonyítva legnagyobb 

részarányban a magukat romának vallókat találjuk (0,8%). Román nemzeti identitással a 

kérdezettek között mindössze 26 fı rendelkezik, hasonló számban találhatók még az ukrán 

(25 fı) és német (30 fı) nemzetiségőek a városban.  

4.7. táblázat: Nyírbátor korszerkezete, 1990-2006. 
 1990 2000 2001 2006 
Állandó népesség 
(fı) 

14343 13945 13999 13255 

Fiatalok aránya (0-
14 évesek, %) 

26,0 20,1 20,6 18,1 

Aktív korúak 
aránya (15-59 
évesek, %) 

61,5 66,1 66,1 67,2 

Idısek aránya (60 
évnél idısebbek, 
%) 

12,5 13,8 13,6 14,7 

 

A korszerkezetre vonatkozó adataink azt mutatják, hogy – a fiatalok részarányának 

csökkenése mellett – 2006-ban a fiatalok aránya meghaladja az öregek arányát a népességen 

belül (4.7. táblázat). A korszerkezet tehát az országos tendenciák ellenére nem tekinthetı 

öregedınek, amely sajátosság az egész megyére jellemzı (2001-ben öregek 17,8%, aktív 

korúak 61,7%, fiatalok 20,5%). Az aktív korúak aránya Nyírbátorban 1990 és 2006 között 
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némileg nıtt (1990 61,5% vs. 2001 67,2%) A csecsemıkorúak aránya azonban csökkenést 

mutat (0-2 évesek száma 1990 659 fı vs. 2006 466 fı), ami azt jelzi, hogy a jelenlegi 

viszonylag kedvezı korösszetétel ellenére a korstruktúra változásai az öregedés felé mutatnak.  

A vándorlást, illetve vándorlási különbözetet tekintve a 2002-2006 közötti adatok azt 

mutatják, hogy Nyírbátort változó mértékben ugyan, de negatív vándorlási különbözet 

jellemzi (4.8. táblázat). Az öt év viszonylatában a legtöbben 2003-ban és 2002-ben költöztek 

a városba, míg a legnagyobb csökkenés 2004-ben figyelhetı meg. A tendenciák alapvetıen 

negatív képet mutatnak.  

4.8. táblázat: Vándorlási veszteség Nyírbátorban, 2002-2006. 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Állandó 
odavándorlások 
száma (fı) 

302 307 209 175 243 

Állandó 
elvándorlások 
száma (fı) 

393 435 416 355 397 

Vándorlási 
különbözet (fı) 

-91 -128 -207 -180 -154 

Az iskolázottsági szint tekintetében a térség meglehetısen negatív képet mutat. A 2001-

es népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a befejezett általános iskolai végzettségőek aránya 

elmarad az országos átlagtól, és megyei szinten is kedvezıtlennek tekinthetı: míg a megye 

városaiban a 15 évnél idısebb lakosság 89,4%-a fejezte be az általános iskolát, ez az arány 

Nyírbátorban 78,8%. Nyírbátorban a 18 éven felüliek körében 22% a középfokú 

végzettségőek aránya, szemben a megye városainak 40%-os átlagával. Az egész megyében 

alacsony (8,3%) a 25 évnél idısebbek körében a diplomások aránya, és ez az arány 

Nyírbátorban még kedvezıtlenebb: mindössze 5,9%. Nyírbátor elmaradása a felsıfokúak 

arányát tekintve a megye városaihoz viszonyítva is szembetőnı. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye városaiban 2001-ben a 25 éves és idısebb lakosság körében 13,3% volt a felsıfokú 

végzettségőek aránya, Nyírbátorban ez az arány mindössze 5,9%. Ez a hátrány döntıen a 

képzett munkaerı elvándorlásából származik, mivel munkalehetıség hiányában a felsıfokú 

végzettségőek többsége elhagyja a várost, és a megyeszékhelyen vagy még távolabbi 

településeken keres munkát. Ez komoly hátrányt jelent a város számára, hiszen „az újonnan 

megtelepedı külföldi cégek döntıen a képzett munkaerıt keresik, amely nem áll rendelkezésre 

sem a városban, sem a kistérségben, ezért az új cégek megjelenése nem tudja jelentıs 

mértékben javítani a város foglalkoztatottsági helyzetét”– mondta az egyik megkérdezett.  
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4.4.2.2. Foglalkoztatottság és gazdasági helyzet 

Nyírbátorban 1990-ben 35,7% volt a foglalkoztatottak aránya a munkanélküliek 2,9 

százalékos, az inaktívak 23,8%-os és az eltartottak 37,4%-os aránya mellett. 2001-re jelentıs 

változások történtek a gazdasági aktivitás tekintetében. A foglalkoztatottak hányada 22%-ra 

csökkent, a munkanélküliek aránya 7%-os lett, míg az inaktívak aránya 37,7%-ra nıtt, az 

eltartottak aránya pedig 33,1% lett. Nyírbátor a megye városainak átlagához viszonyítva a 

gazdasági aktivitás tekintetében kedvezıtlenebb helyzetben volt a 2001-es adatok szerint. A 

megye városaiban a foglalkoztatottak aránya 33,1% volt, a munkanélküliek 5,1%-os, az 

eltartottak 31,5%-os és az inaktívak 30,1%-os hányada mellett.  

4.9. táblázat: A regisztrált munkanélküliek száma és összetétele, 1996-2006. 

 1996 2006  
Regisztrált munkanélküliek száma összesen 986 100% 517 100% 
Regisztrált munkanélküliek száma általános 
iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel 

101 10,2% 20 3,9% 

Regisztrált munkanélküliek száma általános 
iskolai végzettséggel 

239 24,2% 133 25,7% 

Regisztrált munkanélküliek száma 
szakmunkásképzı végzettséggel 

392 39,8% 177 34,2% 

Regisztrált munkanélküliek száma szakiskolai 
végzettséggel 

12 1,2% 11 2,1% 

Regisztrált munkanélküliek száma 
szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi 
végzettséggel 

214 21,7% 152 29,4% 

Regisztrált munkanélküliek száma fıiskolai 
végzettséggel 

26 2,6% 20 3,9% 

Regisztrált munkanélküliek száma egyetemi 
végzettséggel 

2 0,2% 4 0,8% 

Regisztrált munkanélküliek száma, fizikai 
foglalkozású 

808 81,9% 411 79,5% 

Regisztrált munkanélküliek száma, szellemi 
foglalkozású 

178 18,1% 106 20,5% 

A munkanélküliek számának részletes vizsgálata Nyírbátor esetében azt mutatja, hogy az 

állandó népesség folyamatos csökkenése mellett (1990: 14333, 2006: 13255) 1996 és 2006 

között a regisztrált munkanélküli száma is jelentıs mértékben csökkent: míg 1996-ban 986 fı 

regisztrált munkanélküli volt a városban, addig egy évtizeddel késıbb már csak 517 fı (4.9. 

táblázat).  

A városban a regisztrált munkanélküliek között döntıen fizikai foglalkozásúakat találunk, 

1996-ban arányuk a regisztrált munkanélkülieken belül 81,9% volt, és ebben döntı változás 

2006-ra sem történt (79,5%). A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti 

megoszlása azt mutatja, hogy többségük szakmunkás végzettségő (1996: 39,8%, 2006: 
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34,2%). 1996-2006 között alapvetıen nem figyelhetı meg jelentıs változás a 

munkanélküliség szerkezetében. Az évtized során jelentısebb változást a regisztrált 

munkanélküliek körében a legalacsonyabb végzettségőek csoportjában találunk, ahol az arány 

10,2%-ról 3,9%-ra csökkent, ami az interjúk tanúsága szerint valószínőleg a regisztrálatlan, 

tartós munkanélküliek jelentıs növekedését is jelzi a városban (4.9. táblázat). Növekedés 

figyelhetı meg a magasabb képzettségőek regisztrált munkanélküliek közötti arányában. Az 

érettségizettek aránya a munkanélküliek között 1996-ban 21,7% volt, míg 2006-ban ez az 

arány 29,4%. Nyírbátorban a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállaló korú 

népességen belül 2008 szeptemberében 12,4% volt, ami a megyei adatoknál (12,84) alig 

kedvezıbb, és az országos átlagtól jelentıs mértékben elmarad (relatív mutató 1,99). A 

megyében jelentıs romlás 2007, 2008-ban következett be (4.10. táblázat).  

4.10. táblázat: A munkanélküliség területi138 és relatív139 mutatója Nyírbátorban és Szabolcs 
Szatmár Bereg megyében a 2001-2008. közötti évek szeptember hónapjaiban 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

területi 11,19 9,3 9,92 13,24 11,13 6,88 11,43 12,4 
Nyírbátor 

relatív 2,02 1,8 1,88 2,36 1,82 1,2 1,83 1,99 
területi 9,71 8,55 9,19 9,9 10,83 10,74 12,25 12,84 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
relatív 1,75 1,66 1,74 1,77 1,77 1,87 1,96 2,01 

Forrás: www.afsz.hu, településsoros munkanélküliségi adatok 

A munkanélküliség tekintetében a legkedvezıbb helyzetben 2006-ban volt a város, amikor a 

munkanélküliség aránya megközelítette az országos átlagot (a relatív mutató 1,2 volt), ez a 

kedvezı helyzet azonban 2007-ben és 2008-ban már jelentıs mértékben romlott. 2008-ra 

Nyírbátor az országos átlagtól ismét messze eltávolodott.  

A helyi munkaügyi szakember véleménye szerint „nem könnyő munkát találni a térségben, 

ami fıleg az alacsony végzettségőeket érinti.” Emellett fontos probléma, hogy a minimálbér 

olyan alacsony, és lényegében alig több mint a segély, hogy „a többség nem is motivált 

abban, hogy elmenjen dolgozni.” A munkanélküliek többsége segélybıl, fekete munkából 

vagy idénymunkából él. „A mezıgazdasági napszám: 2500-3000 Ft, építıipari: 5000-6000 Ft 

feketén, ez kiegészítve a szociális támogatással, segéllyel már egész jó bér. Aki legálisan akar 

dolgozni, az minimálbért kap. A nyugati befektetık jól képzett munkaerıt keresnek, ez itt 

nincs, aki érettségizik, az valószínőleg nem marad a városban. A KKV-k, a helyi vállalkozók 

meg nagyon rosszul fizetnek” – jellemezte a helyzetet az egyik megkérdezett.  

                                                 
138 Területi mutató: a regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában 
139 Relatív mutató: a területi mutató országos átlaghoz viszonyított aránya 
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Nyírbátorban a kérdezettek szerint nincs a határ túloldaláról ingázó munkaerı. A kistérségben 

nincs határátkelı, bár a legközelebbi 15 km-re van a várostól. Nem Romániából, hanem a 

szomszédos kistérségekbıl, településekrıl, pl. Csengerbıl járnak át az iparba dolgozni 

és jellemzıen a mezıgazdasági idénymunkákra is.  

A 2001-es népszámlálási adatok szerint a helyben foglalkoztatottak többsége nı (52,4%), és 

legnagyobb arányban (60,2%) 30-49 év közötti. A helyben foglalkoztatottak többsége a 

szolgáltató szektorban dolgozik (65,1%), iparban foglalkoztatott 29,8%-uk; valamint 5 

százalékuk a mezıgazdaságban dolgozik. A más településre eljárók aránya Nyírbátorban 

12,6%. A más településre eljárók többsége férfi (68,6%), és 41,2%-uk 30-49 év közötti. 

Foglalkoztatási szerkezetét tekintve az eljárók 5,3 százaléka a mezıgazdaságban dolgozik, 

31,4 százalékuk ipari és 63,3%-uk szolgáltató szektorbeli foglalkoztatású.  

A foglalkoztatottak helyzetét nagymértékben meghatározza a térség és a város gazdasági 

helyzete, vállalkozói környezete.  

4.11. táblázat: Regisztrált vállalkozások Nyírbátorban, 1996-2006. 
 1996 2006 
Regisztrált vállalkozások száma 1119 1151 
Regisztrált egyéni vállalkozások 
száma 

938 818 

Nyírbátorban 1996-ban 1119 regisztrált vállalkozás volt, amelyek száma 2006-ra 1151-re nıtt 

(4.11. táblázat). A regisztrált vállalkozások többsége (83,8%) egyéni vállalkozás volt 1996-

ban és 2006-ban is (71,5%), bár a regisztrált vállalkozáson belül az egyéni vállalkozások 

aránya némileg csökkent a vizsgált évtized során.  

4.12. táblázat: A regisztrált vállalkozások összetétele a foglalkoztatottak létszáma szerint, 
2004 
0 és ismeretlen számú fıt foglalkoztató mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma (db)  179 
1-9 fıt foglalkoztató mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma (db) 728 

10-19 fıt foglalkoztató mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma (db) 13 

20-49 fıt foglalkoztató mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma (db) 13 

50-249 fıt foglalkoztató mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma (db) 7 

250- és több fıt foglalkoztató mőködı jogi személyiségő vállalkozások száma (db) 0 

A vállalkozások foglalkoztatottsági létszámára vonatkozóan 2004-es adatok alapján 

tájékozódhatunk (4.12. táblázat). A mőködı jogi személyiségő vállalkozások többsége 1-9 fıt 

foglalkoztatott 2004 (728 vállalkozás), és viszonylag magas a 0 vagy ismeretlen számú fıt 

foglalkoztató vállalkozások száma is (179). 2004-ben nem volt a városban 250 fınél több fıt 

foglalkoztató jogi személyiségő vállalkozás.  
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A városban a foglalkoztatás szempontjából az ipari és mezıgazdasági vállalkozások 

emelkednek ki. A város legjelentısebb cégei és üzemei: az Unilever Hungary nyírbátori 

üzeme, a Coloplast gyógyászati eszközgyár nyírbátori üzeme, a Bátor Trade Kft. autókábel-

gyára és a biogáztermelésben jelentıs Bátorcoop szövetkezet és társvállalkozásai. A város 

uniós pályázatokból hozta létre az ipari parkot, amelynek legjelentısebb cégei a Coloplast és 

a Bátor Trade Kft. Az ipari parkban mőködı vállalkozások 2008-ban 1100 fıt foglalkoztattak.  

Ugyanakkor az elmúlt években számos leépítésen, felszámoláson is keresztül ment a város. 

Ezek közül a legjelentısebb 2003-ban az olasz Ruggeri cipıgyár bezárása volt.  

 

4.4.2.3. Belsı erıforrások: kultúra, mőemlékek, gyógyfürdı 

Nyírbátor évszázados történelmi múltra tekint vissza, a középkor egyik központi 

települése volt, neve összefonódott a Báthori családdal. A történelmi hagyományokról számos 

mőemlék tanúskodik ma is, és a város számára fontos a történelmi emlékek ápolása, 

megırzése és az erre épülı kulturális fejlesztések. A középkorig visszanyúló hagyományok 

jelentıs szerepet játszanak a város jelenkori arculatában is. 

A mőemlékek jelentıs belsı erıforrásként jelennek meg a város fejlesztésében, döntıen a 

turizmusfejlesztéshez kapcsolódva. Az Alföld egyik legjelentısebb mőemlékegyüttesét 

jelentik a nyírbátori templomok, amelyek építése a XV. századig nyúlik vissza. A Báthori 

István által késı gótikus stílusban építtetett református templom az egyik legfontosabb hazai 

teremtemplom. Jelentıs mőemlék továbbá a templom mellett álló harangtorony. Kiemelkedı 

mőemléke a városnak az 1480-as években épített minorita templom, amelynek belsejét barokk 

faoltárok díszítik. A kulturális intézmények közül kiemelkedik a barokk stílusú volt minorita 

rendházban berendezett Báthori István Múzeum, amely igen gazdag helytörténeti és 

mővészeti anyagot ıriz. A múzeumot 1955-ben hozta létre Szalontai Barnabás az ötvenes 

évek elején a városban folyó építkezések során felszínre került rendkívül gazdag régészeti 

leletanyagokra alapozva. Majd tanítványai segítségével, széles társadalmi összefogással 

győjtötte össze a városban a paraszti élet, a hagyományos paraszti kultúra emlékeit. 

A Báthori István Múzeum az 1970-es évekre nemzetközileg is elismert tájmúzeummá vált. A 

múzeum állandó kiállítása a város történeti emlékeit mutatja be. A régészeti anyagok 

Nyírbátor és környéke csiszolt kı-, réz-, bronz-, kelta-, szarmata-, szkítakori életét, valamint 
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Dáciával való kapcsolatát mutatják be. A város történetét bemutató tárlatot az 1955-ben, 

1958-61 között, illetve ’69-70-ben végzett ásatások leletei gazdagítják: megtalálhatók a 

Báthori-várkastély használatában volt különféle középkori tárgyak, eszközök, festmények. A 

múzeum pincéjében egy történelmi kıtárat is kialakítottak. A Báthori család emlékei mellett a 

város történeti anyagát céhemlékek, fegyverek, írások, nyomtatványok, fegyverek és a 

történelmi korok viseletei is gazdagítják. A néprajzi kiállítás a halászat, a pásztorkodás, a 

földmővelés és a háztartás tárgyaival foglalkozik. A bútor- és az iparmővészeti kiállításon 

reneszánsz, barokk empire és biedermeier bútorok, kályhák vannak, és a Múzeumban 

található Madách Imre íróasztala is, amelyen „Az ember tragédiáját” írta. Végezetül az 

állandó kiállítás helytörténeti részen Bátorliget élıvilágáról Fedics Mihályról, a 

mesemondóról találhatók anyagok. 

Az állandó kiállítás mellett a múzeum számos nívós idıszaki kiállításnak is otthont ad. 2008 

július 5. - augusztus 31. között került megrendezésre például a Magyar Mővészeti Mőhely 

Társaság "Reneszánsz" 2008 a színház és zene világában címő kiállítása.  

A Báthori Múzeum mellett a város kulturális életének kiemelkedı intézménye a nyírbátori 

Kulturális Központ, amely többek között az országos jelentıségő, 2006-ban már négy 

évtizedes múltra visszatekintı Nyírbátori Zenei Napokat, valamint a Szárnyas Sárkány 

nemzetközi utcaszínházi fesztiválokat is szervezi. 

A Nyírbátori Zenei Napok gyönyörő mőemléki környezetben rendezett komolyzenei 

programsorozat. A zene mellett fontos sajátossága a rendezvénynek, hogy a koncertek 

helyszínei építészeti, mővészettörténeti jelentıségő helyszíneken zajlanak, mint például a 

Báthori család által emeltetett hálóboltozatos református templom, a Krucsay oltárról híres 

római katolikus templom, vagy a környék gyönyörő Árpád-kori templomai, Nyírmihálydiban 

és Csarodán, valamint a máriapócsi zarándokhelyként ismert bazilikában.  

A Szárnyas Sárkány hete elnevezéső nemzetközi utcaszínházi fesztivál pedig az ország elsı és 

eddig egyetlen ilyen jellegő rendezvénye, a magyarországi utcaszínházi formák legrangosabb 

bemutatkozási lehetısége. Minden év júliusának elsı hétvégéjén kerül megrendezésre. Évente 

30-40 együttes és szólista lép fel a világ minden tájáról színházi, zenei és egyéb programokkal 

25-30 ezer ember elıtt. A Szárnyas Sárkány Hetének különlegessége, hogy a fesztiválhelyszín 

építészeti és funkcionális kereteit a mindenkori fellépık igényei szerint alakítja ki, 

ugyanakkor közönségének az ünnep egyéb találkozási lehetıségeit igyekszik megteremteni 
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(ökörsütés, népi játékok, mesterség, bemutatók, vásár, sárkányeresztés). A háromnapos 

fesztivált minden évben a fellépık közös záróprodukciója zárja.  

A mőemlékek és kulturális rendezvények mellett fontos erıforrásként jelenik meg 

Nyírbátorban a gyógy- és termálvíz. Jelenleg nyírbátori gyógy és standfürdı csak a nyári 

hónapokban üzemel. A strand kellemes környezetben, a Nagyszénási tó és egy erdı 

szomszédságában fekszik. A vize jód- és brómtartalmú ásványvíz, amely összetételénél fogva 

elsısorban mozgásszervi megbetegedések kezelésére alkalmas. A 2008-ban megkezdıdı 

fejlesztési projekt keretében a strand jelentıs átalakítására, korszerősítésére kerül sor (a 

projekt bemutatására a késıbbiekben részletesebben is kitérünk) 

 

4.4.2.4. Belsı erıforrások: gazdaságfejlesztés 

Nyírbátorban a fı hangsúly a gazdaságfejlesztésen és azon belül is az iparfejlesztésen 

van. A város vezetése a további fejlesztések alapját az iparfejlesztésben és a 

munkahelyteremtésben látja.  

1998-ban jött létre a nyírbátori Ipari Park 60 ha területen. Az Ipari park fejlesztése a város 

egyik fejlesztési prioritása. 2004-ben például a I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kiírt 

Regionális Operatív Program 2.1.1 „Hátrányos helyzető régiók és kistérségek elérhetıségének 

javítása” pályázat keretében tovább fejlesztették az ipari park infrastruktúráját a zöldmezıs 

beruházásra alkalmas területek infrastruktúrájának kiépítésével egy valamivel több, mint 500 

millió forintos projekt keretében. 

2006-ban kezdte meg mőködését az elsı zöldmezıs beruházással létrejött cég a nyírbátori 

ipari parkban, amely jelenleg több mint 400 fı alkalmazottal dolgozik.  

Nagy jelentıséggel bír mind az ipari park, mind a város foglalkozatási helyzetének 

vonatkozásában a Coloplast Kft. nyírbátori üzemének 2006-os megnyitása. A gyár döntıen 

kvalifikált munkaerıt alkalmaz, kezdetben 600 közép- és felsıfokú végzettségő munkaerıt 

alkalmazott, de a tervek szerint a foglalkoztatotti létszám el fogja érni a 900 fıt. A cég 

azonban nem csupán Nyírbátorból és térségébıl szerzi a munkaerejét, hanem a szomszédos 

nagyvárosok és kistérségek kvalifikált munkaerejére is épít. Ugyanakkor a kérdezettek 

véleménye szerint jelentıs mértékben nem épít a román állampolgárságú, a határ túloldaláról 

átjáró munkavállalókra.  
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Az ipari parkhoz kötıdı gazdaságfejlesztés továbbra is a város egyik legfontosabb fejlesztési 

prioritása. 2008-ban megkezdte a gyárépítést a nyírbátori ipari parkban a mőanyagflakonokat 

gyártó Serioplast cég az ipari park hat hektáros területén. Az építkezés elsı üteme 2009 

tavaszára fejezıdik be, a tervek szerint egy 20 ezer négyzetméteres gyár épül fel a városban. 

A beruházás befejezését követıen a tervek szerint a gyár 150 fınek biztosít majd munkát a 

városban. 

Az uniós projekteken való részvételnek köszönhetıen az önkormányzat humánerıforrás-

struktúrája jelentıs fejlıdésen ment keresztül. A polgármesteri hivatal köztisztviselıi az ipari 

parkhoz kapcsolódó projektek elıkészítése, megvalósítása és az elszámolás során olyan 

ismereteket sajátítottak el, amelyek a késıbbi uniós pályázatoknál hasznosak. A városban az 

önkormányzaton belül létrejött egy olyan szakemberi gárda, amely képes önállóan pályázni és 

végrehajtani a projekteket.  

Nyírbátorban az elsı Nemzeti fejlesztési Terv idıszakában uniós támogatással 32 projektet 

hajtottak végre. A legtöbb projektet a helyi gazdasági társaságok hajtották végre, több cégnek 

több nyertes uniós projektje is volt (pl. Bátor Trade Kft., Bátorcoop Szövetkezet, Agronyír 

Kft. stb.) Az I. NFT. Idıszakában 2004-2006 között a legnagyobb projekt a 4906. sz. ök. út 

0+000-25+596 km szelvények közötti Nyírbátor-Penészlek szakasz felújítása volt az 

Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság által 524.011.865 Ft támogatással. Emellett a 

nagyprojekteket döntıen Nyírbátor Város Önkormányzata hajtotta végre: 411 300 000 Ft 

támogatással valósult meg a Nyírbátor ipari területeinek megközelíthetıségét szolgáló utak 

építése és felújítása, valamint 431.514.000 Ft támogatást nyert a Nyírbátor északi 

városrészének rehabilitációja projekt. A városban 2004-2006 között több mint 3 milliárd Ft 

projekttámogatást nyertek a cégek és intézmények.  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) idıszakában eddig 23 projekt nyert támogatást 

Nyírbátorban. A kiemelten kezelt Hit és Egészség projekt mellett eddig a legnagyobb 

támogatást (175.418.750 Ft) a dél-nyírségi szennyvíz-beruházási társulás nyerte Dél- Nyírségi 

szennyvízelvezetési és tisztítási projektjére. A legaktívabb pályázók a városban továbbra is a 

vállalkozások és az önkormányzat. A város civilszervezeteinek pályázati aktivitása gyengének 

tekinthetı. A város az uniós fejlesztési lehetıségeket, lobbierejét és képességét sikerrel és 

hatékonyan használja ki, és elindult egy jelentıs fejlıdési úton mind a gazdaságfejlesztés, 

mind a turizmusfejlesztés területén.  
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4.4.2.5. Turizmusfejlesztés 

A gazdaságfejlesztés mellett az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet szentel a 

város a turizmus fejlesztésére is. A fejlesztési tervek és megkezdett projektek a meglévı 

történelmi emlékekre és a mőködı termálvizes strandra építenek.  

A projektek közül kiemelkedik a 2008-ban megkezdett a Hit és Egészség – Máriapócs és 

Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért címő, 2,4 milliárd forint uniós 

támogatású, közel 3,4 milliárd forint összköltségvetéső kiemelt projekt. „Az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében megvalósuló Hit és Egészség projekt célja, hogy a 

történelmi és vallási emlékek 2010-ig megújuljanak, és a fejlesztéseknek köszönhetıen 

javuljon a térség turisztikai vonzereje, még több turista látogasson a két hátrányos helyzető 

településre.” 

A kiemelt projekt keretében az alábbi fejlesztések megvalósítására kerül sor: 

- A máriapócsi Bazilika és környezetének restaurálása és turisztikai fejlesztése 

- A Nyírbátori Református Templom restaurálása 

- A Nyírbátori Római Katolikus Minorita Templom restaurálása 

- A Nyírbátori Gyógyfürdı és Tanuszoda fejlesztése: magas szintő szolgáltatásokat 

biztosító, fedett, egész évben nyitva tartó gyógyfürdı kialakítása. Az új medencéken 

kívül lesz két szauna, infraszauna, sókamra és gızkamra, de helyet kap egy külön 

gyógyászati részleg is. 

- A Báthori Várkastély turisztikai fejlesztése: muzeális jellegő, a projekt eszmei értékét 

növelı történelmi tárgyakkal bıvített kiállítás szervezése, interaktív turisztikai 

információs rendszer kiépítésével. A rendszernek köszönhetıen a látogatók 

megismerkedhetnek a Báthori család és a kastély történetével, legendáival. 

- A Nyírbátori Várostörténeti Sétány kialakítása, amely 450 méter hosszúságban a 

mőemlékeket köti össze. A sétányon több kisebb vízfelülető medence, valamint ivókút 

is helyet kap. 

A turizmus jelenlegi állapotáról 2006-ra vonatkozóan vannak adataink. Fontosnak tekintjük 

annak vizsgálatát, hogy a város a megye többi hasonló nagyságú és jelentıségő településéhez 

viszonyítva milyen turisztikai potenciálokkal rendelkezik. 
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4.13. táblázat: Turisztikai potenciál Nyírbátorban és a megye más városaiban, 2006. 
 

Vendéglátóhelyek 
száma 

Kulturális 
rendezvények 

száma 

Vendégek száma 
összesen a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

Vendégéjszakák 
száma a 

kereskedelmi 
szálláshelyeken 

Nyírbátor 86 173 3975 10275 
Baktalórántháza 22 103 1687 2706 
Csenger 29 65 1108 1698 
Fehérgyarmat 72 73 1236 2093 
Ibrány 43 0 707 1164 
Kisvárda 149 100 9831 20104 
Mátészalka 131 176 4147 6276 
Nagykálló 62 0 616 670 
Nyíregyháza 946 632 53174 114745 
Tiszavasvári 86 22 2155 6848 
Vásárosnamény 92 450 9518 19389 
Záhony 40 126 1606 1979 

Nyírbátor jelenleg a megye központi települései (a kistérségi központok) között a 

turisztikai potenciálját tekintve a középmezınyben helyezkedik el. 2006-ban 86 

vendéglátóhely volt a városban (4.13. táblázat). A vendéglátóhelyek számát tekintve a 

megyében jelentısen jobb helyzetben csak a megyeszékhely Nyíregyháza volt, és valamivel 

több vendéglátó hellyel rendelkezett Kisvárda, Mátészalka és Vásárosnamény is.  

A turizmus szempontjából fontos alapként jelenik meg a város kulturális életének fejlettsége, 

színvonala. 2006-ban Nyírbátorban 173 kulturális rendezvényre került sor. Döntıen csak két 

településen: a megyeszékhelyen (946), valamint Vásárosnaményban (450) volt lényegesen 

több ilyen esemény.  

A turizmus hagyományos mutatói, a vendégek és vendégéjszakák számát tekintve is a 

középmezınyben foglal helyet Nyírbátor a megye jelentısebb települései között: 2006-ban a 

kereskedelmi szálláshelyeken 3975 vendég 10275 vendégéjszakát töltött el. Nyíregyháza 

mellett Nyírbátort a turizmus tekintetében jelentısen csak Kisvárda (9831 vendég, 20104 

vendégéjszaka) és Vásárosnamény (9518 vendég és 19389 vendégéjszaka) elızi meg.  

Az uniós fejlesztéstıl a helyiek a város turizmusának fellendülését, a vendégéjszakák 

számának jelentıs növekedését és a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatói szektor 

megerısödését remélik.  
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4.4.2.6. Határmentiség  

Nyírbátorban a határ menti kapcsolatok döntıen erıs informális kapcsolatokat 

jelentenek. Alapvetıen a határon túli települések lakói és a helyiek gyenge kötései által 

generált kapcsolatok játsszák a döntı szerepet. Ez az alapja a spontán kialakuló gazdasági 

kapcsolatoknak is, ebben azonban csak a magas kockázatvállalási képességgel rendelkezı 

helyi vállalkozók vesznek részt (4.9. ábra). A román piac felé való nyitás lényegében nem 

jellemzı a helyi cégekre, vállalkozásokra. Nyírbátor határon túli kapcsolatainak 

legszervezettebb formáját a testvérvárosi kapcsolatok és az erre épülı kulturális 

együttmőködések jelentik. A legszorosabb kapcsolatokat a város a romániai Nagykárollyal 

ápolja. 

A nyírbátoriak életében a határ közelsége a mindennapi élet szintjén is megjelenik. 

Nyírbátorhoz a vállaji határátkelıhely van a legközelebb. Nyírbátorban külön Határır 

Igazgatóság mőködött, 2007 végéig önálló szervezetként, majd a központi rendelkezések 

következtében a megyei rendır-fıkapitánysághoz csatolták. A Nyírbátori Határır Igazgatóság 

a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Hajdú-Bihar megyei határsávon látta el a határ 

védelmét. Önálló szervezetként jelentıs diplomáciai funkciói is voltak. A szervezeti 

átalakítást követıen a határsáv felügyeletét a megyei rendır-fıkapitánysághoz csatolták, de ez 

nem hozott még érzékelhetı változást mőködésében, „ugyanakkor a leépítések nagy hatást 

gyakoroltak a helyi munkaerıpiacra. Nyírbátor egyik legnagyobb foglalkoztatója volt a 

Határır Igazgatóság”. – jellemezte a határırség átszervezésének hatásait a Nyírbátori 

Határır Igazgatóság egyik volt tisztségviselıje.  
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4.9. ábra: A határ menti kapcsolatok kiépülése Nyírbátorban 

 

A lakosság életében a határforgalom változásai is érzékelhetık. Ilyen az új határátkelıhelyek 

megnyitása, a gazdasági kapcsolatok változása stb. „Bármi történik a nagyvilágban, azt mi, 

határırök érezzük legelıször” – mondta a határmentiség kapcsán a nyírbátori határırség 

egyik volt tisztségviselıje. A határsáv érzékeli a román munkavállalók nagyarányú Nyugat- 

Európába áramlását, az idénymunkák idején a jelentısebb munkaerı beáramlását a térségbe. 

„Döntıen a meggy és almaszüret idején figyelhetı meg egy nagyobb arányú munkaerı-

átáramlás a határ túloldaláról”. – mondta az egyik megkérdezett. A cukorturizmus, vagy az 

olajturizmus a nyírbátori lakosságot is nagymértékben érintette. 

A helyi sajtóban is rendre megjelennek a határ közelsége kapcsán a határmentiséggel 

kapcsolatos cikkek, tudósítások. A határırséggel, határátkeléssel kapcsolatos cikkek döntıen 

két csoportra oszthatók: (1) tájékoztató anyagok, amelyben az új szabályokról, változásokról 

tudósítják a lakosságot, mint például az úthasználati díj bevezetése Romániában, vagy a 

madárinfluenza miatti fertıtlenítések bevezetése, Románia uniós csatlakozását követıen az 

egymegállásos határellenırzés stb. A másik csoportot (2) a hírek, tudósítások alkotják, 

amelyek valamilyen eseményre fókuszálnak, történetet mesélnek el a határ vagy határátkelés 

kapcsán. Az egyik 2004-es cikk a Kelet-Magyarország címő lapban például arról tudósít, 

hogy a cukros, benzines turizmus csúcsforgalmat okoz a nyírbátori okmányirodán. „Ez év 

Informális, baráti kapcsolatok: a 
kölcsönös segítségnyújtás 

Testvérvárosi kapcsolatok: 
kulturális együttmőködés 

Spontán gazdasági 
kapcsolatok: 
piackeresés 
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tavaszától sokan azért váltottak útlevelet, hogy Romániába mehessenek olcsó cukorért, 

benzinért. A szomszédoknál a ruha, a gyermekruha, a füzet is olcsóbb, és jön az 

iskolakezdet…Nagy a forgalom, ezért ez év májusától sorszámot kell váltani az irodán az 

ügyfeleknek” – olvasható a cikkben. A szabályok módosulása jelentısen befolyásolja a 

lakosság cselekedeteit. A kiutazási feltételek romániai módosulása 2005 októberében például 

jelentısen csökkentette a Románia felıl történı utasforgalmat.  

A határ közelségébıl adódóan a lakosság érdeklıdésére tarthatnak számot a bőncselekmények 

(határsértés, csempészés stb.), valamint a nem mindennapi történetek. Ez utóbbi szemléletes 

példáját adja például két szamár elbóklászása és magyarországi megjelenése. Tanyik József, a 

nyírbátori Határır igazgatóság alezredese, sajtóreferens szórakoztató történetet írt le a helyi 

lapban a két szamár vándorútjáról.„De hát a hátat a farokkal csapkodni kell. Ici és Mici jó 

nevelést kapott, ettıl nem térhetett el. Bús fejüket lehorgasztva el is gondolkodtak a világ 

gondjai mellett azon is, hogy vajon miért? A száraz kóró íze szintén olyan másnak, finomnak 

tőnt. Olyan határon túli - mi is? - érzés fogta el ıket. Kettıt léptek még e gondolatok 

közepette, de aztán fülüket tovább lógatva tépelıdtek tovább. Tovább, és még tovább. Oly 

végtelennek tőnt a legelı. Egy ligetes rétnél friss széna illata csapta meg orrukat. Hatalmas 

ordításba fogtak szinte önfeledten. Még rúgtak is néhányat párosan hátsó lábukkal. Nem 

hiába. Kétlábú sima szırő jött, jó szagú csizmában. Tudálékos lehetett a teremtette, mert 

megabrakoltatta a két szürkét, még inni is adott igazi favederbıl. Csak úgy folyt kétoldalt a 

pofaszırön. A végén meg néhány csepp ott maradt, csillogni a napfényben. Aztán az ember 

elvezette ıket oda, ahol a kincstárszagú öltözetbe bújtak voltak. Ilyen, meg olyan ruhában. De 

kedves mindegyik, egy kis vakargatással egyik sem fukarkodott. Tábla is volt, meg zászlók, 

mindenféle színben. Ici valamivel jártasabb volt az emberi dolgokban. Magyar, meg román 

volt a lobogó. Némi idı után rájött, hogy ık voltaképpen nem is kirándultak, hanem 

eltévedtek. Romániából átkóboroltak Magyarhonba. Egy bagamér-ligeti atyafi vette ıket 

pártfogásba, majd a magyar határıröket értesítve a román határırök segítségével 

visszajutottak gazdájukhoz. Miközben álomra hajtották fejüket a jól megszokott helyen, Mici 

két ásítás között megjegyezte: - Azért nem volt hiába a kirándulás. A jófajta abrak, a víz és a 

simogatás jól esett. No meg a gazda is aggódott egy kicsit. Ici jóváhagyólag csapott egyet a 

farkával: - De azért legközelebb kiváltjuk a marha- akarom mondani: a csacsilevelet. A 

történet bizonyítja, hogy a határmentiség és a hozzá kapcsolódó események számíthatnak a 

lakosság érdeklıdésére.  
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A határ menti kapcsolatokat döntıen két tényezı befolyásolja: a spontán gazdasági 

folyamatok, mint például az árkülönbség, ami jelentıs bevásárlóturizmust generál. 

Nyírbátort ezek a folyamatok a határ közelsége miatt erıteljesebben érintik, bár hatásuk 

országosnak minısíthetı. A másik tényezı pedig a törvények, szabályozók hatása. A határ 

menti kapcsolatokat jelentıs mértékben befolyásolja, hogy milyen törvényi szabályozók 

segítik vagy gátolják a szomszédos országgal a kapcsolatokat. Egy új határátkelıhely 

megnyitásával, a kiutazási feltételek könnyítésével jelentısen élénkülnek a határ menti 

gazdasági és társadalmi kapcsolatok. Fontosnak tekinthetık továbbá a közlekedési feltételeket 

érintı változások, mint például a kishatárforgalmat érintı vonatforgalom. A MÁV 2005 

decemberében kiterjesztette az EuRégiós összeköttetéseket a szomszédos országok 

kishatárforgalmára. „Az eddig Budapest-Mátészalka között közlekedı vonat december 11-tıl 

az utazóközönség kérésének megfelelıen hosszabb útvonalon, Budapest – Tiborszállás – 

Szatmárnémeti között jár.” – olvasható az egyik helyi újságban.  

Ezt példázza a Nyírbátori kistérséghez tartozó Ömböly és a mellette fekvı romániai Szaniszló 

között egy pályázat keretében határátkelı pont kialakítása, ami a kulturális kapcsolatok 

mellett hatással van a gazdasági kapcsolatokra és az emberek mindennapi életére egyaránt. A 

helyi lapban megjelenı újságcikkben az egyik nyíregyházi vállalkozó azt nyilatkozta például 

az Ömböly és Szaniszló közötti határ megnyitása kapcsán, hogy „a keleti végeken egyedül a 

határ menti román települések járulhatnak hozzá gazdaságunk fellendítéséhez.” 

Fontos eseménynek számítanak egy-egy település életében az ideiglenes határmegnyitások. 

Ilyen volt például Bagamér és Érsemjén között 2005 júniusában az ún. határrandevú 

elnevezéső „rendezvény”, amelynek keretében a román és magyar állampolgárok számára 

megnyitották a határt a két település között.  

A mindennapi, döntıen informális kapcsolatok mellett a város határon túli kapcsolatainak 

legjelentısebb és legaktívabb színterét a testvérvárosi kapcsolatok jelentik. Nyírbátor öt 

külföldi várossal kötött testvérvárosi szerzıdést, amelyek között két ukrán (Nagyszılıs 

[Vinogradív], Grodno) egy lengyel (Rawa Mazowiecka) és két román település: 

Szilágysomlyó (Simleu Silvaniei) és Nagykároly (Carei) található.  

A romániai Szilágysomlyó és Nyírbátor város 1997-ben megállapodásban rögzítette gazdasági 

és kulturális együttmőködését. A két település közötti együttmőködés célja, hogy (1) erısítsék 

a kölcsönös kapcsolatokat a kultúra és a sport területén iskolák közötti kapcsolattal, 
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diákcserékkel, szakmai továbbképzések szervezésével, sportszakemberek, sportolók és 

csapatok cseréjével. Céljuk továbbá (2) mindkét fél nyelvtanulásának támogatása mind az 

oktatási intézményekben, mind pedig azon kívül. A két település hangsúlyozza (3) a 

kölcsönös gazdasági együttmőködések fejlesztésének fontosságát az iparban és 

kereskedelemben, és támogatni kívánják a vállalatok közötti közvetlen együttmőködéseket is. 

Szilágysomlyó és Nyírbátor testvérvárosi együttmőködésében célként fogalmazzák meg 

továbbá (4) az együttmőködést a környezetvédelem területén, amely kiterjed a környezet 

egyensúlyát károsító okok megelızésére, az ezzel kapcsolatos stratégiák kidolgozására és 

alkalmazására. A két város közötti kapcsolatok ápolásának fontos színtere (5) a kölcsönös 

részvétel a településeken rendezett kiállításokon és vásárokon. 

A másik romániai város, amellyel Nyírbátor testvérvárosi szerzıdést kötött a korábban 

kölcsönösen kialakult baráti együttmőködések formalizálására, a határ túloldalán fekvı, 

közeli település, Nagykároly (Carei). A szerzıdésben megfogalmazott célok szerint a két 

település nagy hangsúlyt fektet (1) Nyírbátor és Nagykároly történelmi, kulturális és 

gazdasági értékeinek megismerésére. Céljuk továbbá (2) a városok lakói közötti barátság 

kialakítása, fiatalok csereüdültetése, kulturális és sportrendezvények tartása, azokon való 

részvétel. Valamint (3) a kapcsolatteremtés feltételeinek megteremtése az iskolák, mővelıdési 

intézmények, egyházak, gazdasági és társadalmi szervezetek között. Különös jelentıséget 

tulajdonít mindkét fél (4) a kulturális hagyományok ápolásának. Az együttmőködésnek, 

amelyet a Vállaj-i határátkelıhely megnyitása érdekében kötöttek, 2004-re pozitív eredménye 

született, megnyílt az új határátkelıhely, amely megkönnyíti a két település kölcsönös 

elérését, és ezáltal a kapcsolatok élénküléséhez vezetett.  

A helyi narratíva döntıen egyetlen olyan vállalkozóról beszél, aki kihasználva a határ 

közelségét, képes volt gazdasági kapcsolatokat kialakítani és gazdasági tevékenységet 

folytatni Romániában is.  

A nyírbátori vállalkozó gazdasági tevékenységét 1997-ben kezdte meg Romániában. A 

szövetkezeti rendszerre alapozva bolthálózat kialakításába kezdett, amihez próbált állami 

támogatásokat is szerezni. Tevékenységének alapját a megyei ÁFÉSZ vezetıjeként 

megszerzett tudása és kapcsolatai jelentették. A létrehozott kereskedelmi szövetkezettel – 

romániai partnereivel együtt – részt vett a romániai privatizációban is. Elsıként 

Szatmárnémetiben és Nagykárolyban sikerült az árukereskedelmet megszerveznie. Ez 

jelentette a romániai tevékenysége alapját. A magyar CBA mintájára romániai partnerével 
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megalapították a román CBA-t. „Országos terveink voltak, de csak erdélyi lett belıle” – 

mondta a vállalkozó. A sikerek mellett számos kudarc is érte, a szovátai üdülıközpont 

privatizációjában például nem járt sikerrel. Borszéken azonban sikerrel vett részt a 

kereskedelmi szálláshelyek privatizációjában. A bolthálózat mellett Erdély különbözı 

településein üzemeltet kereskedelmi szálláshelyeket. Nyírbátorban is több vendéglátó 

egységet üzemeltet. Nyírbátori viszonylatban is a legsikeresebb vállalkozók között tartják 

számon.  

Magas kockázatvállalási képessége, rátermettsége jelentette az alapját a romániai gazdasági 

sikereinek. Kapcsolatait kihasználva döntıen ı volt a kezdeményezıje a romániai gazdasági 

kapcsolatoknak. A gazdasági tevékenység kialakításában döntıen nem a határmentiség és a 

Nyírbátorból kiinduló kapcsolatok, hanem sokkal inkább az egyéni ambíciók játszották a fı 

szerepet. Ez az oka annak, hogy a többi nyírbátori vállalkozás döntıen nem jelent meg a 

román piacon, nem alakított ki gazdasági kapcsolatokat a határ túloldalán. A vállalkozó 

sikeres romániai megjelenése egyelıre egyediként jelenik meg Nyírbátorban.  

 

4.4.2.7. A határmentiség és a helyi munkaerıpiac, gazdaság 

Nyírbátorban ingázó romániai munkaerı döntıen nincs. A helyiek beszámolóiban a 

90-es évek elején megjelenı áttelepülések jelennek meg csupán. „Hozzánk is jöttek néhányan 

Erdélybıl, még a 90-es években, akik át is költöztek, de olyanról nem tudok, aki ingázna” – 

mondta az egyik megkérdezett. Fontos tehát, hogy az erdélyi magyarság jelent meg 

Nyírbátorban áttelepülı új munkavállalóként. Beilleszkedésük a helyiek véleménye 

szerint alapvetıen zökkenımentesen zajlott. 

Bár tömeges munkavállalásról a határ túloldaláról nem beszélhetünk, a helyiek véleménye 

szerint a középiskolák diákjai között nagyobb számban, bár nem tömegesen, de megjelennek 

a határ túloldaláról is. „Néhányan átjárnak középiskolába Erdélybıl” – mondta az egyik 

megkérdezett.  

A helyi cégek munkaerıigényét a város és tágabb térségének szabad munkaereje fedezi. 

Fontos tényezı továbbá, hogy a határ túloldalán a munkanélküliség nagyon alacsony, 

alapvetıen munkaerıhiány van. Az alacsony bérszínvonal miatt a munkaerı Nyugat-

Európába vándorol. „Az autók rendszámából is látjuk például, hogy hova járnak tömegesen 
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vándormunkásként Romániából. Egyre több a spanyol rendszámú autó” –mondta a határırség 

egyik volt tisztségviselıje a romániai munkaerı-áramlásról.  

Jellemzıen még a mezıgazdasági idénymunkák során megjelenı munkaerı-szükségletet 

sem a határ túloldaláról érkezı munkaerıvel fedezik, hanem a szomszédos kistérségekbıl, 

pl. Csengerbıl jelenik meg nagyobb arányú idénymunkás a mezıgazdasági csúcsok idején – 

mondta az egyik helyi munkaügyi szakember  

Nyírbátor döntıen a határon belül képzeli el a fejlıdését. A gazdaságfejlesztésben és 

foglalkoztatásban is a helyi és térségi szabad munkaerı-kapacitásra épít. A helyi 

vállalkozások is döntıen a magyar piacon tevékenykednek, nagyon kevesen jelentek meg még 

a nyírbátori vállalkozók közül Romániában. 

A város a turizmusfejlesztésben is döntıen a magyar turistákra fókuszál, attrakcióival a 

magyar turisták igényeit kívánja kielégíteni. A nyírbátori gyógyfürdıprojekt mellett például 

Nagykároly is fürdıépítésbe kezdett, amelyhez Nyírbátor város segítségét is kérte. „A két 

város alapvetıen nem tekinti konkurenciának egymást, mert nem ugyanarra a piacra épít” – 

mondta az egyik megkérdezett.  

Nyírbátor és térsége a hátrányos helyzetét egyelıre nem a határ közelségére, hanem a hazai 

lehetıségekre támaszkodva próbálja kezelni. Ennek fı eszközét a sikeres pályázatok, 

projektek, és a cégek Nyírbátorba vonzása jelenti. A határmentiség mint fejlıdési potenciál 

egyelıre még nem jelent meg a város fejlesztésében prioritásként. A testvérvárosi 

kapcsolatokkal az alapok már megvannak, de ez egyelıre nem generált szélesebb rétegeket 

érintı gazdasági együttmőködéseket.  

 

4.4.3. Összefoglalás 

- Nyírbátorban a határ menti kapcsolatok döntıen erıs informális kapcsolatokat 

jelentenek. Alapvetıen a határon túli települések lakói és a helyiek gyenge kötései 

által generált kapcsolatok játsszák a döntı szerepet. 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlıdése alapvetıen megyeszékhely-centrikusnak 

tekinthetı, ami tetten érhetı például a közlekedési infrastruktúrában vagy a kulturális 

és szociális ellátórendszerben. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben Nyíregyháza 
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mellett számos kisebb város jelentıs fejlıdésen ment keresztül, melyek közül 

kiemelkedik Nyírbátor.  

- A megye rurális arculatát az elmúlt évtizedek iparfejlesztései részben átalakították.  

A megye iparában a legfontosabb ágazatok közé tartozik a gép-, élelmiszer-, vegyi-, 

textilipar, de jelentısnek tekinthetıek a fémfeldolgozás körébe sorolható cégek és 

faipari üzemek is. 

- A határon átnyúló kapcsolatok szempontjából jelentıs, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében megyei szinten is kitüntetett figyelmet szentelnek a határon túli 

kapcsolatoknak. Román viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének Szatmár, 

Máramaros, Hargita és Maros megyékkel van kitüntetett és hagyományos 

együttmőködése. Ennek legfıbb eszközei a városok közötti partnerkapcsolatok, a 

közös, határon átnyúló szakmai programok. 

- Nyírbátor a Nyírség keleti részének legjelentısebb települése. Nyírbátor állandó 

népessége 2006-ban 13255 fı volt. 

- Nyírbátornak öt testvérvárosi kapcsolata van, amelybıl kettı romániai: Szilágysomlyó 

és Nagykároly. Az elıbbivel a Báthory családhoz kötıdı történelmi emlékek, az 

utóbbival pedig a közelség köti össze. 

- A Nyírbátori kistérség az ország 33 leghátrányosabb kistérségének egyike.  

- Az iskolázottsági szint tekintetében a térség meglehetısen negatív képet mutat. Ez 

komoly hátrányt jelent a város számára, hiszen „az újonnan megtelepedı külföldi 

cégek döntıen a képzett munkaerıt keresik, amely nem áll rendelkezésre sem a 

városban, sem a kistréségben, ezért az új cégek megjelenése nem tudja jelentıs 

mértékben javítani a város foglalkoztatottsági helyzetét.” 

- A 2001-es adatok szerint Nyírbátorban a foglalkoztatottak hányada 22%, a 

munkanélküliek aránya 7%-os, míg az inaktívak aránya 37,7%, az eltartottak aránya 

pedig 33,1%. 

- A városban a regisztrált munkanélküliek között döntıen fizikai foglalkozásúakat 

találunk. A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása azt 

mutatja, hogy többségük szakmunkás végzettségő. 

- A munkanélküliség tekintetében a legkedvezıbb helyzetben 2006-ban volt a város, 

amikor a munkanélküliség aránya megközelítette az országos átlagot (a relatív mutató 

1,2 volt), ez a kedvezı helyzet azonban 2007-ben és 2008-ban már jelentıs mértékben 

romlott. 2008-ra Nyírbátor az országos átlagtól ismét messze eltávolodott.  
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- Nyírbátorban a kérdezettek szerint nincs a határ túloldaláról ingázó munkaerı. A város 

legjelentısebb cégei és üzemei: az Unilever Hungary nyírbátori üzeme, a Coloplast 

gyógyászati eszközgyár nyírbátori üzeme, a Bátor Trade kft. autókábelgyára és a 

biogáztermelésben jelentıs Bátorcoop szövetkezet és társvállalkozásai. A város uniós 

pályázatokból hozta létre az ipari parkot, amelynek legjelentısebb cégei a Coloplast és 

a Bátor Trade kft.. Az ipari parkban mőködı vállalkozások 2008-ban 1100 fıt 

foglalkoztattak.  

- Nyírbátor évszázados történelmi múltra tekint vissza, a középkor egyik központi 

települése volt, neve összefonódott a Báthori családdal. A mőemlékek jelentıs belsı 

erıforrásként jelennek meg a város fejlesztésében, döntıen a turizmusfejlesztéshez 

kapcsolódva. A projektek közül kiemelkedik a 2008-ban megkezdett a Hit és Egészség 

– Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért címő, 2,4 

milliárd forint uniós támogatású, közel 3,4 milliárd forint összköltségvetéső kiemelt 

projekt.  

- A kulturális intézmények közül kiemelkedik a barokk stílusú volt minorita rendházban 

berendezett Báthori István Múzeum. A Báthori Múzeum mellett a város kulturális 

életének kiemelkedı intézménye a nyírbátori Kulturális Központ, amely többek között 

az országos jelentıségő, 2006-ban már négy évtizedes múltra visszatekintı Nyírbátori 

Zenei Napokat, valamint a Szárnyas Sárkány nemzetközi utcaszínházi fesztiválokat is 

szervezi. 

- A mőemlékek és kulturális rendezvények mellett fontos erıforrásként jelenik meg 

Nyírbátorban a gyógy- és termálvíz.  

- Nyírbátor jelenleg a megye központi települései (kistérségi központok) között a 

turisztikai potenciálját tekintve a középmezınyben helyezkedik el. 

- Nyírbátorban a fı hangsúly a gazdaságfejlesztésen és azon belül is az iparfejlesztésen 

van. 

- 1998-ban jött létre a nyírbátori Ipari Park 60 ha területen. 2006-ban kezdte meg 

mőködését az elsı zöldmezıs beruházással létrejött cég a nyírbátori ipari parkban, 

amely jelenleg több, mint 400 fı alkalmazottal dolgozik. Nagy jelentıséggel bír mind 

az ipari park, mind a város foglalkozatási helyzetének vonatkozásában a Coloplast Kft. 

nyírbátori üzemének 2006-os megnyitása.  

- Az uniós projekteken való részvételnek köszönhetıen az önkormányzat 

humánerıforrás-struktúrája jelentıs fejlıdésen ment keresztül A városban az 
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önkormányzaton belül létrejött egy olyan szakemberi gárda, amely képes önállóan 

pályázni és végrehajtani a projekteket.  

- Nyírbátor határon túli kapcsolatainak legszervezettebb formáját a testvérvárosi 

kapcsolatok és az erre épülı kulturális együttmőködések jelentik. 

- A nyírbátoriak életében a határ közelsége a mindennapi élet szintjén is megjelenik. 

Nyírbátorhoz a vállaji határátkelıhely van a legközelebb. Nyírbátorban külön Határır 

Igazgatóság mőködött, 2007 végéig önálló szervezetként. 

- A lakosság életében a határforgalom változásai is érzékelhetık. Ilyen az új 

határátkelıhelyek megnyitása, a gazdasági kapcsolatok változásai. A határ menti 

kapcsolatokat döntıen két tényezı befolyásolja: a spontán gazdasági folyamatok, mint 

például az árkülönbség, ami jelentıs bevásárlóturizmust generál. Nyírbátort ezek a 

folyamatok a határ közelsége miatt erıteljesebben érintik, bár hatásuk országosnak 

minısíthetı. A másik tényezı pedig a törvények, szabályozók hatása. A határ menti 

kapcsolatokat jelentıs mértékben befolyásolja, hogy milyen törvényi szabályozók 

segítik vagy gátolják a szomszédos országgal a kapcsolatokat 

- Nyírbátorban tehát döntıen az informális, az egyes személyeket érintı kapcsolatok, 

valamint a testvérvárosi kapcsolatok és hozzá kötıdı intézményi együttmőködések 

jelentik a határ menti kapcsolattartás fı színtereit. A helyi vállalkozók romániai 

megjelenése nem jellemzı, a spontán gazdasági kapcsolatok kialakulásának még a 

kezdeti fázisában tart a város. 

- Bár tömeges munkavállalásról a határ túloldaláról nem beszélhetünk, a helyiek 

véleménye szerint a középiskolák diákjai között nagyobb számban, bár nem 

tömegesen, de megjelennek a határ túloldaláról is. 

- A helyi cégek munkaerıigényét a város és tágabb térségének szabad munkaereje 

fedezi. Jellemzıen még a mezıgazdasági idénymunkák során megjelenı munkaerı-

szükségletet sem a határ túloldaláról érkezı munkaerıvel fedezik, hanem a 

szomszédos kistérségekbıl.  

- Nyírbátor döntıen a határon belül képzeli el a fejlıdését. Nyírbátor és térsége a 

hátrányos helyzetét egyelıre nem a határ közelségére, hanem a hazai lehetıségekre 

támaszkodva próbálja kezelni. Ennek fı eszközét a sikeres pályázatok, projektek és a 

cégek Nyírbátorba vonzása jelenti. 
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4.4.4. Felhasznált dokumentumok 

Bátor Újság 
2008. augusztus 
2008. szeptember 
2007. március 
2007. január-február 
2006. november-december 
2006. szeptember 
2006. október 
2006. augusztus 
2006. július 
2006. június 
2006. március 
2006. április 
2006. május 

 

A magyar-román kapcsolatokról szóló cikkek a helyi sajtóban (Tanyik József győjtése140) 
 

- A román úthasználati díjról Index Kelet 2004. 12. 30.. 
- Autópermetezés a határon HBN 2005. 11.03. 
- Cukros, benzines „turizmus” a határnál Kelet Magyarország 2004. 08.30. 
- Csökkent a román beutazási kedv Index Kelet 2005. 10-04-05. 
- Egy megállásos határellenırzés a magyar-román határon Index Kelet 2006.12.29-

2007.01.02. 
- Fejlıdést hoz a határnyitás 2007. 03. 07. 
- Határnyitás KM 2005. 08.06. 
- Ici és Mici haza került SZON, 2006 04.02-04.03. 
- Ideiglenes határnyitás a „Határrandvúra” Haon 2005. 06.09. 
- Intercity szeli át vasárnaptól a határt SZON 2005. 12,17. 
- Könnyítik a románok a magyar határ átlépését Népszabadság 2005. 10.05.  
- Lavórban úszott a cigi KM 2006. 01.11. 
- Leomlik a keleti vámhatár Népszabadság 2006. 11.11. 
- Magyar, román határırök, magyar határvadászok és rendırök, hıkamerák a 

határsértık ellen Nyiron, Kék hírek 2005-03-29 11:03 
- Négyen próbáltak bejutni HBN 2005. 03. 29. 
- Románia bekerül az uniós klubba, Népszabadság 2006. 11.11. 
- Romániába igen, hazánkba nem, HAON 2004. 09.01. 
- Utazási feltételek külföldre. KM 2004. 04.05. 
- Vége a cukorbehozatalnak Magyar Nemzet 2004. 08.03. 

 

Felhasznált internetes honlapok 
www. nyirbator.lap.hu 
www. nyirbator.hu 
www.nepszamlalas.hu 
www. afsz.hu 
www.nyirbim.hu 
www.szarnyas-sarkany.hu 

                                                 
140 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Tanyik József Alezredes Úrnak a kutatáshoz nyújtott segítségéért.  




