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Bevezetés 

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni 
kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható 
városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként 
fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell 
támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő 
gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését. 

Ezzel összhangban a járásközpont városoknak Magyarországon integrált településfejlesztési 
stratégiát (ITS) kell készíteniük, amelyben megfogalmazzák a városfejlesztési elképzeléseiket, s 
amely az egyik alapdokumentuma lesz a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a 
településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források felhasználhatóságának is. 

Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő hét évre 
szóló dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást 
nyújtson Berettyóújfalu 2014-2020 között tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált 
településfejlesztési stratégiában – a 2007-2013-as időszakra készült integrált városfejlesztési 
stratégiától eltérően – nemcsak az önkormányzati, hanem a településen más szereplők által 
megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési elképzeléseket foglalja keretbe, amely biztosítása 
érdekében széleskörű projektgyűjtésre és partnerségre támaszkodik.  

A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet 
szabályozza az ITS-en túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A 
tervezési folyamat Európai Unió-s támogatással, az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító jelű 
pályázat keretében valósul meg. A hivatkozott kormányrendelet mellett ennek megfelelően a 
tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt 
tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok mellékleteiben foglaltak is. 
Emellett természetesen figyelembe vételre kerültek az EU-s és a hazai szakpolitikák, tervezési 
keretek és dokumentumok, illetve a releváns debreceni stratégiák, koncepciók és tervek is. A 
tervezés során az alábbi két részdokumentum készül el: 

 Megalapozó Vizsgálat 

 Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év 
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor 
tekinthető eredményesnek, ha hozzájárul ahhoz, hogy  

 a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési 
potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban; 

 olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják 
támogatni az EU Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város 
optimálisan képes kihasználni az EU2014–20 közötti időszakának fejlesztési 
lehetőségeit; 

 a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. 
évet követő időszakban; 

 az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé 
válik, s így céljai és projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi 
és gazdasági szereplőinek körében,  
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 hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – 
függetlenül azok finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól ‐ egymással térben és 
időben összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú 
beavatkozások hatását;  

 a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.  

Jelen kötet a Megalapozó Vizsgálatot tartalmazza, amely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően három fő részből áll: helyzetfeltárás, helyzetelemzés és helyzetértékelés. 
A Megalapozó Vizsgálat célja, hogy megfelelő és valós kiinduló alapot szolgáltasson a koncepció 
és az ITS megalkotásához annak érdekében, hogy a koncepció és a stratégia céljai és intézkedései 
reálisan kerülhessenek megfogalmazásra a tényleges szükségletekre reagálva. A helyzetfeltáró, 
elemző és értékelő munkarészek elkészítésekor a KSH adatai mellett (elsősorban a 2011. évi 
népszámlálás adataira támaszkodva) aktívan felhasználásra kerületek az önkormányzati 
adatbázisok is, emellett interjúzásra és helyszíni adatgyűjtésre is sor került, valamint a 
településrészek és szegregátumok esetében a KSH külön adatsort szolgáltatott. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi 

kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

Berettyóújfalu a bihari régió természetes központja, Hajdú-Bihar megye  a 2011-es adatok 

alapján, az állandó népesség tekintetében  hetedik legnépesebb városa. Az Alföld keleti részének 
közepén helyezkedik el a Berettyó folyó partján, Debrecentől 43, Nagyváradtól kb. 35 km-re. 
Szomszédos települései: Bakonszeg, Derecske, Földes, Furta, Mezőpeterd, Szentpéterszeg.  

A településen halad keresztül a MÁV 101. számú Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal, amely 
egyben Románia felé irányuló nemzetközi tranzitvonal. Gépkocsival a 42. sz. és 47. sz. főúton 
közelíthető meg. A 42-es főúton továbbhaladva érhetjük el a biharkeresztesi határátkelőt, amelyen 
át a romániai Nagyvárad felé juthatunk el. 

1. térkép: Berettyóújfalu megközelíthetősége közúton és vasúton 

 

Forrás: OpensStreetMap 
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2. térkép: Funkcionáló és bezárt vasútvonalak Hajdú-Bihar megyében 

 
Forrás: Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat – 4. verzió (2013) 

 
Berettyóújfalu város, mint a Berettyóújfalui járás székhelye az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar 
megyében, Magyarország észak-keleti perifériáján, és egyúttal az Európai Unió keleti határán 
helyezkedik el. A megyében a városokat Debrecen mellett hosszú időn át csak a hajdúvárosok 
képviselték (Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló). Berettyóújfalu a megye 7. 
legnagyobb népességű városa, Hajdúböszörményt, Hajdúszoboszlót és Balmazújvárost, 
Hajdúnánást és Püspökladányt követve. 

Berettyóújfalu nem rendelkezik országos és jelentős regionális szerepkörrel. Ahogy a Hajdú-Bihar 
megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálatban is szerepel, a 
számítások rámutattak arra, hogy a járásszékhely vonzásközponti szerepköre meglehetősen 
korlátozott. Az anyag a várost dinamikus és dinamizálható térségi központként említi az Észak-
alföldi régió területi kategóriái szerint.  

A megyei koncepciót megalapozó értékelő vizsgálat alapján a Bihar Termálliget helyi jelentőségű 
fürdőként van meghatározva. 

Összehasonlítva a hasonló nagyságú és agglomerációs funkciókat betöltő városokkal (pl. 
Derecske, Püspökladány, Biharkeresztes, Létavértes) Berettyóújfalu kiaknázva az országhatár 
közelségéből eredő előnyöket első városi funkciót kíván betölteni, így pozícionálja magát.  

 

A település megyei és 
térségi szerepköre 
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3. térkép: Lakónépesség szám 2013 év végén aBberettyóújfalui járásban (fő) 

 

Forrás: TeIR 

 

4. térkép: Hajdú-Bihar megye gyógyfürdőinek kategorizálása 

 

Forrás: Országos Egészségturizmus fejlesztési stratégia 2010 Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját 
megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat, 2013 
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5. térkép: A Berettyóújfalui járás elhelyezkedése a megye járási rendszerében 

 

Forrás: TEIR 
 

Berettyóújfalu szerepkörének tekintetében meghatározó az országos járási rendszerbe történő 
betagozódása, melynek következtében 2013. január 1-jétől járási központ funkciót tölt be. A 
járásközpontként felvállalt szerepkörök eredményeként a városi szolgáltatások tekintetében a 
10.000 főt meghaladó városoknak megfelelő szerepet tölt be. Vonzáskörzete és az általa ellátott 
funkciók alapján a Berettyóújfalui járás meghatározó települése, amely rendelkezik bizonyos 
számú, más települést ellátó, városi funkciót jelentő intézményi és speciális funkcióval, melyek az 
1.1.2. fejezetben kerülnek bemutatásra. 

A Berettyóújfalui járás összesen 25 településből  köztük három városból  áll, területe 1.073,9 
km2, népessége 43.635 fő a 2012. évi adatok szerint. 

1. táblázat: Berettyóújfalui járás települései 

Település Rang 
(2013. július 15.) 

Kistérség 
(2013. január 1.) 

Népesség 
(2012. január 1.) 

Terület 
(km²) 

Berettyóújfalu járásszékhely város Berettyóújfalui 15 167 170,98 

Biharkeresztes  város Berettyóújfalui 3 888 49,26 

Komádi  város Berettyóújfalui 5 172 144,65 

Csökmő  nagyközség Berettyóújfalui 1 756 68,97 

Zsáka  nagyközség Berettyóújfalui 1 544 78,81 

Ártánd  község Berettyóújfalui 502 19,82 

Bakonszeg  község Berettyóújfalui 1 160 35,03 

Bedő  község Berettyóújfalui 252 10,20 

Berekböszörmény  község Berettyóújfalui 1 749 42,84 

Bojt  község Berettyóújfalui 489 26,88 

Darvas  község Berettyóújfalui 527 42,31 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Beretty%C3%B3%C3%BAjfalu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biharkeresztes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1di
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B6km%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%A1ka
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rt%C3%A1nd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakonszeg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%91_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Berekb%C3%B6sz%C3%B6rm%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bojt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Darvas
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Település Rang 
(2013. július 15.) 

Kistérség 
(2013. január 1.) 

Népesség 
(2012. január 1.) 

Terület 
(km²) 

Furta  község Berettyóújfalui 1 136 42,85 

Gáborján  község Berettyóújfalui 876 26,46 

Hencida  község Berettyóújfalui 1 275 34,79 

Körösszakál  község Berettyóújfalui 814 15,02 

Körösszegapáti  község Berettyóújfalui 882 45,85 

Magyarhomorog  község Berettyóújfalui 868 39,56 

Mezőpeterd  község Berettyóújfalui 533 18,23 

Mezősas  község Berettyóújfalui 591 26,39 

Nagykereki  község Berettyóújfalui 1 205 37,27 

Szentpéterszeg  község Berettyóújfalui 1 101 25,51 

Told község Berettyóújfalui 310 14,91 

Újiráz  község Berettyóújfalui 505 15,47 

Váncsod  község Berettyóújfalui 1 221 34,43 

Vekerd  község Berettyóújfalui 112 7,41 

Forrás: Wikipedia 

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, 

elemzése 

2013. január 1-jétől átszerveződött Magyarország közigazgatása. A parlament 2012. június 25-ei 
döntésével elfogadta a 2012. évi CXIII. törvényt a járások kialakításáról. A közigazgatás 
alapegysége a települési önkormányzat mellett a járás lett. A közigazgatási reform hatására 10 
járás jött létre Hajdú-Bihar megye területén a következő központokkal: Debrecen, Balmazújváros, 
Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, 
Nyíradony, Püspökladány.  
A 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerint a Berettyóújfalui Járási Hivatal illetékességi területe: 
Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, 
Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, 
Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka. 
A járási törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott 
meg a járások számára. A járási hivatal legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb 
szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása, melynek keretében elsősorban okmányirodai 
feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszi át a településektől. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Furta
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1borj%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hencida
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6sszak%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6sszegap%C3%A1ti
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarhomorog
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91peterd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91sas
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykereki
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentp%C3%A9terszeg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Told
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajir%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ncsod
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vekerd
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6. térkép: A Berettyóújfalui járás lakónépessége (fő) 

 

Forrás: TeIR 

7. térkép: A Berettyóújfalun illetékes intézmények központjai 

 
Forrás: TeIR 
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2. táblázat: A Berettyóújfalun illetékes intézmények központjai, távolságuk a várostól 

Intézmény típusa    Központ    
Eljutási idő * 

Óra:Perc 
Távolság 

km 

Építésügyi Hivatal    Debrecen    0:46 42,20019 

Építésügyi körzetközpont    Hajdúszoboszló    0:39 35,8 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség    Debrecen    0:46 42,20019 

Gyámhivatal    Berettyóújfalu    0:0 0 

Járási Hivatal    Berettyóújfalu    0:0 0 

Katasztrófavédelmi kirendeltség    Püspökladány    0:37 36,881 

Kerületi Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal    

Berettyóújfalu    0:0 0 

Kistérségi ÁNTSZ    Berettyóújfalu    0:0 0 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség    

Debrecen    0:46 42,20019 

Körzeti Földhivatal    Berettyóújfalu    0:0 0 

Megyei földhivatal    Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerv    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági Hatóság    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 

Megyei népegészségügyi 
szakigazgatási szerv    

Debrecen    0:46 42,20019 

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerveinek 
Munkavédelmi Felügy.    

Debrecen    0:46 42,20019 

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügy.    

Debrecen    0:46 42,20019 

Munkaügyi központ 
kirendeltsége    

Berettyóújfalu    0:0 0 

NeKI Kirendeltség    Debrecen    0:46 42,20019 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Regionális Adó Főigazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 
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Intézmény típusa    Központ    
Eljutási idő * 

Óra:Perc 
Távolság 

km 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatósága    

Debrecen    0:46 42,20019 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság    Debrecen    0:46 42,20019 

Polgármesteri hivatalok    Berettyóújfalu    0:0 0 

Rendőrkapitányság    Berettyóújfalu    0:0 0 

Szociális és gyámhivatal    Debrecen    0:46 42,20019 

Városi Bíróság    Berettyóújfalu    0:0 0 

Vízügyi Igazgatóság    Debrecen    0:46 42,20019 

Forrás: TeIR  *Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ által 
meghatározott általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h) számoltunk 

A városba érkező és az onnan eljárók számát a 2011-es évben az alábbi táblázatok mutatják be 
települési bontásban. Egyértelműen kiderül, hogy a legtöbben Derecskéről (6,48%) és 
Debrecenből (6,15%), valamint a környező településekről járnak át dolgozni Berettyóújfaluba.  
 

3. táblázat: Otthonát napi gyakorisággal elhagyók száma (munkahely = Berettyóújfalu (fő)), 2011 

Település 
Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó 

Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó munkába 
járó 

Otthonát napi 
gyakorisággal elhagyó 

iskolába, óvodába, 
bölcsődébe járó 

Ártánd 7 3 4 

Bakonszeg 218 114 104 

Balmazújváros 9 4 5 

Báránd 33 19 14 

Bedő 5 0 5 

Berekböszörmény 55 8 47 

Bihardancsháza 4 0 4 

Biharkeresztes 108 45 63 

Biharnagybajom 50 13 37 

Bihartorda 78 40 38 

Bocskaikert 3 0 3 

Bojt 8 0 8 

Csökmő 61 7 54 

Darvas 32 10 22 

Debrecen 221 186 35 

Derecske 233 89 144 

Ebes 3 0 3 

Esztár 76 15 61 

Földes 172 53 119 

Furta 117 67 50 

Füzesgyarmat 5 4 1 

Gáborján 108 50 58 

Görbeháza 4 0 4 

Hajdúbagos 8 0 8 

Hajdúböszörmény 13 0 13 

Hajdúdorog 3 0 3 

Hajdúsámson 8 0 8 
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Település 
Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó 

Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó munkába 
járó 

Otthonát napi 
gyakorisággal elhagyó 

iskolába, óvodába, 
bölcsődébe járó 

Hajdúszoboszló 28 11 17 

Hajdúszovát 9 0 9 

Hencida 129 25 104 

Hosszúpályi 17 3 14 

Kaba 55 9 46 

Kismarja 31 0 31 

Komádi 161 36 125 

Konyár 42 8 34 

Körösladány 4 4 0 

Körösszakál 13 4 9 

Körösszegapáti 45 18 27 

Létavértes 20 3 17 

Magyarhomorog 35 9 26 

Mezőberény 3 3 0 

Mezőpeterd 97 33 64 

Mezősas 125 47 78 

Mikepércs 32 9 23 

Monostorpályi 5 0 5 

Nádudvar 10 4 6 

Nagykereki 27 3 24 

Nagyrábé 153 56 97 

Nyírábrány 5 0 5 

Nyírmártonfalva 4 0 4 

Pocsaj 68 10 58 

Polgár 3 3 0 

Püspökladány 40 25 15 

Sáp 71 23 48 

Sáránd 20 3 17 

Sárrétudvari 33 7 26 

Szeghalom 8 6 2 

Szentpéterszeg 190 128 62 

Szerep 8 0 8 

Tépe 53 23 30 

Tetétlen 21 5 16 

Told 5 0 5 

Vámospércs 3 0 3 

Váncsod 194 53 141 

Vekerd 4 0 4 

Zsáka 179 89 90 

Végösszeg 3 592 1 387 2 205 

Forrás: KSH 
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A Berettyóújfaluból eljárók leginkább Debrecenbe (49,3%) és Biharkeresztesre (7,63%) járnak át.  

4. táblázat: Otthonát napi gyakorisággal elhagyók száma (lakóhely = Berettyóújfalu (fő)), 2011 

Település 
Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó 

Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó munkába 
járó 

Otthonát napi 
gyakorisággal elhagyó 

iskolába, óvodába, 
bölcsődébe járó 

Ártánd 16 16 0 

Bakonszeg 14 13 1 

Báránd 4 4 0 

Békéscsaba 4  4 

Berekböszörmény 4 4 0 

Biharkeresztes 115 107 8 

Biharnagybajom 7 7 0 

Bihartorda 3  3 

Bojt 3  3 

Budapest 07. ker. 3  3 

Budapest 08. ker. 4  4 

Budapest 09. ker. 3  3 

Budapest 10. ker. 5 5 0 

Budapest 11. ker. 10  10 

Budapest 14. ker. 4  4 

Budapest 16. ker. 3  3 

Csökmő 7 7 0 

Debrecen 743 339 404 

Derecske 62 39 23 

Ebes 3 3 0 

Esztár 6 5 1 

Földes 13 13 0 

Furta 9 9 0 

Gáborján 11 10 1 

Hajdúböszörmény 4  4 

Hajdúszoboszló 16 12 4 

Hencida 22 18 4 

Kaba 5 5 0 

Karcag 3 3 0 

Komádi 11 10 1 

Körösszegapáti 8 7 1 

KÜLFÖLD 20 19 1 

Magyarhomorog 6 6 0 

Mezőberény 4  4 

Mezőpeterd 12 12 0 

Mezősas 4 4 0 

Miskolc 8  8 

Mosonmagyaróvár 6 6 0 

Nagyrábé 8 8 0 

Nyíregyháza 8  8 

Püspökladány 14 13 1 

Sáp 4 4 0 

Sárrétudvari 3 3 0 
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Település 
Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó 

Otthonát napi 
gyakorisággal 

elhagyó munkába 
járó 

Otthonát napi 
gyakorisággal elhagyó 

iskolába, óvodába, 
bölcsődébe járó 

Siófok 3 3 0 

Szeged 3  3 

Szeghalom 6 6 0 

Szentpéterszeg 24 19 5 

Szolnok 5 3 2 

Tépe 7 7 0 

Tiszaújváros 11 10 1 

Váncsod 10 10 0 

Zsáka 10 10 0 

ISMERETLEN 206 204 2 

Végösszeg 1 507 983 524 

Forrás: KSH 
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1.2  Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata  

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK 97/2005.(XII.25.) OGY határozat) 

Az OFK-ban megfogalmazott jövőkép - „A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-
gazdasági- környezeti térszerkezet és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, 
saját arculattal és identitással rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és 
hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket 
meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentős területi 
egyenlőtlenségek” - érvényesek az Észak-alföldi régióra is. 

A területfejlesztési politikában érvényesítendő területi szempontú meghatározó alapelvek: a 
szubszidiaritás és decentralizáció, a valós térszerveződéseket követő térségi és táji szemlélet, a 

rendszerszemlélet – programozás  integrált fejlesztések, a hatékonyság és koncentráció, a 
fenntarthatóság, biztonság, a nyilvánosság, partnerség, az átláthatóság, monitoring és értékelés. 

Az OFK a 2020-ig terjedő időtávra a harmonikus területi szerkezet és rendszer, a kiegyensúlyozott 
területi fejlődés elérése érdekében öt átfogó célt tűz ki; a térségi versenyképesség, a területi 
felzárkózás, a fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem, a területi integrálódás Európába, a 
decentralizáció és regionalizmus, a kistérségi szint térségszervezési és fejlesztési szerepének 
megerősítése. 

A 2013-ig terjedő időszakig megtörtént fejlesztési pólusok kialakulása után a következő lépés a 
társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása a városhálózati kapcsolati 
rendszer fejlesztésével, együttműködő térségi városhálózatok kialakításával, a városok közötti 
gazdasági, kulturális, közszolgáltatási együttműködések, funkciók megosztásának bővítésével, a 
városi központok és alközpontok térségükből való elérhetőségének javításával és a város-vidék 
kapcsolatrendszer érvényesítésével. 

A középtávú országos területi célok között szerepelt az elmaradott térségek, külső és belső 
perifériák felzárkóztatása, melynek elemei a lakosság helyben tartása érdekében a 
munkahelyteremtés, megfelelő életkörülmények biztosítása az infrastruktúra és helyi 
szolgáltatások megteremtésével, bővítésével, a térségi központok szerepvállalásához szükséges 
minőségi és mennyiségi fejlesztések és elérhetőségük javítása, a helyi-térségi közösségek 
érdekérvényesítő képességének kialakítása, a társadalmi tőke növelése. 

Az alacsony népsűrűségű és alacsony népességű központi településsel rendelkező kistérségek, 
vidékies (rurális) térségek fejlesztése a régiók fejlesztési programjaihoz illeszkedő fokozott 
területfejlesztési politikai koordinációt igényel. Ezeken a helyeken a fenntartható fejlődés 
szempontjainak figyelembe vételével, az újjáéledő helyi társadalmak kezdeményezésein alapuló, 
a helyi, térségi adottságokra építő termékek és szolgáltatások integrált fejlesztése a cél. A régión 
belül a vidékies térségek fejlesztése a változó gazdasági-társadalmi körülmények miatt nem csak 
az agrárágazatok fejlesztését jelenti, hanem felszámolja a jellemző problémákat is, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok szegregációjának oldásával, az értékek és helyi identitás 
partnerségen alapuló őrzésével, a közszolgáltatások társadalmi és téri bővítésével, a 
foglalkoztatottság növelésével, a képzett munkaerő helyben tartásával. 

Észak-alföldi tervezési statisztikai régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) OFK-ban megfogalmazott fejlesztési célja: 

„Az Észak-alföldi régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és mobilizálható 
erőforrásaira támaszkodva megteremti a hazai és európai szinten is versenyképes gazdaságát, 
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ezáltal, valamint az értékek megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi élet 
feltételeit az itt élők számára.” 

Sajátos adottságú vidékies térségtípusok közül a természeti és kulturális táji értékekben  gazdag 
területek és a magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek érintik az Észak- alföldi 
régiót. 

A régió hosszú távú általános fejlesztési céljai: 

 „DINAMIKUS RÉGIÓ” létrehozása a versenyképes és innováció-orientált gazdaság 
fejlesztésével, a gazdasági potenciál fejlesztése a logisztikai lehetőségek kiaknázásával, az 
elérhetőséget biztosító régiók közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztésével. 

 „ÖKO-RÉGIÓ” létrehozása a természeti, táji, környezeti, valamint kulturális értékek 
megőrzésével és fenntartható használatával, és fejlesztésével a környezetbarát turizmus 
feltételeinek javítása érdekében, a lakosság számára egészséges környezet biztosítása 
céljából, valamint megújuló és alternatív energiaforrások fenntartható és növekvő használata 
céljából. 

 „EGÉSZSÉGES RÉGIÓ” létrehozása az egészséges élet lehetőségeinek biztosításával, a 
természeti adottságok hasznosításával, a lakosság egészségi állapotának javításával, a 
termálvíz készletre alapozott szolgáltatásokkal Észak-magyarországi régióval közös gyógy- 
egészség és öko-turisztikai hálózat kialakításával. 

 „AGRÁR RÉGIÓ” létrehozása az adottságokhoz igazodó termelési feltételek kialakításával, a 
mezőgazdasági termékek versenyképességének növelésével. 

 „ESÉLYTEREMTŐ-FELZÁRKÓZÓ RÉGIÓ” létrehozása közlekedési szempontból periférikus 
területek bekapcsolásával a régió fejlődésébe, a rurális térségekben élők és hátrányos 
helyzetűek életminőségének és életesélyeinek javításával, a társadalmi és munkaerő-piaci 
reintegráció erősítésével, az alternatív jövedelemszerződést biztosító gazdasági 
tevékenységek támogatásával, a sajátos alföldi településszerkezet értékeinek megőrzésével 
és a települési környezet fejlesztésével. 

1.2.2  Kapcsolódás a Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához és Programjához 

Hajdú-Bihar megye stratégiáját a megye gazdasági, társadalmi és környezeti állapotát feltáró 
helyzetelemzés jelentette, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 214/2012. (XI. 30.) MÖK 
határozatával fogadott el, amire épülve készült el a megyei területfejlesztési koncepció. E 
dokumentumot a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 386/2013 (XI.29) sz. MÖK határozatával fogadta 
el. A koncepcióban meghatározott célok és fejlesztési irányok kijelölése adta meg az alapot a 2014-
2020 közötti Európai Unió-s tervezési és költségvetési időszak operatív programjaihoz kapcsolódó 
Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Stratégiai Program és Operatív Program elkészítéséhez, ami 
a 160/2014 (IX.26) MÖK határozattal került elfogadásra.  

A fenti dokumentumokban a megye stratégiai céljai két szinten kerültek meghatározásra annak 
érdekében, hogy a különböző tématerületeknek és ágazatoknak, valamint a megye területi 
tagozódásának megfelelő fejlesztések kiemelésre kerülhessenek: ágazati és területi szinten.  

 Stratégiai ágazati cél 1 (Á1): Az Alföld értékeire épülő fenntartható környezet 

 Stratégiai ágazati cél 2 (Á2): Versenyképes gazdaság és egészséges élelmiszer 

 Stratégiai ágazati cél 3 (Á3): A megye gazdasági szerkezetének megfelelő oktatás, 
szakképzés 
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 Stratégiai ágazati cél 4 (Á4): Közösségi, szociális, egészségügyi és társadalmi fejlesztések a 
leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására 

 Stratégiai területi cél 1 (T1): Debrecen, az Életerős város, mint a Kárpát-medence egészség 
és innováció fővárosa 

 Stratégiai területi cél 2 (T2): Járásközpontok és járási szintű kisvárosok, mint a helyi 
közösségek együttműködéseinek centrumai 

 Stratégiai területi cél 3 (T3): Kistelepülések, mint az élhető vidéki közösségek színterei 

 
Berettyóújfalu vonatkozásában mindegyik ágazati cél és a T2 területi cél releváns, ezek 
teljesüléséhez tud a város hozzájárulni.  

Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési prioritásait a megye 
stratégiai és operatív programjában fogalmazta meg az alábbiak szerint:  

 Fenntartható környezet (P1)  

 A megye agráriumának komplex fejlesztése (P2) 

 Versenyképes gazdaság (P3) 

 Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében (P4)  

 Intelligens társadalom (P5)  

 Egészséges és gondoskodó társadalom (P6)  

 Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése Debrecenben (P7) 

 Élhető vidék, élhető települések (P8) 

Ezek közül a város a P1, P2, P3, P5, P6, valamint a P8 prioritások elérését tudja segíteni.  

1.2.3  Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

Hajdú-Bihar megyében 2013-ban készült el a megye szakképzési koncepciója azzal a céllal, 
hogy olyan szakképzés fejlesztési célokat és elveket határozzon meg, melyek alkalmasak a 
munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet és megyei szakképzési rendszer 
kialakítására. A koncepció szerint 2020-ra olyan szakképző rendszer működtetését kell célul tűzni 
a megyében, ami hatékony (a működtetés szemszögéből), munkaerő-piaci igényekre rugalmasan 
reagál, mindenki számára elérhető és szociálisan érzékeny.  

 
A Hajdú-Bihar megyei szakképzési koncepcióban megfogalmazott stratégiai és speciális 
célok a következők:  
1. A munkaerő-piaci kapcsolatok erősítése  

1.1. A munkaerő-piaci igények nyomon követése, megjelenítése  
1.2. A reálgazdasághoz kötődő gyakorlóhelyek számának emelése  
1.3. Hatékony pályaorientációs és nyomon követési rendszer fejlesztése  

 
2. A szakképzés rugalmasságának, alkalmazkodó-képességének növelése  

2. 1. A szakképzés tartalmának fejlesztése  
2.2. A tanárok szakoktatók képzése, fejlesztése  
2.3. Tanulói kompetenciákat fejlesztő tartalmak és tanulási módszerek kiterjesztése  
 

Hajdú-Bihar megyei 
Szakképzési Koncepció 
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3. A társadalmi és területi kohézió erősítése  
3.1. A leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása  
3.2. Területi vonatkozásban kiegyenlített intézményhálózat működtetése  

 
Berettyóújfalu adottságai függvényében mindhárom cél eléréséhez hozzá tud járulni.  
 

Hajdú-Bihar megye Intelligens szakosodási stratégiáját megalapozó háttérdokumentum a 
helyzetfeltárás és a SWOT analízis eredményeként az alábbi jövőképet fogalmazta meg: „Hajdú-
Bihar megye meghatározó kutatás-fejlesztési bázisára támaszkodva nemzetközileg is 
versenyképes tudásrégióvá válik, erősítve a megye kiemelt ágazatainak innovációs tevékenységét 
és a megye innovációs rendszerét. 

A dokumentumban megfogalmazott fejlesztési irányok az alábbiak:  

 

F1. A megye innovációs rendszerének erősítése 

Ezen belül az alábbi ágazatok erős koncentrációját állapította meg a dokumentum:  

 Élelmiszeripar 

 Gyógyszeripar, képalkotó és molekuláris diagnosztika 

 Villamos gép- és műszergyártás (orvosi eszköz gyártás) 

 Megújuló energia (termál és biomassza) 

 
F.2. A vállalkozások innovációs tevékenységének növelése, az innovációs szereplők közötti 
együttműködések ösztönzése 

 

F.3. A megyei egészségipar innovációs tevékenységének támogatása 

 
Berettyóújfalu elsősorban a területén működő vállalkozásokra építve az F1 és F2 fejlesztési irányok 
teljesüléséhez tud hozzájárulni.  
  

  

Hajdú-Bihar megyei 
Intelligens szakosodási 
stratégia 
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény az alábbiak szerint 
határozza meg a területrendezési tervek fogalmát: 

„5. § c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét 
meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások 
hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a 
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a terület-felhasználás 
rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét. 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT 2003. évi XXVI. TV.) 

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának 
feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.” 

A fogalommeghatározások szerint „az ország szerkezeti terve: az országos terület-felhasználás 
rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos műszaki-infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit az ország területrendezési tervében 
meghatározó terv”. 

„30. § (1)  E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell: 

b) a megyei területrendezési terv készítése és elfogadása során, 

c) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása során.” 

A 2014. dec. 31-től hatályos OTrT módosítás a területfelhasználási szerkezeti elemeket 
változatlanul hagyja. Az övezeti kategóriák alábbi változása érinti Berettyóújfalu települést: 

 új elemként megjelenik a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 

 az országos jelentőségű tájképvédelmi övezet helyére tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete kerül, 

 a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi és a felszíni vizek 
vízminőség-védelmi vízgyűjtő területeinek övezetét összevontan az országos 
vízminőség-védelmi terület övezete váltja. 

A törvény és jogszabály módosítások, valamint a fejlesztési programok fogadása miatt a hatályos 
tervek felülvizsgálatát javasolt elkészíteni 2018 végéig. A felülvizsgálatban a területrendezési 
tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térképek és számítások összevetése már 
szükségszerűen a hatályos OTrT szerint történik. 
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8. térkép: Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák 

 

 

Forrás: OTrT térképrészlet 
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Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák: 

 

Terület-felhasználás: 

 Mezőgazdasági térség 

 Települési térség 1.000 ha felett 

 

Települést érintő egyéb országos szerkezeti elemek: 

 Országos jelentőségű közlekedési hálózatok 

 Gyorsforgalmi utak 

 M4 Üllő – Szolnok – Püspökladány – Berettyóújfalu - Nagykereki (tervezett) 

 M47 Debrecen  Szeged 

 Főutak 

 42. sz. főút Püspökladány  Ártánd 

 47. sz. főút Debrecen – Szeged 

 Burkolt utak 

Szentpéterszeg 

 Bakonszeg 

 Egyéb országos vasúti pálya 

Püspökladány – Biharkeresztes  Románia 

 Országos jelentőségű vízi létesítmények 

 Elsőrendű árvízi fővédvonal 

 Országos jelentőségű csatorna 

Települést érintő országos övezetek: 

9. térkép: Települést érintő országos övezetek 

Országos ökológiai hálózat övezete (3.1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
(3.2) 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

(3.3) 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(3.4) 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelendően 
kezelendő terület övezete (3.5) 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete (3.6) 
 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár 
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 
 

 

 

Országos ökológiai hálózat övezete a települést nyugatról karéjozza, a Berettyótól délre teljes 
területét lefedi, keleti részén szórványosan jelenik meg. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete a belterülettől északra szórványosan található, a jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete ugyanitt mozaikokban, a déli településrészen nagyobb foltokban található. Kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület övezete jellemzően az ökológiai hálózat területén jelenik meg 
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apróbb foltokban. Tájképvédelmi szempontból kiemelendően kezelendő terület övezete a 
szomszédos települések azonos övezetével egységes területet alkot: északon Földessel, nyugaton 
Bakonyszeggel, Zsákával, Furtával, délen Mezősassal, keleten Váncsoddal, Mezőpeterddel, 
Szentpéterszeggel. Országos vízminőség-védelmi terület övezete a Berettyó térsége és a 
település északnyugati területe, Nagyvízi meder és a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár elhárítási célú létesítmény, mely a Berettyót kíséri. 

 

1.3.2 Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve (13/2010. (IX.7.) k. 

rendelet) 

A megye hatályos területrendezési terve Hajdú-Bihar Megye területfejlesztési koncepciója, Hajdú-
Bihar Megye területfejlesztési stratégiája, Hajdú-Bihar Megye fejlesztési prioritásai, az OTrT Hajdú-
Bihar megyei vonatkozásai alapján készült. A megyei tervben kijelölt jelentős fejlesztés a 47. sz. 
főút gyorsforgalmi úttá alakítása. Berettyóújfalu szerepe felértékelődik, biztos második központ a 
megye városai között, részben elhelyezkedése, részben következetes városfejlesztési politikája 
eredményeként. Kapcsolódása Nagyvárad felé egyre erősebb, ez értelmiségi alcentrummá 
válásának lehetőségét jelenti. 

A térség roma lakossága – a vállalkozói körben mozgó szereplőkkel – Berettyóújfalu felé mozdul, 
így a térség roma gazdasági-kulturális központjává válhat, majd a következő generáció a roma 
értelmiség komoly hazai bázisává fejlődhet. 

 Térségi szerkezeti terv települést érintő terület-felhasználási kategóriái: 

 mezőgazdasági térség 

 vízgazdálkodási térség 

 városias települési térség 

 hagyományosan vidéki települési térség 

 Közlekedési hálózatok: 

 gyorsforgalmi út: M4, M35 

 főút: 42. sz. főút, 47. sz. főút 

 térségi jelentőségű mellékút 

 transzeurópai vasúti áruszállítás részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonal 

 térségi kerékpárút hálózat eleme 

 Energia hálózatok: 

 átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat 

 térségi szénhidrogén szállító vezeték 

 Vízgazdálkodás építményei: 

 országos jelentőségű öntöző csatorna 

 másodrendű árvízvédelmi vonal 

 Egyéb építmények: 

 térségi hulladéklerakó hely 

Egyéb szerkezeti 
elemek 
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 térségi logisztikai központ 

 polgári repülőtér 

10. térkép: Berettyóújfalu elhelyezkedése HBM-ben 

 

 

Forrás: Hajdú-Bihar megye területrendezési terve 
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Települést érintő térségi övezetek: 

A magterület és pufferterület övezetei váltakozva fedik a települést nyugatról karéjozó ökológiai 
hálózat övezetét, az ökológiai folyosó övezete keleti részén szórványosan jelenik meg (3.1). A 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete apró foltokban szórványosan jelenik meg a 
település teljes területén (3.4). Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete az északi terület 
kivételével szinte az egész település, országos tájképvédelmi övezet Furta határa. (3.6) 
Berettyóújfalu történeti települési terület övezete (3.7) Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
összefüggően a település déli és nyugati része, foltokban északon (3.11). Fokozottan 
árvízveszélyes terület övezete szintén a déli településrész, mérsékelten árvízveszélyes terület 
övezete a két csatorna közötti terület (3.12). 

11. térkép: Berettyóújfalut érintő térségi övezetek 

Ökológiai hálózat övezetei 

 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

 

Tájképvédelmi terület övezete  

 

 

Történeti település övezete 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

 

Forrás: Hajdú-Bihar Megye Településrendezési terve 
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1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti 

terveinek Berettyóújfalu település fejlesztését 

befolyásoló megállapításai 

Berettyóújfalu 29 településsel együtt alkot egy kistérséget, melynek központi települése. 

Közigazgatásilag a Berettyóújfalui járás Hajdú-Bihar megyéhez tartozó járás Magyarországon 
2013-tól, székhelye Berettyóújfalu. Területe 1.073,90 km², népessége 43.635 fő, népsűrűsége 41 
fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Három város (Berettyóújfalu, Biharkeresztes Komádi) és 22 
község tartozik hozzá. 

A Berettyóújfalui járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is mindvégig létezett, és székhelye 
az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta végig Berettyóújfalu volt. Az 1950-es 
megyerendezés előtt Bihar vármegyéhez tartozott.  

12. térkép: Berettyóújfalu szomszédos települései 

 
 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BA-Bihar_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/2013
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beretty%C3%B3%C3%BAjfalu
http://hu.wikipedia.org/wiki/2012
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biharkeresztes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1di
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1983
http://hu.wikipedia.org/wiki/1886
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bihar_v%C3%A1rmegye
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5. táblázat: Berettyóújfalu szomszédos települései és jellemzőjük 

(Megjegyzés szg: személygépkocsi, tk: tömegközlekedés, kp: kerékpár) 

Település neve   

Derecske A 47- sz. főút Tépén keresztül teremti meg a két település kapcsolatát. 
A települések határán a kiváló termőhelyi adottságú mezőgazdasági 
területek használata szántó. A belterületi fejlesztések nem relevánsak 
Berettyóújfalu jövőjére nézve. 
Jelentős országos úthálózati fejlesztések várhatók a térségben, a 
nyomvonalak még több variációban léteznek. Megépítésük után mindkét 
település pozíciója felértékelődik a városhálózaton belül, kapcsolatuk a 
megyei központokhoz, Nagyvárad felé nő. A közlekedési hálózat 
fejlesztése vonzóvá teheti az ipari területeket. Az átmenő forgalom 
megállítása céljából Berettyóújfalu idegenforgalmi infrastruktúrájának 
fejlesztésére, kulturális vonzerejének növelésére van szükség. 
Közösen érdekeltek a belvízvédelemben. 
Derecskei munkavállalók egyik célterülete Berettyóújfalu: 233fő ( (szg.33fő, 
tk. 200fő, kp 8fő), Derecskére bejárók száma: 62fő (szg. 19fő, tk. 43fő) 

Tépe A 47- sz. főút teremti meg a két település kapcsolatát. A mellette elkezdett 
erdősítést folytatása – ha még csak mozaikosan is - jelentős védelmi 
funkciót láthat el a mezőgazdasági területek felé. Több településen 
áthaladó kerékpárút megépítése a települések együttműködését igényli. A 
közigazgatási határt vízfolyás követi, tőle délre, északra egységesen jó 
termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek húzódnak. 
Tépéről munkavállalók járnak Berettyóújfalura. 

Szentpéterszeg A 4812. sz. összekötőút közvetlen kapcsolatot teremt a két belterület 
között. A két településen áthalad a tervezett M4 gyorsforgalmi út 
nyomvonalváltozata. Tervezett kerékpárutak – 4812. sz. út mellett és a 
Berettyó védelmi vonalán – közös kialakításában érdekeltek. A két 
település határában mezőgazdasági területek, foltokban erdők találhatók. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Szentpéterszegi munkavállalók egyik célterülete Berettyóújfalu: 190fő 
(szg.70fő, tk. 115fő, kp 5fő), Szentpéterszegre bejárók száma: 24fő (szg. 
13fő, tk. 11fő) 

Váncsod A Püspökladány – Nagyvárad vasútvonal közös szerkezeti elem a két 
szomszédos településen. 
Közösen érdekeltek – annak ellenére, hogy állami tulajdon - a Berettyó 
menti védvonalak fenntartásában, a közöttük lévő területek használatában, 
a belvíz és árvízvédelemben. 
A szomszédos területek az ökológiai hálózat övezetébe tartoznak. 
A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet összefüggő területet alkot Mezőpeterd – 
Váncsod – Berettyóújfalu – Mezősas – Furta – Zsáka települések területén, 
egységes kezelése közös érdek. 
Kiváló termőhelyi adottságú terület található a település Berettyóújfalui 
határa mentén. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Váncsodi munkavállalók egyik célterülete Berettyóújfalu: 194fő (szg.25fő, 
tk. 169fő).  
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Település neve   

Mezőpeterd A Bihari-sík települése, az Ölyvös-ér közelében. A településen áthalad a 
42-es főút, a MÁV 101-es vasútvonala, így megfelelő a tömeg közlekedési 
kapcsolata a járásszékhellyel. 
A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet összefüggő területet alkot Mezőpeterd  
Váncsod – Berettyóújfalu – Mezősas – Furta – Zsáka települések területén, 
egységes kezelése közös érdek. 
Közösen érdekeltek a belvíz és árvízvédelemben. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
A két település közötti ingázás kis létszámú, kétoldalú. 

Told Zsáktelepülés a Sebes-Körös hordalékkúpján, a Bihari-sík kistájon, délrõl 
a Kutas-fõcsatorna érinti. Az ökológiai folyosó érinti Berettyóújfalu határát. 
Közösen érdekeltek a belvíz és árvízvédelemben. 
Magas munkanélküliséggel, mélyszegénységgel sújtott település. A 
kistérség sajátos civil intézménye az Igazgyöngy Alapítvány. Az általa 
működtetett berettyóújfalui Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 
szoros kapcsolata van a településnek. 

Mezősas A Berettyóújfalut Körösszegapátival összekötő 4217 j. mellékút tárja fel. 
A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet összefüggő területet alkot Mezőpeterd – 
Váncsod – Berettyóújfalu – Mezősas – Furta – Zsáka települések területén, 
egységes kezelése közös érdek. 
Kiváló termőhelyi adottságú terület található a két település határa mentén. 
Közösen érdekeltek a belvíz és árvízvédelemben. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Csökkenő létszámú település, erőteljes fejlődési szándékkal. 
Mezősasról munkavállalók járnak Bereettyóújfalura. 

Furta A településen is áthaladó 47 sz. főút biztosítja a kapcsolatot Zsáka és 
Berettyóújfalu között. 
A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet összefüggő területet alkot Mezőpeterd – 
Váncsod – Berettyóújfalu – Mezősas – Furta – Zsáka települések területén, 
egységes kezelése közös érdek. 
Az ökológiai folyosó érinti Berettyóújfalu határát. 
A település országos jelentőségű tájképvédelmi övezet része. Ásványi 
nyersanyag gazdálkodási övezet. 
Közösen érdekeltek a belvízvédelemben. 
Furtáról munkavállalók járnak Bereettyóújfalura. 

Zsáka Zsáka a Bihari-sík gazdaságilag hátrányos helyzetű települése. 
Zsákának csak közúti kapcsolata van a környező településekkel, 
vasútvonal nem érinti. Közútkapcsolatait elsősorban a 47-es főút, a 
Bakonszeg felé vezető 4224-es számú, valamint a Furta- Komádi irányába 
vezető 4219-es út jelentik. A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet összefüggő 
területet alkot Mezőpeterd – Váncsod – Berettyóújfalu – Mezősas – Furta 
– Zsáka települések területén, egységes kezelése közös érdek. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Közösen érdekeltek a belvízvédelemben. 
Közvetlen kapcsolatot a mezőgazdasági utak jelentenek, ezek 
fejlesztésében közösen érdekeltek. A közigazgatási határ két oldalán 
általános mezőgazdasági terület és védett, tájvédelmi körzethez tartózó 
gyep-legelő terület alkot egységes területfelhasználást. Külterületén 
gyengeminőségű szántók, gyep-legelő területek találhatók, nagy 
kiterjedésű erdőtelepítést, és árvízvédelmi vésztározót jelöl ki a szerkezeti 
terv. Zsákán keletkező hulladékot a Berettyóújfalu külterületén létesülő 
regionális hulladéklerakón fogják elhelyezni. 
A két település közötti ingázás kis létszámú, kétoldalú. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96lyv%C3%B6s-%C3%A9r&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/42-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
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Település neve   

Bakonszeg A Sárréten, a Berettyó folyó partján fekszik. Bihari-sík tájvédelmi körzet a 
két szomszédos település határán átnyúlik, közös feladatok a tájvédelmi 
körzet fenntartása és a Berettyóval kapcsolatos árvízvédelmi és 
hasznosítási feladatok ellátása. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Bakonszegi munkavállalók egyik célterülete Berettyóújfalu: 218fő 
(szg.67fő, tk. 143fő), de Bakonszegre is járnak berettyóújfalui 
munkavállalók. 

Bihartorda A két település közigazgatási határ menti terültfelhasználása szántó, 
melyen öntözőcsatorna halad át. Közös érdek a karbantartás. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Közösen érdekeltek az árvízvédelemben. 
Bihartordáról munkavállalók járnak Berettyóújfalura. 

Sáp Vonattal a MÁV 101-es számú vonalán érhető el, a vasútállomás Báránd 
és Berettyóújfalu között található. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Közösen érdekeltek a belvízvédelemben. 
Sápról munkavállalók járnak Berettyóújfalura. 

Földes A két település kapcsolatát a 42. sz. főút adja, közösen érdekeltek az M4 
gyorsforgalmi út mielőbbi megépítésében, nyomvonalának kijelölésében. 
Meghatározó közös szerkezeti elem a Keleti-főcsatorna. Mellette nagy 
kiterjedésű erdőterületek érintik mindkét települést, további határ menti 
egységes területhasználat a mezőgazdasági szántó. 
Közösen érdekeltek a belvíz és árvízvédelemben. 
A két település ezen részein Natura 2000 és természeti területek húzódnak. 
Kiváló termőhelyi adottságú terület található a település Berettyóújfalui 
határa mentén. 
A település térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet része. 
Földesen a belterülettől nyugatra kijelölt gazdasági fejlesztési területek 
Berettyóújfalu területére, fejlődésére nincsenek hatással. 
A két település közötti ingázás kis létszámú, kétoldalú.  

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rr%C3%A9t_(Tisz%C3%A1nt%C3%BAl)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beretty%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1r%C3%A1nd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beretty%C3%B3%C3%BAjfalu
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések  

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megállapításai 

Berettyóújfalu városa 2003-ben fogadta el (133/2003. (IV.24.)Kö sz. határozatával) a jelenleg is 
hatályos Településfejlesztési Koncepcióját. 

A településfejlesztés általános célja, hogy a városban élők életkörülményei, így 

 a megélhetési viszonyok, 

 a városi élet körülményei, mint a komfortosság, az esztétikai minőség, az 
egészséges és biztonságos környezeti feltételek 

 jelentősen és tartósan javulnak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások fennmaradjanak. 

A város regionális szerepköre, politikai és földrajzi helyzete: 

A város földrajzi helyzete erőforrás a település fejlődése terén. 

Az ország Európai Unióhoz való csatlakozásával a város kiemelkedhet periférikus helyzetéből, 
piaci lehetőségei minőségében és nagyságrendjében javulnak, és az Észak-alföldi régió 
városainak partneri együttműködése révén a régió déli kapuvárosává válhat, ahol 
legközvetlenebbül kommunikálhat az Unió a rajta kívüli térségekkel. 

E funkciója és történelmileg kialakult szerepköre okán a régióban kihelyezett nemzetközi 
intézményi funkciókra is méltán számíthat (logisztika, információs és igazgatási alközpont funkció). 
Az ilyen együttműködés a régióközpont Debrecennek is érdeke. 

A földrajzi pozíciót tovább erősítik a nemzetközi megállapodásokon alapuló országos gyorsforgalmi 
útfejlesztések révén létrejövő, a város igazgatási területén találkozó fejlődési tengelyek. 

E földrajzi pozíció-javulás hatásaként számítani lehet a település gazdaságának fejlődésére, a 
foglalkoztatási problémák és az életszínvonal lényeges javulására, a település városiasodására, a 
népességcsökkenés és az elvándorlás mérséklődésére vagy megállására. 

Az új települési funkciók az intenzívebb területhasználat mellett új beépítésre szánt területeket is 
igényelnek. Az előnyök tényleges kihasználásához elengedhetetlen a térség, a megye és a régió 
szintjén is a jó partneri kapcsolat a települések között. Különösen fontos az említett gyorsforgalmi 
utak mielőbbi megvalósítása terén, mert a térség és így Berettyóújfalu város fejlődése 
szempontjából alapvető fontossága van az elérhetőség jelentős javulásának. 

Az ország uniós csatlakozásával az elérhetőség javításában jelentős gazdasági szerepet kaphat a 
repülőtér, miután az uniós piac határnyitás nélkül használhatja. Ezért megtartásával, és a 
környezeti (pl. biztonsági) feltételek szempontjából kisgépek fogadására alkalmas repülőtérként 
célszerű vele számolni. 
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Berettyóújfalu Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2008-ban készült, amelyet 
Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete 278/2008. (VI.12.) sz. határozatával 
fogadott el. A dokumentum fontos eleme, hogy olyan módszert választottak, amely túlmutat a 
megszokott stratégiakészítésen, és nem csupán statisztikákat és az eddigi dokumentumokat 
elemezték, hanem valódi közösségi stratégiai tervezés zajlott. Az IVS határozta meg a város 15-
20 évre vonatkozó átfogó célját az alábbiak szerint:  

Berettyóújfalu város településfejlesztésének általános célja, hogy a városban élők életkörülményei, 
így 

 a megélhetési viszonyok, 

 a városi élet körülményei, mint a komfortosság, az esztétikai minőség, az egészséges és 
biztonságos környezeti feltételek, 

 jelentősen és tartósan javulnak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások fennmaradnak. 

Cél tehát a gazdaság, a társadalom és a környezet párhuzamos fejlesztése úgy, hogy az ezen 
területeken történő fejlesztések ne egymással versenyezzenek, hanem egymást erősítő módon, 
szinergiában tudjanak megvalósulni. 

1. ábra: Berettyóújfalu IVS-ben megfogalmazott 3 szintű célhierarchia 
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Forrás: IVS 

Az IVS az alábbi akcióterületeket és fejlesztési célokat jelölte ki:  

 Belváros – Funkcióbővítéssel egybekötött városrész-rehabilitáció 

 Nyugati városrész – Lakófunkció megtartása mellet az infrastruktúra fejlesztése 

 Völgyköz - Lakófunkció megtartása mellet az infrastruktúra fejlesztése 

 Északi terület 

 Hérnek-Herpály - Lakófunkció megtartása mellet az infrastruktúra fejlesztése 

 Lipót-Gacsa-Jegyzőkert-Oláhváros  
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 Ipari terület – A terület bővíthetőségének fenntartása mellett célirányos marketing és 
kapcsolatteremtés a városi és kistérségi ipari tevékenység újraélesztése, bővítése céljából 

 Berettyószentmárton – Lakófunkció megtartása mellett az infrastruktúra fejlesztése, városi 
alközponti szerepkör erősítése 

 + Külterület 

Az IVS antiszegregációs programot is megfogalmazott, melynek értelmében a KSH 2001. évi 
népszámlálási adataira alapozva a város szerkezetének vizsgálata során kijelölhető volt 2 
pontszerűnek minősíthető szegregátum. Ám a 2001. évi népszámlálásból származó adatok alapján 
kialakított KSH álláspontot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a városi szakértők egyaránt 
megkérdőjelezték. 

13. térkép: Berettyóújfalu szegregátumai (2001) 

 

Forrás: IVS 

A korábbi IVS szerint a helyzetemelés adataiból és az adatok értelmezéséből következik, hogy a 
település esetében cél az esetleg meginduló szegregációs folyamatok elkerülése. Az 
antiszegregációs terv valójában egyfajta preventív antiszegregációs tevékenység alapját jelenti.  

Az IVS szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeire vonatkozóan a következő 
célokat tűzte ki:  

 A városban élő idős emberek szegregációjnak, társadalmi elszigetelődésének 
megelőzése és szociális szükségleteinek kielégítése 

 Növekvő munkanélküliség enyhítése 

 Foglalkoztatás bővítése 

 A kisgyermekesek, a gyermeküket egyedül nevelők és a nagycsaládosok terheinek 
csökkentése és a közösségi kohézió erősítése 

 A közoktatási intézményekben a további szegregációmentesség, valamint az 
egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényre juttatása 
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 Esélyegyenlőség biztosítása 

 Fogyatékkal élők helyzetének, életminőségének javítása 

 Célzott szociológiai felmérés a roma népességre vonatkozóan 

 A romák felzárkóztatása 

Az IVS-ben javasolt antiszegregációs beavatkozások az alábbiak:  

 Az idősek segítését célzó helyi szociális védelmi rendszer megerősítése házi 
szociális gondozás tervszerű kiterjesztésével 

 „Távmunka-házak” létrehozása 

 Családsegítő Szolgálat tevékenységének megerősítése 

 Felzárkóztatást célzó képzések indítása 

 Közhasznú és közösség munkavégzést megvalósító program meghirdetése 

 OKJ-s tanfolyamokon való részvétel biztosítása 

 Családi kapcsolatokat erősítős és intergenerációs programok kidolgozása és 
folyamatos működtetése 

 „Otthon Segítünk” alapítvány szolgáltatásainak bevezetése meghonosítása a 
városban 

 A foglalkoztatási, az oktatási, az egészségügyi, a szociális, igazgatási és 
területfejlesztési célok összehangolása 

 Esélyegyenlőségi referens megbízása 

 

1.5.1.1 IVS által kitűzött középtávú célok megvalósulása (7-8 év) 

A városrészenként kitűzött célok közül az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos elemek szinte az 
egész város területén egységesen megvalósultak (+) az országos közútfejlesztéssel kapcsolatos 
elképzelések kivételével (-), egyéb építéssel, szolgáltatással, munkahelyteremtéssel, életminőség 
változással, üzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési elemek 60%-a megvalósult (+), 40%-ának 
létrehozása, kialakítása folyamatban van, részben elkészült (~) 

1.) Belváros 
Lakóterület: 
- lakótelepek rehabilitációja (épületek és parkok egyaránt) –  

folyamatos       ~ 
- foghíjbeépítések (akár szociális lakásprogram keretében) –  

folyamatos, lakásprogram nincs     ~ 
Vegyes, intézményi, közösségi, humán szolgáltatási, turisztikai: 
- volt Megyeháza felújítása - elkészült     + 
- városháza felújítása, komplex akadálymentesítése –  

nem készült, pályázat nem nyert,     - 
energetikai korszerűsítés folyamatban    ~ 

- Művelődési Ház felújítása – elkészült     + 
- központi rendezvénytér létrehozása a tűzoltó laktanya felszámolásával-  

elkészült         + 
- ugyanitt Tourinform iroda létesítése, közösségi funkciók bővítése – 

elkészült         + 
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- közösségi, kulturális, művészeti események rendezése –  
folyamatos, éves programterv szerint   

 ~ 
- egészségügyi Centrum kialakítása – nem készült  - 

gyermekorvosi és védőnői szolgálat korszerű, új épületben történő elhelyezése 
gyermekorvosi és védőnői szolgálat kialakítása – részben történt meg,  
új épület helyett meglévő épülete felújításra került    + 
háziorvosi rendelő kialakítása - pályázati szakaszban   ~ 

- közoktatási intézmények (általános és középiskolák) rekonstrukciója,  
tartalomfejlesztése – elkészültek      + 

- TISZK létrehozása, oktatási szakképzési infrastruktúra fejlesztése – elkészült + 
- szociális- és gyermekjóléti alapellátások (pl. bölcsőde) fejlesztése – elkészült + 
- strandfürdő felújítása, idegenforgalmi, egészségturisztikai fejl. – elkészült + 
- identitástudat és lokálpatriotizmus erősítése – folyamatos   ~ 
- civil kezdeményezések segítése – folyamatos   ~ 
- egyéb „soft” elemek – folyamatos     ~ 
Gazdasági piac rekonstrukció és Vásárcsarnok építés: 
- mozi felújítása – elkészült       + 
- wellness szálló építése – 

nem készült, helyszín kijelölése, szabályozási környezet elkészült ~  
- kiskereskedelmi- és szolgáltató egységek esztétikai és minőségi  

megújulása, kínálatbővítés - vállalkozók részéről folyamatos  ~ 
Különleges Sétány építése a Megyeháza és a központi Főtér összekötésére 
- liget és csónakázó tó környékének rehabilitációja – elkészült   + 
- közbiztonság javítása - elkészült, térfigyelő rendszer, térvilágítás – 

folyamatos       ~ 
- köztisztaság javítása – folyamatos     ~ 
Közlekedés 
-  a város belső egységeiből az ott csak átmenő forgalomnak a 

kivonása (hosszú távú cél, nem csak városi hatáskör) – 
továbbra is cél      - 

- a város belső övezetében a gyalogosfelületek növelése – folyamatos ~  
- a parkolási feszültségek megoldása – 

folyamatos, utóbbi években kb 300 új parkoló létesült   ~ 
- a közforgalmú közlekedés feltárása, javítása – folyamatos  ~ 
- a közforgalmú közlekedési hálózat fejlesztésére szervezett mélygarázsok –  

nem készült      - 
- a gyalogoshálózat fejlesztése – folyamatos    ~ 
- kerékpárút hálózat funkciókhoz igazított fejlesztése – folyamatos ~ 
 
2.) Nyugati városrész 
Lakóterület: 
- foghíjbeépítések – folyamatos     ~ 
- kijelölt új építési területek fejlesztése - nem készült  - 
- leromlott állagú, veszélyes lakóházak új építésűre cserélése – 

folyamatos, magánberuházások     ~ 
Vegyes, intézményi: 
- alapfokú nevelési-oktatási intézmények megtartása, fejlesztése, 

kistérségi szereplővé emelése - óvoda, bölcsőde igen, iskolák KLIK  + 
- középfokú oktatási intézmény fejlesztése – KLIK előtt igen   + 
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Gazdasági:  
- vásárlóerő növekedésével kiskereskedelmi egységek, szolgáltatók betelepülése – 

 igen         + 
- munkahelyteremtés, kisvállalkozások megerősödése – igen   + 
Különleges: 
- szabadidő eltöltését, sportolási lehetőséget, rekreációt biztosító 

fejlesztések: közparkok rehabilitációja, fejlesztése – folyamatos ~   
- közbiztonság fokozása – igen      + 
- köztisztaság fokozása – igen      + 
- „soft” elemek: közösségi események, lakossági akciók szervezése 
 képzettségi szint növelése – folyamatos    ~  
Közlekedés: 
- utak pormentesítése – folyamatos     ~ 
- a gyalogoshálózat fejlesztése – folyamatos    ~ 
- a kerékpárút hálózat funkciókhoz igazított fejlesztése – folyamatos ~ 
- vasúti és közút szintbeli elkülönítése  

a városrészek könnyebb megközelíthetősége érdekében – nem- 
- vasúti és közúti fuvarozás kapcsolatának megteremtése - volt rá próbálkozás - 
- út gerinc-hálózat fejlesztése a többi városrész elérése  

(valamint a belváros tehermentesítése) érdekében – igen   + 
Kiszolgáló infrastruktúra: 
- csapadékvíz elvezetés, csatornázottság rákötési arányának 

növelése, közvilágítás javítása – igen     + 
 
3.) Völgyköz 
Lakóterület: 
- foghíjbeépítések – folyamatos     ~ 
- új építésre kijelölt területek beépítésének segítése (utak, közművek javításával) – 

igen         + 
- leromlott állagú, veszélyes lakóházak új építésűre cserélése –  

folyamatos       ~ 
- lakóingatlanok közműhálózatokra csatlakozásának segítése – igen- 
Vegyes, humán szolgáltatás: 
- civil kezdeményezések segítése – igen     + 
- egyéb „soft” elemek – igen      + 
Gazdasági: 
- vásárlóerő növekedésével kiskereskedelmi egységek, szolgáltatók betelepülése – 

igen         + 
Különleges: 
- szabadidő eltöltését, sportolási lehetőséget, rekreációt biztosító 

fejlesztések közterek fejlesztésével – részben   ~ 
- Városi sporttelep kialakítása - nem, valószínű elmarad - 
- közbiztonság fokozása – igen      + 
- köztisztaság fokozása – igen      + 
- képzettségi szint, foglalkoztathatóság javítása – igen    + 
Közlekedés: 
- út gerinc-hálózat fejlesztése a többi városrész elérése (valamint a 

belváros tehermentesítése) érdekében (hosszútávú cél) – részben ~ 
- a gyalogoshálózat fejlesztése – folyamatos    ~  
- pormentes úthálózat fejlesztése – igen     + 
- a kerékpárút hálózat funkciókhoz igazított fejlesztése – igen   + 
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Kiszolgáló infrastruktúra: 
- meglévő közmű kihasználtságának növelése: csatorna rákötési arány növelése – 

igen         + 
- csapadékvíz elvezetés-, közvilágítás javítása – igen    + 
 
4.) Északi városrész 
Lakóterület: 
- lakóépületek (szociális bérlakások) rehabilitációja - nem - 
Vegyes, intézményi: 
- iskolavárosi szerepkör erősítése – KLIK     + 
- Bessenyei György SzKI infrastrukturális és tartalmi fejlesztése 

(tornacsarnok építésével a Tiszti Kaszinó kiváltása, TISZK 
létrehozása, Központi kollégium létrehozása) – KLIK    + 
tornacsarnok nem készült     - 

Gazdasági: 
- kereskedelmi és szolgáltató egységeknek újabb területek 

(elsősorban barnamezős) biztosítása, betelepedésük támogatása – igen + 
- vendéglátóhelyek pozícióinak megerősítése városmarketingen keresztül –  

folyamatos       ~ 
Különleges: 
- közbiztonság javítása – igen      + 
- „Soft” elem: a felújított „Tiszti kaszinó” adjon helyet helyi és térségi 

szintű kulturális és ifjúsági eseményeknek – bérlési lehetőséggel megoldott + 
Közlekedés: 
- átmenő forgalom csökkentése, elkerülő út építése (hosszú távú 

cél, nem csak városi kompetencia) - továbbra is cél  - 
Kiszolgáló infrastruktúra: 
- közvilágítás javítása, csapadékvíz elvezetés javítása – folyamatos ~ 
 
5) Hérnekkert–Herpály 
Lakóterület: 
- lakóépületek rehabilitációja – folyamatos    ~ 
Vegyes, intézményi: 
- egészségközponti szerepkör erősítése – igen    + 
- Területi Kórház infrastrukturális fejlesztése-igen 
- 100 ágyas korszerű rehabilitációs intézet felépítése a kórház területén belül –  

nem       - 
- pszichiátriai épület és tüdőosztály teljes felújítása, korszerűsítése –  

nem       - 
- energiakorszerűsítés: kazánházak cseréje, energiaellátó hálózatok korszerűsítése –  

részben        ~ 
- mentőhelikopter fogadására alkalmas leszállóhely kialakítása – igen  + 
- Területi Kórház tartalomfejlesztése, szolgáltatási csomagjának bővítése – igen + 
- központi műtőblokk kialakítása, egynapos sebészeti ellátás  

feltételeinek megteremtése, endoszkópos műtőblokk kialakítása – igen  + 
-  az ügyeleti rendszer és a Területi Kórház tevékenységének 

hatékony összehangolása térségi szinten – folyamatos  ~ 
- Városi Zeneiskola teljes körű belső felújítása, kamaraterem kialakítása – igen + 
- Barcsay ház rekonstrukciója, alkotóház kialakítása – 

továbbra is terv      - 
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Gazdasági: 
- kereskedelmi és szolgáltató egységeknek újabb területek 

(elsősorban barnamezős) biztosítása, betelepedésük támogatása – igen + 
Különleges: 
- kórház sportcentrumának (teniszpályák és tornaterem) felújításának támogatása –  

folyamatos       ~ 
- közbiztonság javítása – igen      + 
- köztisztaság javítása – igen      + 
- zöld felületek kialakítása – igen      + 
- intézmények zöld felületeinek, parkjainak gondozása – folyamatos ~ 
- városmarketingben megjeleníteni a terület által nyújtott szolgáltatásokat – igen + 
Közlekedés: 
- belső utak pormentesítése – folyamatos    ~ 
Kiszolgáló infrastruktúra: 
- közvilágítás javítása, csapadékvíz elvezetés javítása – igen   + 
- csatornázottság, rákötési arány növelése – igen    + 
 
6) Lipót–Gacsa–Jegyzőkert–Oláhváros 
Lakóterület: 
- elöregedett, veszélyes lakóépületek helyett új építések támogatása –  

elvi támogatás      - 
Vegyes, turisztikai, közösségi: 
- Csonkatorony és környékének rehabilitációja, idegenforgalmi 

útvonalba csatlakoztatása – részleges    ~ 
- közterek fejlesztése, közösségi terek létrehozása – igen   + 
Gazdasági: 
- kereskedelmi és szolgáltató egységeknek újabb területek 

(elsősorban barnamezős) biztosítása, betelepedésük támogatása – igen + 
Különleges: 
- közbiztonság javítása – igen      + 
- köztisztaság javítása – igen      + 
- BUSE-pálya felújítása - részleges, öltözők, öntözőrendszer  ~  
- Széchenyi úti tagóvoda felújítása – részleges   ~ 
Közlekedés: 
- belső utak pormentesítése – folyamatos    ~ 
- Széchenyi és Vágóhíd utcákon kerékpárút építése – igen   + 
Kiszolgáló infrastruktúra: 
- közvilágítás javítása, csapadékvíz elvezetés javítása – igen   + 
- csatornázottság, rákötési arány növelése – igen    + 
 
7) Ipari terület 
Vegyes, intézményi: 
- Tűzoltó laktanya építése – igen      + 
- Mentőállomás korszerűsítése – nem   - 
Gazdasági: 
- ipari és logisztikai egységeknek újabb területek 

(szükség esetén zöldmezős) biztosítása – igen    + 
- új befektetők betelepedésének támogatása – igen    + 
- gazdasági szereplők felől érkező innovatív ötletek támogatása – igen  + 
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- alternatív energia hasznosítására épülő új iparágak 
meghonosodásának támogatása – igen     + 

- gazdasági szereplők és szakképző intézmények, felnőttoktatási szereplők 
kapcsolatépítése a tudás alapú gazdaság megteremtése érdekében –  
folyamatos       ~ 

- városmarketingben a terület potenciáljainak megjelenítése – igen  + 
Különleges: 
- közbiztonság javítása – igen      + 
- köztisztaság javítása – igen      + 
- horgásztó, pihenőhely fejlesztése – igen     + 
- Berettyópart turisztikai és szabadidős célú felhasználása – nem- 

ezen belül: ifjúsági táborhely létrehozása – nem  - 
Közlekedés: 
- kerékpárút kiépítése a Széchenyi utcán a terület elérésére – részben ~ 
- 42. sz. főútról bekötő út felújítása – nem   - 
 
Kiszolgáló infrastruktúra: 
- közvilágítás javítása, csapadékvíz elvezetés javítása – folyamatos ~ 
 
8) Berettyószentmárton 
Lakóterület: 
- foghíjbeépítések szorgalmazása – igen     + 
- kijelölt új lakóterületek fejlesztése – nem   - 
Vegyes, intézményi, közösségi: 
- Eszterlánc tagóvoda komplex akadálymentesítése – igen   + 
- Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása, bővítése, komplex akadálymentesítése – 

 igen         + 
- részleges központi funkciók komplexszé tétele: 

ifjúsági találkozó helyek, kulturális és szabadidős közösségi terek létrehozása –  
részben         ~  

- idősek klubjának infrastrukturális fejlesztése – nem  - 
- közösségi tér kialakítása a fiatal korosztályok számára – részben ~ 
Gazdasági: 
- külterületi termőföldek kizárólag mezőgazdasági hasznosítása –  

elv folyamatos       ~ 
zöldmezős beruházások tilalma – elv folyamatos   ~ 

- vásárlóerő növekedésével a kiskereskedelmi és szolgáltató egységek bevonzása – 
nem készült eddig     - 

Különleges: 
- közbiztonság javítása – igen      + 
- köztisztaság javítása – igen      + 
- Morotva Szabadidő és Sportcentrum fejlesztésének támogatása – igen  + 
- új sportcsarnok létrehozása – igen      + 
- ifjúsági táboroztatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése – igen  + 
Közlekedés: 
- belső utak pormentesítése – folyamatos    ~ 
- 47. sz. főút átmenő forgalmának elterelése - továbbra is terv - 
Kiszolgáló infrastruktúra: 
- közvilágítás javítása – folyamatos     ~ 
- csapadékvíz elvezetés javítása tekintetében kiemelt terület – igen  + 
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Lehatárolt városrészekhez nem köthető fejlesztési elképzelések 
- kerékpárutak kiépítése:  

1. Berettyóújfalu – Furta – Zsáka – Vekerd – nem  - 
2. Berettyóújfalu – Keleti főcsatorna – Földes – nem  - 

- felhagyott szemétlerakó rekultivációja – elkészült    + 
-  volt Katonai repülőtér kármentesítése – elkészült    + 
 
 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Az Étv. meghatározza a településfejlesztési és településrendezési szerződés jogintézményét: 

„30/A. §(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására 
településrendezési szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, 
illetve a telken beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). 

(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének 
döntenie kell a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről.” 

 

A település településrendezési szerződéseket kötött, melyek elsősorban a vállalkozások szerkezeti 
terv módosítási igénnyel rendelkező fejlesztéseihez kapcsolódnak.  
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1.6 Településrendezési Tervi előzmények  

1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

Berettyóújfalu Város Településszerkezeti Terve 74/2008. (II. 29.) határozattal módosított 
294/2004. (VI. 30.) Ökt. határozat egységes szerkezetben 

A hatályos Településszerkezeti Terv a Településfejlesztési Koncepció (133/2003. (IV.24.) sz. 
határozat) hosszú távú célkitűzéseinek megfelelően, az önkormányzati egyéb településrendezési 
döntései alapján készült. A terv kijelöli a meglévő és tervezett beépítésre szánt és beépítésre nem 
szánt terület-felhasználási egységeket, a meglévő és tervezett közlekedési hálózatot, a táj-, 
természet-, környezetvédelemmel, örökségvédelemmel kapcsolatos továbbtervezésnél 
figyelembe veendő elemeket. A 221/2008.(V.08.) sz. határozattal és azt módosító 278/2008. 
(VI.12.) sz. határozattal jóváhagyott Integrált Városfejlesztési Stratégia javaslatait tartalmazzák a 
további módosítások. 

 169/2010. (V.27.) sz. határozat a módosításról 

 Kádár Vitéz – Nyáras utcák területén kertvárosias lakóterület → központi vegyes 
terület 

 Rákóczi u., Damjanich u. csatlakozásánál általános közlekedési terület → 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

 Népliget – Jegyzőkert – Kádár Vitéz utcák által határolt tömb általános közlekedési 
terület → kertvárosias lakóterület 

 Szász-tanya – általános mezőgazdasági terület → különleges intézményi terület 

 1585/2 hrsz-ú terület különleges intézményi terület → településközpont vegyes 
terület 

 Vágóhíd u.  általános közlekedési terület → kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

 8/2011. (I. 27.) sz. határozat a módosításról 

 42. sz. főút – 0208 hrsz-ú út – 0214 hrsz-ú út – 0211 hrsz-ú út által határolt tömbben 
az általános mezőgazdasági terület → különleges megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 

 348/2011. (XII.20.) határozat a módosításról 

 volt kertészet, jelenleg Termálstrand Gyógyfürdő területén szálláshely szolgáltató és 
zöldterület létesül, különleges intézmény terület → különleges intézmény terület és 
zöldterület 

 28/2012. (II.23.) határozat a módosításról 

 42. sz. főút – 0208 hrsz-ú út – 0214 hrsz-ú út – 0211 hrsz-ú út által határolt tömbben 
az általános mezőgazdasági terület → különleges megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület 
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14. térkép: Az M4 és M47. sz. utak tervezett útvonala 

 

Forrás: Berettyóújfalu Város Településszerkezeti Terve 

Berettyóújfalu Város Építési Szabályzat és Szabályozási terv 7/2008. (II.29.) és 11/2008. (IV. 
25.) sz. rendeletekkel módosított 33/2004. (XII. 03.) rendelet egységes szerkezetben 

A többször módosított rendeletet foglalja egységbe a szabályozás, a szintén egységes szerkezetbe 
elfogadott Településszerkezeti Terv alapján.  

 16/2010. (V.28.) sz. rendelet a módosításról 

 tervmódosítások a szabályozási terv részterületeiről (10 db) 

 56/2011. (XII. 21.) sz. rendelet a módosításról 

 tervmódosítások a szabályozási terv részterületeiről (5 db) 

 8/2012. (II.24.) rendelet a módosításról 

 különleges beépítésre nem szánt terület kiegészül a megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló területtel 

A szabályozás a Településszerkezeti Terv terület-felhasználási egységeit külterületen és 
belterületen egyedi sajátosságuknak megfelelő zónákra és építési zónákra bontja. Beépítésre 
szánt rendeltetetési zónák: lakó, vegyes, gazdasági, különleges rendeltetésű zónák. 

Beépítésre nem szánt rendeltetési zónák: közlekedési és közmű, közpark, erdő, mezőgazdasági, 
vízügyi és különleges rendeltetésű zónák. 

Meghatározza a területhez köthető előírásokat, a rendeltetési zónák előírásait, az építési zónák 
előírásait, az egyes karakter, környezetvédelmi, értékvédelmi, a tilalmi és korlátozási zónák 
előírásait. 
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Egyéb előírások között összegyűjti a közlekedési, általános közmű, zöldfelületi, a közterületi és 
reklám elhelyezési előírásokat.  

Külön fejezetben határozza meg a város egy-egy részére érvényes előírásokat. 

Jelenleg a településrendezési eszközök és a fejlesztési dokumentumok összhangban vannak, de 
szükséges a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 2018. év végéig, részben 
a törvényi és jogszabályi változások miatt, részben az ITS döntéseinek befogadása céljából. A 
hatályos tervek az OTÉK 2012. aug. 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek 
és jelmagyarázatának megfelelő módosítása is csak 2015. dec. 31-ig lehetséges. 

1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemei 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A településszerkezeti terv az alábbi követelményeket és általános alapelveket rögzíti: 

 A település közigazgatási területén biztosítja a fejlesztendő országos szintű közlekedési 
hálózat nyomvonalait. 

 A belterület forgalmi terhelése miatt kijelöli az elkerülő út nyomvonalát. 

 A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek nagyságát, a művelési ágat megőrzi. 

 A termőföldek védelme, tájképi szempontok érvényesítése érdekében az erdősítés mértékét 
növeli. 

 Az ökológiai hálózat, Natura 2000 hálózat területén csak táj- és természetvédelmi 
gazdálkodást engedélyez. 

 A beépítésre kijelölt területek nagyságát nem növeli, a fejlesztés területigényét a beépítettség 
intenzitásának növelésével, terület-felhasználás átsorolásával, mély telkek alkotta tömbök 
belsejének feltárásával, a még használaton kívüli tartalék területek beépítésével oldja meg. 

 A település magját rehabilitációval valós városközponttá fejleszti. 

 Berettyószentmárton alközpontját bővíti. 

 Az ipari fejlesztés iránya az északi ipartelepek és a Bihari Ipari Park még használaton kívüli 
területei. 

 A különleges intézményi területeket általában a belterület szélén, már ilyen célú területek 
bővítési területén helyezi el. 

 Célul tűzi ki a közparkok mennyiségi bővítését és minőségi fejlesztését, zöldfelületi rendszerré 
szervezését. 

 A közlekedési hálózat átstrukturálásával, fejlesztésével a lakosság életminőségét javítja. 

 Teljessé teszi a műszaki infrastruktúra ellátottságot. 

 Előírja az épített és természeti értékek védelmét, fejlesztését a minőségi környezet biztosítása 
céljából. 

 Megújuló energiák hasznosítását. 

 

A lakóterületek alakításának alapelvei: 
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 A lakóterületek bővítése a belterületi tartalék területek bevonásával, a várostesten belüli 
pozíciójához képest értékén alul hasznosított területek intenzitásnövekedésének előírásával, 
tömbfeltárásokkal, foghíjbeépítésekkel. 

 Kitűzött cél a pozíció függvényében a kisvárosias lépték elérése, a kertvárosias lépték 
megtartása. 

 Energia-hatékony építés ösztönzése. 

 Szociális lakásépítés bővítése. 

Központrendszer, intézményellátás fejlesztésének alapelvei: 

 A településközpont vegyes terület szerkezetileg is indokolt területi növelése mellett az 
intenzitásának növelése. 

 Térségi, járási funkcióellátásnak megfelelő intézményrendszer kialakítása a központban. 

 Megfelelő helyi ellátást biztosító alközpont létrehozása Berettyószentmártonban. 

 Közösségi terek, minőségi közterek létrehozása. 

A gazdasági területek alakításának alapelvei: 

 Gazdasági fejlesztések számára az északi gazdasági terület és a Bihari Ipari Park még 
szabadon lévő területei hasznosíthatók. 

 A belterületből a zavaró hatású gazdasági üzemeket a fenti területekre kell áthelyezni. 

Zöldfelület fejlesztés alapelvei, követelményei: 

 A városrészek lakóterületein a közösségi zöldterületek biztosítása. 

 Utcafásításokkal a közparkok zöldhálózati rendszerré fejlesztése. 

 A városközpont zöldterületének minőségi fejlesztése. 

Tájrendezés, külterületi terület-felhasználás alapelvei, követelményei: 

 Erdősítés növelése, jóléti erdőtípus bővítése. 

 Az országos átlagot meghaladó jó minőségű termőföldeket védeni kell a beépítéstől. 

 Meglévő majorok korszerűsítése. 

 Védelmet igénylő területeken a művelési ág fenntartása, az állattartás erősítése. 

1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei 

A bekezdés együtt ismerteti a szerkezeti tervben megállapított szerkezeti elemek és terület-
felhasználások megvalósulását az Integrált Városfejlesztési Stratégia szerkezeti módosítást nem 
érintő akcióelemeinek megvalósulásaival. 

 Tervezett lakóterületek 

 Szociális bérlakás kialakítása a hrsz. 4188 telken. 

 Tervezett településközponti és vegyes területek 

 Városközpont rehabilitáció a közterületek megújításával a Szent István téren és a 
Kálvin téren, gyalogos zóna kialakítása. 

 A belvárosi „agóra” funkció kialakítása folyamatos az üzleti negyed 
továbbépítésével. 
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 A szerkezeti tervben kijelölt településközpont vegyes területen a József Attila 
utcában állami tulajdoni telekrész önkormányzati tulajdonba kerülése után 
megvalósult az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

 Városi Zeneiskola felújítása, bővítése. 

 Gyermekorvosi rendelő felújítása megtörtént. 

 Tervezett gazdasági területek 

 A tervezett gazdasági fejlesztések részben megvalósultak,  megvalósításuk részben 
folyamatban van , részben még nem kezdődött meg. 

 Tűzoltó Laktanya elkészült az Ipari Park területén. 

 Tervezett különleges területek 

 Megvalósult a Területi Kórház infrastrukturális fejlesztése, funkcionális bővítése. 

 TISZTK-be integrálódott a Bessenyei György SZKI és a korábbi szakmunkásképző 
intézet, új tanműhely épült. 

 Csonkatorony részleges állagmegóvása megtörtént, további fejlesztések 
folyamatban vannak. 

 Közlekedéshálózati fejlesztések 

 M4 autópálya építéséhez szükséges telkeket az önkormányzat átadta az államnak. 

 Autóbusz állomás területének fejlesztése. 

 Az Orbán Balázs tér átépítése megtörtént, ahol a meglévő parkolók és a 
buszmegálló került átalakításra, megújult a Tardy u. a tér és a körforgalmi 
csomópont közötti szakasza. 

 Parkolók épültek a Megyeháza mögött és a Szent István téren. 

 Kerékpárút építés a Népliget – Toldi u.  Dózsa Gy. u. nyomvonalon, további 
fejlesztése folyamatos. 

 Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti kerékpárút építése. 

 Tervezett zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek 

 Népliget rehabilitációja. 

 Berettyó parton a turisztikai és szabadidős fejlesztések elkészültek, kiépült az 
ifjúsági tábor, az egész terület folyamatosan fejlődik. 

 Tervezett erdőterületek 

 Tervezett mezőgazdasági területek 

 Tervezett beépítésre nem szánt különleges területek 

 8/2011. (I. 27.) sz. határozat a TSZT módosításáról a 42. sz. főút mellett 0209/8 
hrsz-ú általános mezőgazdasági területet különleges megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló területté sorolja át. A területen egy napelem-park 
átadásra került 2015 januárjában. 
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1.7 A település társadalma 

1.7.1 A népesség főbb jellemzői 

1.7.1.1 Demográfia 

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Berettyóújfalu népességszáma az utóbbi 
években csökkenő tendenciát mutat. A város állandó népessége a 2011. évi népszámlálás szerint 
15.305 fő, a lakónépessége 15.472 fő, így a megye állandó népességének 2,81%-a, a 
lakónépességének 2,83%-a él a Hajdú-Bihar megye közigazgatási területének 3%-át kitevő 
városban. 

A vizsgált időszak alatt – 2001 és 2011 között – 4%-kal csökkent a lakónépesség, amely 
elsősorban az elvándorlásnak köszönhető és csak másodsorban a természetes fogyásnak. A 
szelektív migráció elsősorban a fiatal, képzettebb munkavállalói korú rétegekben jellemző. Ennek 
hátterében elsősorban a munkalehetőségek és a gyermeknevelés, illetve a szabadidős/közösségi 
programlehetőségek hiánya állhat. 

6. táblázat: Berettyóújfalu város népességszám változása 2001-2011 

Adattípus 2001 (fő) 2011 (fő) 
Lakónépesség 
2001/2011 (%) 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2001 

Lakó-
népesség / 

állandó 
népesség 

2011 

Állandó népesség 
(város) 

16 106 15 305   
100% 101% 

Lakónépesség (város)  16 116 15 472 96% 

Állandó népesség 
(megye) 

560 572 550 939   

99% 99% 
Lakónépesség 
(megye) 

552 998 546 721 99% 

Állandó népesség 
(ország) 

10 270 425 10 092 081   

99% 98% 
Lakónépesség 
(ország)  

10 198 315 9 937 628 97% 

Forrás: KSH 

2. ábra: Berettyóújfalu állandó népességszámának (fő) változása 2001-2013 

 

Forrás: KSH 
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3. ábra: Berettyóújfalu lakónépességének (fő) változása 2001-2013 

 

Forrás: KSH 

Az állandó népesség és a lakónépesség változásának tendenciája 2009-ig hasonlóan alakult. A 
lakónépesség szám 2010-ben elérte mélypontját, majd 2011-ben emelkedő tendenciát mutatott, 
ám az állandó népesség szám 2012 óta továbbra is folyamatosan csökken. 

A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 90,287 fő/km2, ami 2001-hez 
képest 3,9 fő/km2-tel csökkent. Ez az érték a megyei 1,55 fő/km2 csökkenésnél jóval magasabb. A 
csökkenő népsűrűség elsősorban a lakosság elköltözésével van összefüggésben, amelyet a 
vizsgált időszakban közel kétszeresére nőtt vándorlási különbözet jelez leginkább. 

Az élve születések száma csak minimálisan változott a vizsgált időszak éveiben, átalagosan 139,8 
fő/év volt. Hasonlóan minimálisan változott a halálozások száma, amely átlagosan 188,6 fő/év. 
Mélypontját a halálozás 2011-ben érte el a vizsgált perióduson belül. Ekkor 210 fővel csökkent a 
lakosság száma halálozás miatt, míg 2003-ban a legkedvezőbb mutató: 156 fő. 

4. ábra: Népmozgalmi mutatók 2001-2011 között 

 

Forrás: KSH 

A népesség csökkenése elsősorban a negatív vándorlási egyenlegből adódik. A vizsgált 
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és –161 fős szélsőértékek között ingadozott. Legalacsonyabb 2003-ban, legmagasabb 2009-ben 
volt az egyenleg. A legtöbben 2002-ben és 2006-ban költöztek a városba (667 és 651 fő), míg 
2001-ben kiugróan sokan, 729-en választottak itt új lakóhelyet.    

7. táblázat: Berettyóújfalu népmozgalmi adatai (2001-2011) 

Adattípus 2001 2011 

Élveszületések (előző népszámlálás 
óta, fő) 

142 108 

Halálozások (előző népszámlálás óta, 
fő) 

174 210 

Természetes szaporodás (előző 
népszámlálás óta, fő)  

-32 -102 

Vándorlási különbözet (előző 
népszámlálás óta, fő) 

-148 -67 

Teljes népmozgalom (tényleges 
szaporodás) (előző népszámlálás óta, 
fő) 

-180 -169 

Forrás: KSH 

A társadalom egyszerű fizikai reprodukciója a generációk egyensúlyán alapszik. A fiatal, a 
teherbíró aktív és az idősebb generációk együtt képesek biztosítani a társadalom stabilitását. A 
kontinensünkön és az országban is alapvető és örvendetes fejlemény az életkor 
meghosszabbodása és ezzel a népesség átlagéletkorának növekedése. Ugyanakkor a generációk 
közötti egyensúly felbomlása a társadalom elöregedését, majd különböző mértékű csökkenését 
eredményezi. A termékenység csökkenése és a javuló életkilátások együttesen beindították a 
hazai népesség elöregedését. A népesség korösszetétele 2001 és 2011 között Berettyóújfaluban 
is az idősek arányának növekedésének irányába tolódott el a népszámlálási adatok alapján. A 
fiatalkorúak népességen belüli aránya csökkenő tendenciát követ, míg az 50 év felettiek aránya 
növekedett.  

5. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001-ben (%) 

 

Forrás: KSH 
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6. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2011-ben (%) 

 

Forrás: KSH 

 

8. táblázat: A népesség korösszetétele 2001 és 2011-ben 

Adattípus 2001 
adott korcsoport 

részesedése – 
2001 (%) 

2011 
adott korcsoport 

részesedése – 
2011 (%) 

0-14 év 2 733 17% 2 149 14% 

15-19 év 1 448 9% 953 6% 

20-29 év 2 339 15% 1 833 12% 

30-39 év 1 969 12% 2 468 16% 

40-49 év 2 690 17% 1 976 13% 

50-59 év 2 014 12% 2 470 16% 

60-64 év 799 5% 1 102 7% 

65-X év 2 124 13% 2 521 16% 

Összesen:  16 116 100% 15 472 100% 

Forrás: KSH és 2011. évi Népszámlálás 

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség 
(65–X éves) összege a 15–59 éves népesség százalékában) javult. 2001-ben (43,14%), míg 2011 
ugyanez a mutató 43,23% volt. Ez az átrendeződés negatív tendenciát mutat  

A város öregedési indexe, a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma 2001-ben 77,7, míg 2011-ben 
ugyanez a mutató már 117 volt. Vagyis az időskorú népesség száma 2011-ben már meghaladta a 
gyerekek számát. 

Összességében elmondható, hogy a népesség öregedő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan az 
eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között.  
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A lakónépesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 52,1%-a nő, 
47,9%-a férfi. A nemek közötti arány 2001-hez képest 0,1 százalékponttal változott a nők javára.  

7. ábra: Állandó népesség Berettyóújfaluban, 2013 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

A népszámlálások alkalmával az egyéni identitásválasztás elve alapján zajlott a nemzetiséghez 
tartozás felmérése. A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: magyar, 
cigány (2694 fő), lengyel (6 fő), német (105 fő), román (1111 fő), ukrán (5 fő) és 124 fő egyéb 
nemzetiséghez tartozó.  

A városban a 2001-ben cigány (276 fő), lengyel (5 fő), német (19 fő), román (24 fő), szlovák (2 fő), 
szlovén (0 fő), ukrán (3 fő) nemzetiségek képviseltették magukat. 

2001 óta szinten minden nemzetiség tekintetében növekedés volt tapasztalható. A legnagyobb 
számban a cigány nemzetiségűek gyarapodtak, arányaiban pedig a magukat német és román 
nemzetiségűnek vallók létszáma nőtt meg. Ennek magyarázata egyrészt a nemzetiségi 
identitásvállalás javulása, másrészt a természetes népszaporulat, de pl. a kettős állampolgárság 
rendszerének változása is közre játszott a folyamatban.  

A városban jelentősebb számban jelen lévő és jelentős kulturális örökséggel bíró nemzetiség pl. a 
roma. A nemzetiségi csoport a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is saját önkormányzatot 
alapított Roma Nemzetiségi Önkormányzat néven.  

1.7.1.3 Képzettség 

Egy településen az alap-, közép-, esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy 
település, illetve térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település 
népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális 
tényezők és az eszközellátottság tekintetében is. Egy adott település alap-, közép- és felsőfokú 
végzettséggel rendelkező népességének arányát mindez együttesen határozza meg, különösen 
akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező városok elszívó hatása által generált 
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magas fiatalkori elvándorlásra. A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy 
település lakosságának iskolai képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály 
aránya általában magasabb végzettséget is jelent.  

A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező felnőtt 
lakosainak száma az országos és megyei átlagnál kisebb arányban csökkent 2011-re. Ennél 
nagyobb jelentőségű, hogy a magasabb képzettségi szintet jelentő középiskolai érettségivel vagy 
felsőfokú oklevéllel rendelkezők száma mind az országos, mind pedig a megyei átlaggal 
párhuzamosan, azokkal együtt növekedett. Az érettségizettek száma 32%-kal, az egyetemi vagy 
főiskolai oklevéllel rendelkezők száma pedig 60%-kal nőtt a 2001-es szinthez képest. 

9. táblázat: Berettyóújfalu város lakossága iskolai végzettség megyei és országos 
összehasonlításban (2001, 2011) 

Adattípus 2001 2011 

Változás 2011/2001 
viszonylatában  

(%) 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők aránya (városi) 

110 108 -2% 

megyei  4 575 3.516 -23% 

országos  63.116 50.003 -21% 

15-X éves korosztályban legalább 
általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya (városi) 
11.777 12.513 6% 

megyei  388.601 431.674 11% 

országos  7.553.093 8.073.005 7% 

18-X éves korosztályban legalább 
középiskolai érettségivel rendelkezők 

aránya (városi) 
4.659 6.130 32% 

megyei  144.969 197.794 36% 

országos  3.097.032 3.990.859 29% 

24-x éves korosztályban egyetemi vagy 
főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 

(városi) 
1.117 1.784 60% 

megyei  39.277 64.249 64% 

országos  888.345 1.382.398 56% 

Forrás: Belügyminisztériumi adatszolgáltatás 
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8. ábra: Berettyóújfalu város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos 
összehasonlításban, 2011-ben 

 

Forrás: Belügyminisztériumi adatszolgáltatás 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad 
mind az országos, mind a megyei átlagtól, de kedvezőbb, mint a járási átlag.  

A lakosság:  

 23,5%-a általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik,  

 érettségi nélküli középfokú végzettséggel 20,8% rendelkezik,  

 29,3%-nak az érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége, és 

 13%-a diplomás.  

Jellemzően probléma, hogy az ismeretek és a szakképzettségek nem felelnek meg a munkaerő-
piaci igényeknek. 

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők és az eltartottak 
arányának csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának 
növekedését indukálta. 

Berettyóújfalu városban 2011-ben a munkaképes korúak szám 9.700 fő volt, ennek 57,89%-a volt 
foglalkoztatott. Ez az arány a 2001-es adatokhoz képest kedvezőbb értéket mutat (foglalkoztatottak 
száma 2001-ban 5.616 fő munkaképes korúak 53,69%-a volt) 
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9. ábra: A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele (%) 2001, 2011 

 

Forrás: TEIR-KSH 

Berettyóújfaluban, a 2011-ben a foglalkoztatottak száma 5.909 fő volt, a Nemzeti foglalkoztatási 
szolgálat abban az évben 10.700 fő munkavállalási korú népességgel számolt, így 55% adódik a 
foglalkoztatott népesség arányára. 2001-ben az ugyanígy számolt mutató 52,49% volt csupán.  

10. táblázat: Foglalkoztatás és ingázás (fő), 2001, 2011 

Év Foglalkoztatottak 
Lakóhelyén 

dolgozók 
Eljárók Bejárók 

Nemzeti 
foglalkoztatási 

szolgálat 

2001 5.616 4.888 728  n.a. 10.698 

2011 5.909 4.700 983 1.738 10.700 

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH 

Az ingázás már a 2001-es népszámlálás idején is bevett munkavállalási stratégiának számított, 
bár kevésbé volt szükségszerű, mint napjainkban. A munkavállalók 12,9%-a már 2001-ben is az 
ingázást választotta, 2011-ben pedig már 16,63% élt ezzel a lehetőséggel.  

Munkavállalási szempontból a legnépszerűbb települések sorrendben: Debrecen, Biharkeresztes, 
Derecske, Szentpéterszeg, Hencida, Hajdúszoboszló, Ártánd, Püspökladány, Bakonszeg, Földes, 
Mezőpeterd, Tiszaújváros, Komádi, Gáborján, Zsáka. Berettyóújfaluba nagyobb számban a 
következő településekről járnak be munkavállalók: Debrecen, Szentpéterszeg, Bakonszeg, Zsáka, 
Derecske, Furta, Nagyrábé, Váncsod, Földes, Gáborján, Mezősas, Biharkeresztes, Bihartorda, 
Komádi, Mezőpeterd, Püspökladány, Hencida, Tépe, Sáp, Báránd, Körösszegapáti. 

A foglalkoztatás ágazati szerkezete Berettyóújfaluban a gazdaságilag fejlett területekre jellemző 
arányokat mutat.;a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya mindössze 7,1%, a szolgáltató 
szektorban talált munkát a városiak 47%- a, az ipar és az építőipar részesedése 45,9%. 
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10. ábra: A foglalkoztatás ágazati szerkezete (fő), 2011 

  

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH 

A részletes ágazati megoszlást figyelve a berettyóújfalui munkavállalók 25,2%-a ipari vagy 
építőipari állást talált magának. Vezető és értelmiségi pozíciót tölt be a munkavállalók 13,9%-a, 
kereskedelmi és szolgáltatási feladatokat lát el a munkavállalók 19,4%-a, a mezőgazdasági 
foglalkozásúak aránya csekély, 6,3%. Fentiek mellett jelentős még az egyéb szellemi foglalkozást 
végzők aránya, ők az összes munkavállaló ötödét adják. 

11. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási főcsoport szerint (%), 2011 

 

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH 
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Berettyóújfaluban a munkanélküliek száma 2003 és 2006 között 1.000 fő alatt ingadozott, de nem 
történt áttörés, a helyi és környékbeli gazdaság nem képes felszívni a munkanélkülieket. A 2009-
es válság hatására 1.200 főre duzzadt az álláskeresők száma, azóta hektikusan változik, amelyhez 
a közfoglalkoztatási pályázatokon elnyert források felhasználása hozzájárul. 

12. ábra: A munkanélküliek száma (fő), 2000-2013 

 

Forrás: TEIR 

A munkanélküliek száma egy éven belül is jelentős ingadozást mutat. 2014-ben Berettyóújfaluban 
az álláskeresők átlagos száma 921 fő volt éves szinten. Ezen belül a tartósan állást keresők aránya 
éves szinten átlagosan 30%, amelynek szélső értékei 21 és 37 százalék volt. Legkevesebben 
szeptemberben (751 fő), legtöbben májusban (1.324 fő) kerestek munkát. a nyári hónapokban a 
munkanélküliek száma kb. 100 fővel kevesebb, ennyit képes ellátni időlegesen főként az építőipar, 
a turizmus és az agrárszektor.  

A megyei és országos adatokkal összehasonlítva Berettyóújfaluban sokkal nagyobb a szezonális 
ingadozás mértéke, és sajnos az álláskeresők aránya éves szinten folyamatosan meghaladja a 
megyei és országos átlagot is. 
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13. ábra: Álláskeresők aránya a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva (%) 2014, 2015 

 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

Berettyóújfalu lakosai közül az adóköteles jövedelemmel rendelkezők aránya 45,9%, ami átlagos 
értéknek mondható megyei szinten, viszont alacsonyabb, mint az országos átlag. A városban az 
egy lakosra jutó éves jövedelem átlagos összege 2012-ben nettó 601.318 Ft/fő volt, ami 6.900 Ft-
tal magasabb a megyei átlagnál. A berettyóújfalui adóköteles jövedelemmel rendelkezők átlagosan 
1,1%-kal többet keresnek, mint egy átlagos adózó a megyében. 

14. ábra: Az adózók aránya a népességből és az egy lakosra jutó nettó jövedelem 2000 és 2012 között 
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Forrás: TEIR 

Berettyóújfaluban a SZJA alapot képező jövedelem növekedésének mértéke a 2004-es és 2008-
as válság hatására visszaesett, 2009 és 2011 között a jövedelem csökkent is az előző évekhez 
viszonyítva. Összességében az SZJA alapot képező jövedelmek 2012-ben már 1,91-szeresét 
tették ki a 2001-es értéknek Berettyóújfalu vonatkozásában. Ez közel megegyezik a magyarországi 
értékekkel. A járási, megyei és országos aggregát adatai: 2,02, 2,08 és 1,92 voltak. 

 

15. ábra: SZJA alapot képező jövedelem változása az előző évhez viszonyítva 

 

Forrás: BM adatszolgáltatás 

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási 
alapot jelent a lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek mennyisége, értéke. Ezek 
közül az egyik legjellemzőbb mutató az 1.000 főre jutó személygépkocsik számának változása. 
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16. ábra: Ezer főre jutó személygépkocsik számának változása 2001-2013 között 

 

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH 

Az ábrán is látható, hogy a személygépkocsik száma 2009-ig folyamatosan növekedett. 2009 és 
2012 között viszont visszaesés volt tapasztalható, amely összefüggésben lehet azzal, hogy a SZJA 
alapot képező jövedelem is csökkent ebben az időszakban. 

Berettyóújfaluban az adózók átlagos aránya mellett a szociális támogatásra szoruló réteg a város 
népességének több mint 10%-át érinti. Különösen a lakásfenntartási támogatásban részesülők 
száma és a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma mutatja meg a nagyon alacsony 
jövedelmű réteg terjedelmét.  
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11. táblázat: Az alacsony jövedelműek támogatásának terjedelme Berettyóújfaluban, 2006-2013 

Támogatási 
jogcím 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesítettek 
közül foglal-
koztatásban 
részt vettek 
száma (fő) 

125 199 567 339 318 624 455 541 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesítettek 
átlagos havi 
száma (fő) 

      405 488 585 704 426 

Lakásfenntartási 
támogatásban 
részesültek 
száma (fő) 

1589 1587 1309 1559 1025 1843 2631 1447 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek évi 
átlagos száma 
(fő) 

904 818 968 1026 1125 1066 1010 953 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 
száma (fő) 

690 1007 1062 902 1142 1065 878 791 

Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesítettek 
átlagos száma 
(fő) 

      156 64 99 69 57 

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH 

1.7.1.6 Életminőség 

A lakások komfortfokozata kedvezőbb a megyei átlagnál, ami a közüzemekkel való ellátottság 
adataiban mutatkozik meg. A városban a lakásoknak mintegy 9,07%-a számít alacsony 
komfortfokozatúnak.  
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12. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei Berettyóújfalun 2001-ben és 2011-ben 

Lakások összesen 
Berettyóújfalu 

2001 
Hajdú-Bihar 
megye 2001 

Berettyóújfalu 
2011 

Hajdú-Bihar 
megye 2011 

Alacsony komfort 
fokozatú lakások aránya 
(félkomfortos, komfort 
nélküli, szükséglakás) 
(%) 

19,78 24,55 9,07 11,86 

Közüzemi ivóvízvezeték-
hálózatba bekapcsolt 
lakások aránya (%) 

90,94 84,96 97,89 94,3 

Háztartásoknak 
szolgáltatott víz egy 
lakosra jutó mennyisége 
(l/fő/nap) 

83,28 24,55 90,25 11,86 

Közcsatorna hálózatba 
bekapcsolt lakások 
aránya a vezetékes 
ivóvízhálózatba 
bekapcsolt lakások 
százalékában 

48,5 50,18 95,78 77,01 

Száz lakásra jutó 
háztartási gázfogyasztók 
száma 

45 64 61 71 

Egy lakosra jutó 
háztartások részére 
szolgáltatott villamos 
energia mennyisége 
(1000 kWh) 

1,45 0,91 1,13 1,07 

*Legalább 30 Mbps 
sávszélességre képes 
vezetékes internet-
hozzáféréssel rendelkező 
lakosság száma  

Berettyóújfalu: Hajdú-Bihar megye: 

  1935 33 352 

Forrás: BM adatszolgáltatás, *2013-as érték 

A 2011 óta eltelt időszak egyik nagy eredménye, hogy a szennyvíz csatornával ellátott ingatlanok 
95%-a rá is csatlakozott a hálózatra. A szolgáltatott víz és villamos energia mennyisége növekedett 
a vizsgált időszakban, amely egyrészt a fogyasztó eszközök számának növekedését vagy 
korszerűtlen berendezések használatát sejteti, másrészt a könnyebb hozzáféréssel járó pazarlóbb 
felhasználást.  

A településen lévő ingatlanok döntő része 1971 és 1990 között épült, mely megfelel a megyei 
trendeknek. A városban döntően a családi házas (1 lakásos) építkezés a jellemző, de található itt 
paneles, illetve társasházi ingatlan is.  
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13. táblázat: Lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása Berettyóújfaluban, 2011 

Terület 
1946 1946–

1960 
1961–
1970 

1971–
1980 

1981–
1990 

1991–
2000 

2001–
2005 

2006-
2011 előtt 

Hajdú-Bihar 
megye 

10,6% 9,8% 14,8% 24,2% 20,6% 8,6% 6,6% 4,5% 

Berettyóújfalu 7,4% 8,2% 13,2% 31,3% 22,7% 7,2% 5,8% 3,8% 

Forrás: KSH 

A bűncselekmények száma és jellege sok esetben összefüggést mutat a lakosság szociális 
helyzetével, amely alapvetően befolyásolja az életminőséget. A város bűnözési fertőzöttsége 
Hajdú-Bihar megyében átlagosnak tekinthető. A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki a 
bűnügyi eljárások jelentős részét Berettyóújfaluban.  

1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Berettyóújfaluban a viszonylag nagy térbeli elterjedés miatt számos társadalmi csoport alakult ki. 
A Belváros egyértelműen városias képet mutat, lakosságának jelentős része egyetemet végzett, 
magasabb jövedelmű és a település fejlődése iránt elkötelezett személy. Hasonlóan magas a 
diplomások aránya a lakótelepies Hérnek-Herpályon. A városi jelleg azonban csak a centrumhoz 
közeli területek sajátja. A városközpontból kifelé haladva a modern épületeket és műemlékeket 
fokozatosan kertes házak váltják fel és megjelennek a falusias, poros utak is. Mindez alól kivétel 
az ipari park, amely minden mai kívánalomnak eleget tevő infrastruktúrájával a város legfejlettebb 
része. A lakosság jellege is változik a peremterületek felé haladva, a diplomás, kereskedelemmel, 
szolgáltatással foglalkozó réteget fokozatosan váltja fel a szerényebb képzettségű, 
mezőgazdaságban és iparban dolgozó, idősebb korosztályú lakosság. Ez a csoport 
konzervatívabb mentalitású, a település felé igen elkötelezett és életviszonyaival nagyjából 
elégedett. Ezt egészíti ki a döntően a Völgyközben elhelyezkedő lecsúszott tömeg, amelynek 
körében magasabb arányú a munkanélküliség és alacsonyabb az iskolázottság, mint a második 
kategóriában. Lakásaik komfortfokozata is szerényebb, átlagos vállalt gyermekszámuk azonban 
igen magas. Unikumnak számít a településen a Gyermekváros, amely döntően fiatalkorúakat 
nevelő, leromlott állapotú épületekkel van tele. A lakói fiatalkoruk jelentős részét a 
Gyermekvárosban töltik, a település életének kevésbé részesei, mint őslakos és családjukkal élő 
társaik. Berettyószentmárton ma Berettyóújfalu alvóvárosa, falusias külsejű, de növekvő presztízsű 
terület, amely saját identitásával, de viszonylag gyenge közösségi aktivitásával kilóg a 
hagyományosan centrális szerkezetű városképből.  

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

Berettyóújfalu és a hozzá csatlakozott Berettyószentmárton a középkor óta a Berettyó sárrétjének 
központjai, igaz, eltérő okokból. Berettyóújfalu területén 14-15 jobbágyfalu helyezkedett el, majd 
Bocskai korától hajdútelepüléssé vált, Berettyószentmárton pedig Mátyás korában már vásártartási 
joggal is rendelkező, fontos vámszedőhely volt. Berettyóújfalu egységesülését a 
mocsárlecsapolások indították meg az 1800-as években. A víz visszahúzódásával egységesebb, 
mezőgazdaságra és kereskedelemre épülő településkép bontakozott ki. A Püspökladány-
Nagyvárad vasútvonal átadásával egy időben meglódult a település fejlődése, mely egészen 
Trianonig töretlenül tartott.  

A berettyóújfalui térség tradicionálisan Nagyvárad vonzáskörzetében volt, így a település 
elvesztése jelentős megrázkódtatást jelentett. A kieső vármegyei központ helyébe lépve vette 
kezdetét Berettyóújfalu regionális centrummá történő átalakulása. 25 éven át megyeszékhely volt 

Településtörténet  
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a település, számos értelmiségi és Nagyvárad környékéről átmenekült művész, szakember és 
iparosmester telepedett le a nagyközségben.  

Az 1950-es években több területet leszakítottak a berettyóújfalui közigazgatásról, de a megmaradt 
rész központja továbbra is ez a település maradt. 1970-ben egyesült Berettyószentmártonnal és 
1979-ben kapott városi rangot immáron Berettyóújfaluként. Azóta folyamatosan és stabilan fejlődő 
település, ahol 2015 januárjában 680 megawatt/óra teljesítményű naperőművet adtak át. A város 
kulturálisan igen fejlett, több sportegyesület, hagyományőrző csoport és zenekar otthona. 
Országos jelentőségű a helyi tejipar, a helyi ipari park számos vállalkozás otthona.  

A belváros fejlettsége regionálisan igen jónak mondható, a településen minden egészségügyi és 
szociális ellátás biztosított. A helyi fiatalság részéről – az egyetem hiánya miatt – tapasztható 
egyfajta elvándorlás, amely azonban Románia schengeni csatlakozásával és a tradicionális 
Nagyvárad-Debrecen, illetve Nagyvárad- Püspökladány logisztikai vonalak helyreállásával akár a 
visszájára is fordulhat. A régi Gyermekvárosban – ez volt az ország legnagyobb gyermekotthona 
– számos, könnyen hasznosítható és viszonylag kevés felújítást igénylő épület áll kihasználatlanul.  

A város rendelkezik strandfürdővel, amely – a román határ közelségét kihasználva – jelentős 
turisztikai lehetőségeket rejt magában. Az épülő M35-ös autópálya jelenleg a várost közelíti, 
melynek hatására vélhetően meg fog nőni a település Debrecennel történő munkamegosztása és 
Berettyóújfalu valóban a megye nélküli megyeszékhely fényében fog ismételten tündökölni. 

A város legfontosabb kulturális értékeit egyrészt a népművészet, iparművészet, valamint a 
különböző mesterségek, szobrászművészek, fotóművészek, képzőművészek, festőművészek 
munkái adják. A kulturális értékekhez tartoznak még a település műemlék épületei (református és 
római katolikus templomok, városháza) és az általuk őrzött művészeti alkotások. 

1.7.3.2 Civil szerveződések 

Berettyóújfaluban a civil szerveződések száma kiugróan magas. A bírósági nyilvántartás szerint a 
városban több mint 130 bejegyzett civil szervezet működik, ezek közül 73 egyesület, illetve 
alapítvány tekinthető ténylegesen aktívnak. Berettyóújfalu Város Önkormányzata 5 
közalapítványban szerepel alapítóként. A szervezetek működése egyre több közfeladat 
felvállalásával jellemezhető, mely ezen kötelező vagy önként vállalt önkormányzati tevékenységek 
ellátását társadalmasítja. Az önkormányzat éppen ezért – lehetőségeihez képest – a közvetett 
finanszírozáson túl közvetlen költségvetési támogatást is nyújt a szervezeteknek, melyet 
pályázatok útján ítél oda. A Toldi utca 2. szám alatti egykori tanműhelysor átadásával létrejött Civil 
Udvar pedig infrastrukturális támogatásként is felfogható, ahol iroda-, raktárhelyiségeket, edző- és 
próbatermeket, klubhelyiségeket alakíthattak ki a berettyóújfalui szervezetek. A civil szervezetek 
tevékenységükkel az életminőség javulásához, a helyi identitás erősítéséhez és – pl. a sportolók 
sikerei révén – a település hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak. 

A városban a helyi lakosok nagymértékben elkötelezettek a közösségi tevékenységek iránt. Ezt 
mutatja egyrészt az arányaiban nagyszámú civil kezdeményezés, másrészt az önkormányzat által 
vezetett korábbi tervezési és városfejlesztési tevékenységek is nagy számban mozgósították a 
helyi lakosokat.  

A város ennek megfelelően nagy számban és lehetőségeihez mérten jelentős összeggel támogatja 
a civil szervezeteket, ahogy azt az alábbi táblázat is bemutatja.  

Kulturális értékek  
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14. táblázat: Berettyóújfalu Város Önkormányzata által nyújtott céljellegű támogatások 2010-2015 

Év 
Támogatott civil szervezetek 

száma (db) 
Adott évben nyújtott támogatási 

összeg összesen (Ft) 

2010 57 13.300.000 

2011 37 11.425.000 

2012 30 9.191.000 

2013 26 9.296.000 

2014 45 15.000.000 

2015 45 10.000.000 

Forrás: Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala 

A civil szféra fontos szerepet tölt be a közigazgatási feladatok ellátásának tervezésében, a 
fejlesztési irányok és a szükséges beavatkozások meghatározásában, mivel az önkormányzat 
partnerségi együttműködés keretében folyamatosan egyeztet az érintett szervezetekkel, kikéri 
véleményüket és javaslataikat.  

A településen bejegyzett civil szervezetek a következők: 

 

Bihari Melódia Roma Kulturális és 
Érdekvédelmi Egyesület ("Bihari 
Melódia" Egyesület) 

Fecsegő Tipegők Alapítvány 

Gróf Tisza István Kórház 
műszerezettségének javításáért 
Alapítvány 

Modern Laboratóriumért Biharban 
Alapítvány 

A Mi Szakközépiskolánkért Alapítvány 

A Zeneiskola jövőjéért Közhasznú 
Alapítvány 

Agrárinnovációs Műhely Közhasznú 
Egyesület (Agrinnova KHE.)  

Alapítvány a bihari térség pathológiai 
diagnosztikájának fejlesztéséért 

Alapítvány Kollégista Tanulók 
Körülményeinek Javításáért 

AMARI Bihari Cigányok Közösségéért 
Egyesület 

Aranyos Szülők Egyesülete 

Aranytál Közhasznú Alapítvány 
Közintézmények Szolgáltató Irodája 

Berettyó 2005. Környezetvédő 
Ismeretterjesztő Kulturális Közhasznú 
Egyesület / Berettyó 2005. Egyesület/ 

Berettyó Bihar Vállakozói Egyesület 

Berettyó Budo Sportegyesület 

Berettyó Kórház Független 
Szakszervezete 

Berettyó Munkás Horgász Egyesület 

Berettyó Munkás Sportegyesület 

Berettyó Póker Egyesület 

Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete 

Berettyóújfalu Jövőjéért Egyesület 

Berettyóújfalu Közművelődéséért 
Alapítvány 

Berettyóújfalu Lakosaiért Alapítvány 

Berettyóújfalu Munkás Sportegyesület 

Berettyóújfalu SE Labdarúgó 
Szakosztályának Fejlődéséért Alapítvány 
"f.a." 

Berettyóújfalu SE Labdarúgó 
Szakosztályának Fejlődéséért Alapítvány 
"megszűntetve" 
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Berettyóújfalu Város Sportjáért 
Közalapítvány 

Berettyóújfalu Városért Közalapítvány 

Berettyóújfalui Arany János Kollégium 
Diákjaiért Alapítvány "v.a." 

Berettyóújfalui Arkadas Baranta Sport és 
Hagyományőrző Egyesület 

Berettyóújfalui Baloldali Ifjúsági 
Társaság 

Berettyóújfalui Bűnmegelőzési 
Alapítvány 

Berettyóújfalui Gazdakör 

Berettyóújfalui Gyermekkert Óvodáért 
Alapítvány 

Berettyóújfalui Hagyományőrző 
Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület 
/Berettyó ÖTE 

Berettyóújfalui ILCO Közhasznú 
Egyesület 

Berettyóújfalui Kisállattenyésztők 
Egyesülete 

Berettyóújfalui Kórház SE 

Berettyóújfalui Polgárőrség 

Berettyóújfalui S-8 Postagalambsport 
Egyesület 

Berettyóújfalui SE 

Berettyóújfalui Területi Ipartestület 

Bessenyei Lakóparkért Egyesület 

BIHAR BÁRKÁJA A GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

Bihar Belgyógyászatáért Alapítvány 

Bihar Fejlődéséért Alapítvány 

Bihar Fejlődéséért Egyesület 

Bihar Közösségeiért Alapítvány 

Biharért Alapítvány 

Bihari Alma Mater Alapítvány 

Bihari Diabetesz Közhasznú Egyesület 

Bihari Értékőrzők Turisztikai Társasága 
Egyesület (Bihari Turisztikai Egyesület) 

Bihari Falugazdász Egyesület 

Bihari Galéria Alapítvány 

Bihari Generáció 2020 Közhasznú 
Egyesület 

Bihari Lövészklub Berettyóújfalu 

Bihari Mezőgazdasági Szolgáltatók 
Egyesülete 

Bihari Múzeum Baráti Köre 

Bihari Múzeumért Alapítvány 

Bihari Női Futball Klub 

Bihari Önkormányzatok Szövetsége 
Egyesülete 

BIHARI SEBÉSZET Alapítvány 

Bihari Szabadidő és Sportegyesület 
(BIHARI SE.) 

Bihari Szabadművelődési és 
Népfőiskolai Egyesület 

Bihari Szakképzésért Alapítvány 

Bihari Szakképzésért Alapítvány "v.a." 

Bihari Természetbarát Egyesület 

Bihari Útkereső Alapítvány 

BIHARI ZÖLD PONT EGYESÜLET 

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 

Bokor Motorsport Egyesület 

Borosjenői Kádár István Hagyományőrző 
Íjász Egyesület 

Búzavirág Alapítvány azaz a 
tüdőbetegek modern kivizsgálásáért 
Biharban 

Cimborák Gyermekszervezet 

Civil Házak Közhasznú Alapítvány 

Corvinák Alapítvány 

Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 

Drága Kincsünk Alapítvány 

Egészséges Anya Egészséges Gyermek 
Alapítvány 

Egészségkultúráért, Gondoskodásért, A 
Jobb Életminőségért Alapítvány 

Együtt Értük Alapítvány 

ÉLET DIABÉTESSZEL 
EGÉSZSÉGESEN SOKÁIG Egyesület 

Érted, érte, értünk segítség a 
gyógyításban Biharban 

Érték a Jövőnek Alapítvány 

ÉRTÉKADÓ TANODA Alapítvány 

Fish-Fantom Sporthorgász Egyesület 

Fúvószenekarért Alapítvány 

Fúvószenekarért Alapítvány 
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Gondoskodás Dolgozói Alapítvány 

Graffiti Kulturális Egyesület 

Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány 

Herpály Földtulajdonosi Vadásztársaság 

Herpály Hegyjáró Kör 

Herpály Hegyjáró Kör "megszűnt" 

Herpály Sportúszó Egyesület 

Igazgyöngy Alapítvány 

K 9 Mentőkutya Sportegyesület 

Kádár Vitéz Városvédő, - Fejlesztő és 
Kulturális Egyesület (Kádár Vitéz 
Városvédő Egyesület) 

Kereskedelmi Szakközép Oktatásért 
Alapítvány 

Korszerű Képzéssel a Munkahely 
Megtartásáért Alapítvány 

Közoktatási Szakértők Észak-alföldi 
Regionális Egyesülete 

Kristályvirág Közhasznú Alapítvány 

Kristályvirág Közhasznú Alapítvány "v.a." 

LEGYÉL SZERENCSÉS (TAVES 
BAXTALO) Egyesület 

LÉLEK-EMELŐ Alapítvány 

Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen 

Mentalhigienes Egyesület Berettyóújfalu 

Mezei Vill FC Berettyóújfalui Egyesület 

Modern Urológiáért Biharban Alapítvány 

Morotva Egyesület 

Művészetek Háza Alapítvány 

Ne Felejts Közhasznú Alapítvány 

Nők a Rákos, Fogyatékos és Krónikus 
Beteg Gyermekekért Közhasznú 
Alapítvány 

Nők a XXI. században Egyesület 

Orbán Balázs Társaság Berettyóújfalu 

Önfenntartás Közalapítvány 

Összefogás Berettyószentmártonért 
Egyesület 

Összefogás a Berettyóújfalui 6. sz. 
Óvoda Gyermekeiért Közhasznú 
Alapítvány 

Összefogás az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány 

Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány 

Parola Közhasznú Egyesület 

Pro Eklézsia Alapítvány 

Pro Femina Területi Kórház 
Nőgyógyászati Osztálya 

Regionálisi Térségfejlesztési Közhasznú 
Egyesület 

Segítő Kezek Alapítvány 

SMINK SHOW TEAM Egyesület 

Sportegyesület Berettyóújfalu 

SŰRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÉRT 
Alapítvány 

Szabó Ferenc Alapítvány 

Szabolcs Gyógyulásáért Alapítvány 

Szélső Érték Kör Egyesület 

Szentmártoni- Földtulajdonosi 
Vadásztársaság 

Szentmártoni-Földtulajdonosi 
Vadásztársaság 

SZIRT Sport Egyesület 

Szivárvány 1999 Alapítvány 

Szövetség a Bihari Iskoláért 

Szülők az Iskoláért Alapítvány 

Területi Kórház Berettyóújfalu 
Munkástanácsa 1991. 

Toldi Baráti Kör 

Tópark Sport és Szabadidő Klub 
Alapítvány 

Új Iskola Alapítvány 

Vadon-Szabadon Közhasznú Egyesület 
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1.8 A település humán infrastruktúrája  

Berettyóújfalu város az önkormányzat tevékenységének finanszírozhatósága érdekében az utóbbi 
évtizedben több érdemi változtatást, átszervezést valósított meg a kezelésében lévő intézmények 
működésében, amellyel számottevő, százmillió forintokban mérhető megtakarítást ért el a 
település működtetésében. A közszolgáltatások átszervezése, az önkormányzati szektor 
átalakulása a városban lényegi változásokat okozott. 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Oktatás  

Berettyóújfaluban működő oktatási intézmények közül önkormányzati fenntartásban csak a Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsőde van, a többi közintézményt a KLIK működteti. Emellett egyházi 
fenntartású intézmények is működnek a városban. 

A KLIK fenntartásában: 

 Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, József Attila utca 11. 

 Kossuth utcai telephelye, Kossuth utca 6. 

 Széchényi István Tagiskolája, Ady Endre utca 1. 

 Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola 

 Hunyadi Mátyás Tagiskolája, Puskin utca 42-44. 

 Művészeti Iskolája, Tardy utca 10. 

 Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági 
Szakközépiskola, Kossuth u. 35. 

 Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János 
Kollégium, Honvéd u. 11. 

 

Tiszántúli Református Egyházkerület: 

 Szivárvány Református Óvoda, Tardy utca 8. 

 Diószegi Kis István Református Általános Iskola, Kálvin tér 4. 

 

Önkormányzati fenntartásban: 

 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde, Vass Jenő utca 8. 

 Eszterlánc Tagóvoda, Vass Jenő utca 8. 

 Rákóczi Tagóvoda, Rákóczi utca 25. 

 Gyermekkert Tagóvoda, Puskin utca 106. 

 Széchenyi Tagóvoda, Széchenyi utca 4-6. 

 Mezősasi Tagóvoda, Nagy Sándor utca 53. 
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17. ábra: Nappali tagozatos tanulók és óvodások száma (fő) 

 

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH 

Berettyóújfaluban két óvoda működik, egy önkormányzati és egy egyházi fenntartású, az alapító 
okiratok szerint összesen 535 férőhely áll rendelkezésre. A férőhelyek kihasználtsága 
összességében nem 100%-os, mivel 2013-ban 505 gyermek járt óvodába, de nincs sok szabad 
kapacitás. Berettyóújfaluban 100 óvodásból 34 hátrányos helyzetű.  

15. táblázat: Óvodák alapadatai, 2013 

Adat 
Szivárvány 

Református Óvoda 
Vass Jenő Óvoda és 

Bölcsőde 

Óvodai férőhelyek száma (db) 85 450 

Beíratott gyermekek száma (fő) 83 422 

Csoportok száma (db) 3 15 

Hátrányos helyzetű (fő) 170 

Forrás: KSH, intézmények alapító okiratai 

Az általános iskolai tanulók száma Berettyóújfaluban az évezred elején még meghaladta az 1.700 
főt, ezt követően 1.400 fő körül ingadozik a számuk. A tanulók közel fele hátrányos helyzetűnek 
minősül.  

Az első osztályos gyerekek száma 180 fő körül alakul évente. Gyógypedagógiai ellátásban 2013-
ban 12 fő részesült. A tanulók zöme a tanórák után napköziben az iskolában marad, több mint 780 
gyermek felügyeletéről kell gondoskodni a délutáni órákban is. A berettyóújfalui iskolák népszerűek 
a környező településeken is, naponta több mint 270 gyermek jár be a város iskoláiba. Az alsó és 
felső tagozatos gyerekek száma között 2009-ig közel 100 fő különbség volt, vagyis addig 
látványosan fogyott az iskolás generáció, ez azonban megszűnt, 2013-ban már csak 17 fő volt a 
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1-4. és az 5-8. évfolyamok létszámkülönbsége. Az ingázók száma változó, nem magyarázza a 
generációk közötti kiegyenlítődés, magyarázza viszont a gyermekek számának növekedése.  

Berettyóújfaluban a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképző és 
Közgazdasági Szakközépiskolában, valamint a Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Arany János Kollégiumban tanulhatnak tovább a gyerekek. Az Arany János 
Gimnázium Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskolában egészségügyi és 
közgazdasági szakokon lehet érettségit szerezni, az első évfolyamra 116 főt vettek fel. A 
2014/2015-ös tanév névsora alapján 811 tanuló jár az intézménybe, ebből a bejárók száma 549 
fő. A tanulók közül 100 fő hátrányos helyzetű. 

A Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János 
Kollégiumban érettségit informatikai rendszergazda, rendőr tiszthelyettes, pedagógiai- és 
családsegítő és vendéglátásszervező-vendéglős szakokon lehet szerezni. Szakonként 32-32 főt 
vesznek fel. A szakiskolában 6 szakmát lehet tanulni (villanyszerelő, kőműves és hidegburkoló, 
épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, eladó, mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 
vendéglátó), összesen 127 tanulót vesznek fel az első évfolyamra. A 2014/2015-ös tanév névsora 
alapján 910 tanuló jár az intézménybe, ebből a bejárók száma 712 fő. A tanulók közül 325 fő 
hátrányos helyzetű. 

A kollégiumi ellátást a városban 1 intézmény biztosítja. A férőhelyek száma 110, a kihasználtság 
32%-os. 

Az iskolai nevelési munkát a Pedagógiai Szakszolgálaton belül működő Nevelési Tanácsadó segíti 
a szolgáltatást igénybevevők számára.  

1.8.1.2 Egészségügy 

Berettyóújfaluban hat felnőtt és három gyermek háziorvos látja el a lakosságot, 3 helyszínen. Hat 
védőnői körzet, valamint 2 iskolavédőnői körzet található a városban. Öt fogorvos rendel a 
városban. 

A város kötelező feladatai közé tartozik az orvosi ügyelet megszervezése, amelyet jelenleg a Gróf 
Tisza István Kórház szervezésében az Orbán Balázs tér 1. szám alatti központtal lát el 
szerződéses partnerekkel. A szolgáltatást Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, 
Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő, 
Darvas, Derecske, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, 
Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, 
Szentpéterszeg, Szerep, Tépe, Tetétlen, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka, Abádszalók, 
Bucsa, Ecsegfalva, Kunhegyes, Püspökladány, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszagyenda, Tiszaroff, 
Tiszaszentimre, Tomajmonostora, Hajdúbagos, Hajdúszovát, Kaba, Sáránd, Álmosd, Bagamér, 
Berekfürdő, Debrecen, Ebes, Hajdúbagos, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hortobágy, Hosszúpályi, 
Kaba, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kokad, Kunmadaras, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, 
Nádudvar, Nagyhegyes, Nagyiván, Sáránd, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszőlős, Újléta együtt 
finanszírozza és együtt veszi igénybe. 

A város a Gróf Tisza István Kórházban biztosítja Berettyóújfaluban a szakorvosi ellátást. Az ellátás 
biztosítása önként vállalt önkormányzati feladat, amit az önkormányzat SZMSZ-e is felsorol.  

Elérhető járóbeteg szakellátások: 

 általános sebészeti szakrendelés, 

 traumatológiai (baleseti sebészet) szakrendelés, 

 nőgyógyászati szakrendelés, 

Középfokú iskolai 
ellátás 

Egészségügyi 
alapellátások 

Egészségügyi 
szakellátás 
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 fül-orr-gégészeti szakrendelés, 

 szemészeti szakrendelés, 

 bőrgyógyászati szakrendelés, 

 urológiai szakrendelés, 

 onkológiai szakrendelés, 

 psychiátriai és addiktológiai szakrendelés. 

A szakellátásokat a kistérség többi településének lakossága is igénybe veszi a területi ellátási 
kötelezettségek rendszerének megfelelően, illetve a beutaló nélkül is igénybe vehető 
szolgáltatások esetében a szolgáltató eldöntheti, hogy fogadja-e azt a pácienst, aki az ellátási 
kötelezettségen kívülről érkezik.  

A szakellátások fenntartása az OEP finanszírozás alacsony volta miatt kiegészítő forrásokat 
igényel az önkormányzat költségvetéséből, amelyet minden évben beépítenek a büdzsébe. 

Berettyóújfaluban működik mentőállomás a Széchenyi u. 66. szám alatt. 

Berettyóújfaluban a lakosságot 6 gyógyszertár szolgálja ki. 

1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások 

Berettyóújfaluban a gyermekjóléti és a szociális ellátások külön szervezettek. A gyermekjóléti 
alapellátáshoz tatozó bölcsőde Berettyóújfaluban, az óvoda szomszédságában található. A 
városban ez az egyetlen bölcsőde működik, családi napközit nem nyitottak a településen. A 
férőhelyek számát 2011-ben az addigi 36-ról 54 bővítették. A bölcsődébe ingadozó számban íratják 
be az apróságokat, 2011-ben 47 gyermeket hordtak a bölcsődébe, 2012-ben 54 gyermeket írattak 
be, 2013-ban 54 járt az intézménybe. Kedvező népesedési tendenciákra utal, hogy igény van a 
bölcsődei ellátás bővítésére.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Bihari Szociális Szolgáltató Központ szervezeti 
rendszerén belül működik.  

16. táblázat: A szociális szolgáltatások igénybevétele Berettyóújfaluban 

Adatok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Szociális étkeztetésben részesülők 
száma (fő) 

69 75 105 181 136 272 431 

Házi segítségnyújtásban részesülők 
száma (fő) 

97 21 522 674 522 1166 1295 

Idősek nappali ellátásában 
részesülők száma (fő) 

39 38 44 43 48 50 51 

A családsegítő szolgáltatást igénybe 
vevők száma (fő) 

2.635 2.775 1.110 959 840 779 797 

Időskorúak otthonaiban ellátottak 
száma (fő) 

- 37 37 40 40 40 40 

Az önkormányzat kezelésében levő 
tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézményekben a 
gondozottak száma (fő) 

48 43 46 51 - - - 

Tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézményeinek 
gondozottak száma (fő) 

112 107 106 110 108 107 107 

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH 

Szociális alapellátás  
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A szociális szolgáltatások terjedelme Berettyóújfaluban 2007 óta a szociális étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás és a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők tekintetében változott 
számottevően. A szociális étkeztetésben résztvevők száma 2007-ben volt a legalacsonyabb, 2013-
ra 431 főre nőtt. A házi segítségnyújtás 2007-ben volt a legalacsonyabb, 2013-ra 1295 főre 
emelkedett. A családsegítő szolgáltatás viszont egyharmadára visszaesett 2007 és 2013 között. 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

Berettyóújfaluban a közösségi élet legfontosabb színtere a Nadányi Zoltán Művelődési Központ, 
amely saját honlapján és a városi programkínálatban is megjeleníti az intézménybe szervezett 
programokat. Az intézmény az egyik legaktívabb és legsikeresebb kulturális szereplő és pályázó, 
pályázatai segítségével más-más társadalmi réteget megszólító programokat szervez, többek 
között Európai Unió-s támogatásokból. 

A Bihari Múzeum Magyarország egyik legrégebbi vidéki gyűjteménye. 1960. augusztus 20-án nyílt 
meg Berettyóújfaluban a Bercsényi u. 7. szám alatt a Bihari Múzeum elődje, a Néprajzi Ház. 1992-
ben itt alakult meg a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület bihari csoportja. A Bihari Múzeum 2001-
ben költözött át a Berettyóújfalu központjában álló egykori községháza emeletére. 2003 májusában 
nyílt meg állandó kiállításának első része (régészeti és helytörténeti egység), 2004. október 17-én, 
a múzeum 30. születésnapján megnyitott két néprajzi teremmel, az irodalomtörténeti és egy 
játéktörténeti kiállítással vált teljessé állandó tárlata. A Bihari Múzeum 2011. évi munkáját szintén 
különdíjjal jutalmazták az Év Múzeuma pályázaton. A korszerű kisvárosi múzeum példaértékű 
megvalósításáért és a színes korcsoportonként kialakított múzeumpedagógiai programokért az 
Emberi Erőforrás Minisztériuma Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkársága különdíját 
vehette át Kállai Irén múzeumigazgató 2012. május 19-én, a Múzeumok Majálisa nyitóeseményén. 
7 állandó és 1 időszakos kiállítás látogatható. 

Berettyóújfaluban a XIX. század második felében jelentek meg először olyan törekvések, melyek 
a Sinka István Városi Könyvtár alapítására, szervezésére irányultak. A Könyvtár legnagyobb 
gyűjteménye a kölcsönzői (forgalmi) állomány. Ide tartozik a beszerzett művek döntő többsége. 
Két részre tagozódik: ismeretközlő és szépirodalmi művekre. A felnőtt állományban a szépirodalmi 
művek közül a házi olvasmányok, drámák, versek, a szórakoztató irodalom és a különböző 
sorozatok külön csoportot alkotnak. 

A kispesti születésű Makk Kálmán és felesége, Szmolka Emma az első világháború után kaptak 
engedélyt mozi nyitására Berettyóújfaluban. 1920-ben már vetítettek filmet egy kis épületben 
Apolló név alatt. 1927-ben adták át a tulajdonosok által épített új épületet: klasszicista stílusban, 
oszlopos előcsarnokkal, timpanonos homlokzattal, a nézőtéri részen páhollyal. Nyáron 
szabadtéren, a kertmoziban tartottak vetítéseket. Az épülethez tartozott egy lakrész is, amelyben 
a tulajdonos házaspár lakott két gyermekével: az 1924-ben született Erzsébettel és a másfél évvel 
fiatalabb Károllyal, akiből később neves filmrendező vált. 1949-ben a mozit államosították, a 
tulajdonosoknak is ki kellett költözniük az épületből. Az államosítás után a Hajdú-Bihar Megyei 
Moziüzemi Vállalat működtette a filmszínházat „Béke” néven. 1979–80-ban jelentős átalakítást 
végeztek az épületen: oszlopos előcsarnokát, timpanonját lebontották, megszüntették az emeleti 
páholyt is. 1980-tól viselte a Berettyó Filmszínház nevet. 1993-ban Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata kapta meg az üzemeltetési feladatokat. 2007 márciusában megszűnt a rendszeres 
filmvetítés Berettyóújfalu mozijában, az utolsó előadást 2007. június 23-án, a Múzeumok éjszakája 
nézőközönsége tekinthette meg: a Makk Károly rendezte Liliomfit vetítették a Bihari Múzeum 
szervezésében. 2011-ben az önkormányzat felújította az épületet, visszaállította eredeti 
homlokzatát. 2012. május 23-án, a város napján került sor az ünnepélyes nyitóelőadásra a 
tulajdonosok fia, Makk Károly filmrendező jelenlétében. A nyitóelőadás műsora ismét egy Makk 
Károly-mű volt: a Fűre lépni szabad c. filmet láthatta a közönség. 
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A várost és a közönséget megmozgató sport és kulturális rendezvényeknek ad otthont a Benedek 
Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ. Amellett, hogy az iskolások testnevelés 
tanóráira igénybe veszik, a város sport egyesületeinek edzési lehetőséget, civil szervezeteinek 
rendezvény helyszínt is biztosít. 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Helyi esélyegyenlőségi programját Berettyóújfalu 2013-ban készítette el. Az alábbiakban a 
dokumentumban beazonosított legfontosabb problémákat mutatjuk be: 

 A mélyszegénységben élő és romák helyzete kapcsán két problémát azonosított be a 
program: 

 Az alacsony iskolai végzettségűek száma magas 

A megoldás a megfelelő végzettség megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása. A városban 
van felnőttképzési hely és indulnak felnőttképzési programok, pályázatokon is indulnak integrált 
oktatási, képzési és munkatapasztalat megszerzése érdekében. 

 Magas munkanélküliség 

Berettyóújfaluban a munkahelyteremtő programok támogatása és a szükség szerinti szakképzés 
beindítása merült fel a fejlesztési lehetőségek között. A kínzó munkahelyhiányt a városban a 
közfoglalkoztatási programok révén csökkentik. 

 A gyerekek esélyegyenlőségének vizsgálata 

A dokumentum ismerteti a gyermekjóléti ellátások hozzáférhetőségét és tapasztalatait az ellátó 
rendszerben, ez alapján probléma a városban: 

 A családi minta követése 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a családban tapasztalt, mindennapi 
viselkedésben, attitűdökben megjelenő minták zömében a hátrányos helyzet újratermelődésének 
veszélyét hordozzák. A fejlesztési lehetőség olyan példák bemutatása, amely nehéz körülmények 
között felnövő gyerekek láthatják, hogy „Lehet másként élni’”. Elérhető, közeli mintaadó életpályák 
bemutatásáról lehet szó.  

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek lehetőségeit a szülők 
munkanélkülisége, beszűkült mozgástere korlátozza. 

A fejlesztési lehetőséget a szülők anyagi biztonságának megteremtése, a munkanélküliség 
megszüntetése hordozza. Ebben az önkormányzat számára közvetlenül rendelkezésre álló eszköz 
a közmunkaprogramban az ilyen helyzetben lévők foglalkoztatása, illetve új munkahelyek 
létesítése. 

 A nők helyzete és esélyegyenlőség 

A helyzetelemzés több témakörben foglalkozik a nők helyzetével. A foglalkoztatásban betöltött 
szerepét ismerteti, a kisgyermekesek foglalkoztatását elősegítő gyermekjóléti szolgáltatásokról 
nyújt tájékoztatást, érinti a családtervezést, a nőket érő és a családon belüli erőszak témáját, említi, 
hogy a krízishelyzetben lévők számára nincs kiépült szolgáltatás Berettyóújfaluban, foglalkozik a 
nők helyi közéletben betöltött szerepével. 

 Családbarát munkahelyek hiánya 

A problémakezelés útjának a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeinek bővítését jelöli meg. A 
több évtizedes külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisgyerekes anyák problémájára 
reflektáló megoldás tartósan visszájára sült el.  
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 A háztartásban végzett munkatevékenység értékelésének hiánya 

Az atipikus munkának a törvénybe foglalása és értékelése. Jelentős és szükséges jogi lépés mellett 
a férfiak és a nők között a háztartási munkák megosztása, az alulértékelt, meg nem becsült 
feladatok közös ellátása csökkentheti az ebből adódó feszültséget.  

 Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az idősek helyzetére vonatkozóan áttekinti a normaként figyelembe veendő szabályokat, az idősek 
helyi népességen belüli arányait, a diszkrimináció tipikus formáit, az idősek igényeit figyelembe 
vevő helyi ellátási formákat. A megfogalmazott problémák és az előrelépés módja: 

 Társadalmi elszigetelődés. 

 Az idős emberek visszaintegrálása a társadalmi közéletbe. 

 Áldozattá válás és kiszolgáltatottság. 

 A Családsegítő Szolgálat meglévő eszközeinek szinten tartása és bővítés, 
jelzőrendszer továbbfejlesztése. 

 A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A program ismerteti a problémakör kontextusát és útbaigazít a terminológiák használatában, 
ismerteti a jogi meghatározásokat. A Berettyóújfaluban érintettek körét felvázolja, a jó gyakorlatot 
ismerteti és az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat ismerteti, sorra veszi a fogyatékkal 
élők mindennapjait megnehezítő, feloldandó problémákat. Az elemzés következtetései: 

 A közforgalmú intézmények külső és belső akadálymentesítése csak részben 
megoldott.  

 A probléma megoldását a teljes körű akadálymentesítés elérése jelentheti. 

 Speciális eszközökkel ellátott iskolák hiánya, előítéletek megléte a fogyatékkal 
élőkkel szemben. 

 Az oktatási intézmények megfelelő szintre hozása, hogy befogadó képessé váljanak 
a fogyatékkal élők részére, valamint szemléletformálás már az iskolákban. 
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1.9 A település gazdasága  

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Berettyóújfalu gazdaságát 1052 vállalkozás alkotta a KSH 2012. évi vállalatdemográfiai adatai 
szerint. 

A vállalkozások 79%-a a tercier szektorban jelölte meg fő tevékenységét, az ipari és az építőipari 
vállalkozások aránya 14%, a mezőgazdaságé 6,3%. A városban mindössze 8 db közepes méretű, 
50 főnél több embernek munkát adó, és csak egy, 250 főnél több főt foglalkoztató vállalkozás van. 

A KSH 2013. évi lakónépesség adata szerint Berettyóújfalu a 6. legnépesebb város Hajdú-Bihar 
megyében. A város a megye területének 2,75%-án terül el, a megye lakosságának 2,8%-a él a 
településen.1  

Berettyóújfalu vállalkozásainak adatai 

17. táblázat: Berettyóújfalu vállalkozásainak részesedése Hajdú-Bihar megyében (2012) 

Területi egység  működő vállalkozások száma (db)– alkalmazotti létszám alapján  

  1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 249- X fő 

  mikro kis  közép  nagy  

Berettyóújfalu város 1.014 30 7 1 

Hajdú-Bihar megye 29.141 1.168 227 35 

Berettyóújfalu város 
részesedése a megyei 
szummából (%) 

3,48 2,57 3,08 2,857143 

Forrás: TEIR-NAV, KSH 

Az adatokból jól látható, hogy a város vállalkozásainak részesedését a megyei szummából 
legnagyobb részben az 1-9 fős mikrovállalatok képviselik. 

Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték évtizedes távlatban növekvő ütemű javulást mutat, de 
nem akkora mértékben növekszik, mint az országos átlag, és az országos átlagtól még mindig 
messze elmarad. 

                                                           
1 KSH Tájékoztatási adatbázis 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 85 
 

ITS Konzorcium 

  
 

18. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték  

 

Forrás: TEIR-KSH 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A városban egyre jobban áttevődik a hangsúly a tercier szektorra, a foglalkoztatottak száma és 
aránya folyamatosan nő ebben a nemzetgazdasági ágazatban.  

18. táblázat: Gazdasági ágazatok megoszlása, 2012 

Gazdasági ág 
Berettyóújfalu Hajdú-Bihar megye  

(db ) (db) 

Mezőgazdaság  67 1.727 

Ipar 152 4.947 

Szolgáltatások 833 23.897 

Forrás: MVH 
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19. ábra: Összehasonlító táblázat a foglalkoztatottak számáról (fő) szektoronként, Berettyóújfalu 

 

Forrás: KSH 

Az ipar foglalkoztató képessége 1980 és 1990 között nem sokat változott. A mezőgazdaság 
visszaszorulása már 1990-re beindult, az egy évtizeddel korábbihoz képest a munkahelyek fele 
eltűnt az agráriumból: 2001-ben még 452 fő foglalkozott mezőgazdasággal, 2011-re ez a szám 
196 főre csökkent.  

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

A KSH adatai szerint a városban 62 vállalkozás működött a mezőgazdaságban 2012-ben.  

A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás2 publikált adatai szerint Berettyóújfaluban 14.908 
hektárnyi területen 985 gazdaság található, ebből 971 db egyéni gazdaság. Az egyéni 
gazdaságokról a rapporter.net oldalon elérhető adatok szerint a városban az egyéni gazdaságok 
összesen 9.601,5 hektár területen gazdálkodnak, amelyből 5.855 hektár saját tulajdonukban áll, 
2.725 hektárt pedig bérelnek.3 Az egyéni gazdaságok a terület 64%-án gazdálkodnak, vagyis a 
megyében általában meglévő nagyüzemi túlsúly a városban nem tapasztalható.  

A városban található mezőgazdasági vállalkozások száma viszonylag állandó, jóval meghaladva a 
megyei és országos átlagot. 

                                                           
2 Adatok forrása: Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010, foldhaszn1011.xls, foldhaszn1012.xls, 
foldhaszn1021.xls, foldhaszn1022.xls, foldhaszn1023.xls, KSH 
3 http://blog.rapporter.net/2013/07/mely-telepuleseken-hogyan-teljesitettek.html 
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20. ábra: Mezőgazdasági vállalkozások aránya (%) Berettyóújfaluban 

 

Forrás: TIER-KSH 

Berettyóújfaluban az állattartás nem annyira intenzív, mint régebben. 2000-ben még jelentős 
sertésállománnyal rendelkeztek az egyéni gazdaságok. 2010-re ez az állomány közel az ötödére 
csökkent (kb. 1600). A város gazdáinak és gazdálkodó szervezeteinek szarvasmarha állománya 
jelentős. Berettyóújfaluban a nagy számban tartott jószágokat az egyéni gazdálkodók tartják, így a 
az állatállományból lényegesen nagyobb a kistermelés aránya, mint a megyében.  

A vizsgált időszakokban látható, hogy az utóbbi évtizedben visszaszorultak az egyéni gazdaságok, 
közel felére csökkent le a számuk a 2000-2010-es időszak alatt a KSH-s adat szerint. Saját 
használatú földterületeik száma 27%-al csökkent, miközben a bérelt földterületek aránya 1,87-
szeresére nőtt. Ugyanakkor nőtt az egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma. 

19. táblázat: Éves település statisztikai adatok a berettyóújfalui gazdaságokról 

Mutatók 
Időszak (év) 

2000 2010 

Egyéni gazdaságok használatában lévő saját tulajdonú földterület (m2) 79.134.411 58.554.417 

Egyéni gazdaságok használatában lévő bérelt földterület (m2) 14.504.320 27.251.763 

Egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma (db) 9 13 

Egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok száma (db) 1267 1593 

Egyéni gazdaságok száma (db) 2079 971 

Forrás: TEIR-KSH 

A városban két jelentősebb mezőgazdasági vállalkozás működik, a 49 főt foglalkoztató HAJNAL-
99 Földbérlő és Szolgáltató Kft., melynek utolsó éves nettó árbevétele 645 millió forint volt. A másik 
vállalkozás a 87 főt foglalkoztató AGRO-COW Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft, amely utolsó éves nettó árbevétele meghaladta az egymilliárd forintot. 
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1.9.2.2 Ipar 

A KSH adatai szerint 2012-ben Berettyóújfaluban összesen 149 vállalkozás működött az iparban, 
melyből 61 a feldolgozóiparban és 88 az építőiparban végzi tevékenységét. 

Berettyóújfalu legnagyobb iparvállalatai az élelmiszeripar, fém-, műanyagipar területén 
tevékenykednek. A város egyik legnagyobb vállalata a szektorban az EPACK Műanyagipari Kft., 
mely a nemzetközi Tama-csoport magyarországi leányvállalata. Fő tevékenységüknek a műanyag 
lap, lemez, fólia, cső, profil gyártását jelölték meg. 

A város másik nagyobb ipari vállalata közé tartozik a Gyémánt-Net Kft., fő tevékenységüknek a 
fémtartályok gyártását jelölték meg.  

20. táblázat: 300 millió forint éves forgalom feletti berettyóújfalui ipari vállalkozások, 2014 

Név Bejegyzés éve Létszám (fő) 
Utolsó éves 

nettó 
árbevétel (Ft) 

VILEX ’94 Ipari-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft. 1994 38 486 millió 

GENERÁL-ÉPÍTŐ 98 Építőipari Kft. 1998 26 591 millió 

Gyémánt-Tech Szolgáltató Kft. 2004 24 298 millió 

Express Hűtéstechnikai Kft. 1999 39 568 millió 

Gyémánt-Net Szolgáltató Kft. 2006 71 1,76 milliárd 

BERIV Ruhaipari Zrt. 1993 191 1,05 milliárd 

EPACK Műanyagipari Kft. 2009  239 10,8 milliárd 

HERPÁLY-TEAM Építőipari és Szolgáltató Kft. 1991 44 353 millió 

MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Kft. 2008 18 543 millió 

Forrás: Creditreform céginformációs adatbázisa 

Ipari park területe mellett Berettyóújfalu jelentős barna- és zöldmezős területekkel rendelkezik, 
amelyek ipari és kereskedelmi célú fejlesztésekhez is kedvező adottságokkal rendelkeznek. 
Megtalálható rajtuk vagy könnyen kiépíthető a szükséges közmű csatlakozás, intermodális 
logisztikai szolgáltató egység, iparvágány. A tervezett M4-es autópálya megépülése esetén a 
kijelölt területek mindegyikéről könnyen megközelíthető lesz, addig pedig az országos 
főközlekedési utak biztosítják a szállítási, szállítmányozási lehetőségeket, amit a határközeli 
elhelyezkedés tesz még értékesebbé. 
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15. térkép Gazdasági, ipari területek Berettyóújfalu bel- és külterületén 

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv, Berettyóújfalu Város Településszerkezeti Terve 

1.9.2.3 Szolgáltatások 

A KSH 2012-es adatai szerint Berettyóújfalun öt működő vállalkozásból négy a szolgáltatásban 
keresi a megélhetését.  

21. ábra: Működő vállalkozások megoszlása a szolgáltató ágazatokban (%), 2012. 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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A városban mikro- és kisvállalkozások vannak többségében, azonban több milliárdos forgalmú cég 
is van helyileg bejegyezve. Az egyik legnagyobb vállalkozás a szektorban az Antiseptica-2000 Kft., 
amely fő tevékenységének a mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelmét jelölte meg. 

21. táblázat: 300 millió forint éves forgalom feletti berettyóújfalui székhelyű szolgáltató vállalkozások, 
2014 

Név Bejegyzés éve 
Létszám 

(fő) 

Utolsó éves 
nettó 

árbevétel (Ft) 

KONTROLL-SEC Vagyonvédelmi és 
Biztonságszolgálati Kft. 

1995 
3 309 millió 

SZATMÁRI-IMPEX-94. Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

1994 
5 942 millió 

APOKER Gyógyáru Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt. 

1991 
5 757 millió 

ER-DE Fuvarozó, Szállítmányozási és 
kereskedelmi Kft. 

2003 
62 1,37 milliárd 

MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

2000 
46 1,44 milliárd 

ANTISEPTICA-2000 Állattenyésztési 
Segédanyagokat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1996 
8 1,58 milliárd 

BERETTYÓTEJ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2001 23 651 millió 

ELIXIRIUM Gyógyszertári Bt. 1995 22 864 millió 

KER-FU 2000. Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. 1997 24 449 millió 

TEJ TRANSZPORT Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

1998 
43 755 millió 

AGRO-SZIKLAI Mezőgazdasági Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

2006 
1 533 millió 

BERETTYÓVÖLGYI Termelői csoport 
mezőgazdasági Kft. 

2004 
12 1,42 milliárd 

ERA&TONCZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2007 2 441 millió 

BIHAR-EXPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

2000 
8 450 millió 

Expeditii Transghe Kft. 2012 1 410 millió 

LISZTES TRANS Fuvarozó Egyéni Cég 2002 25 1,3 milliárd 

KÖVÉR TRANS Szállítmányozási és 
Kereskedelmi Kft. 

2010 
6 561 millió 

TRANS BITUM Kft. 2012  956 millió 

VILL-ARDAVA Kft. 2009 12 328 millió 

Forrás: Creditreform céginformációs adatbázisa 

Kereskedelem 

2012-ben a Berettyóújfaluban található kiskereskedelmi üzletek száma 1.888,262 volt 100.000 
lakosra vetítve. A városban a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban működő 
vállalkozások aránya 21,63 volt a 2001-es KSH népszámlálás adatai szerint a Berettyóújfalui járás 
települései között. 

Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 2007 óta évről-évre csökken a városban. 2013-
ban TEIR adatok szerint 30 darab ilyen vállalkozás volt jelen a kereskedelemben. A város ruházati 
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szaküzleteinek száma 2013-ban 50 db volt, ez több éves viszonylatban állandónak mondható, 
egyedül a 2009-es évben csökkent lényegesen a számuk. 

22. ábra: Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak, valamint ruházati szaküzletek száma 
Berettyóújfaluban (db) 

 

 

Forrás: TEIR-KSH 

Idegenforgalom – vendéglátás 

Berettyóújfalu nagy hangsúlyt fektet a turizmus fejlesztésébe. A város szívében található a Bihar 
Termálliget, melynek a Népliget városrészében található kút 63 °C fokos vizét 1997-ben 
minősítették gyógyvízzé. 
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22. táblázat: Az idegenforgalom mérőszámai 2009-2013 

Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 

Összes szálláshely férőhelyeinek száma (db) 176 176 178 178 178 

Vendégek száma (fő) 7.278 6.090 6.304 5.826 3.895 

Vendégéjszakák száma (db) 10.414 8.274 8.295 8.975 5.536 

Külföldiek aránya a vendégéjszakákból (%) 39,5% 29,3% 37,1% 41,5% 45,5% 

Forrás: TEIR-KSH 

Megfigyelhető az adatokból, hogy egyre nagyobb a külföldi vendégek aránya a szálláshelyeken. A 
2013-as évre az átlagos vendégforgalom jelentősen visszaesett. 

Kiugró év volt idegenforgalmi szempontból a 2009-es év a város történetében, ekkor majdnem 8 
ezer vendég fordult meg valamilyen berettyóújfalui szálláshelyen. 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fontosabb elképzelések 

A vállalkozások számainak vizsgálatakor látható hogy a nemzetgazdasági ágak szerinti 
megoszlásuk kisebb eltérésekkel hasonló a regionálishoz. A regisztrált gazdasági társaságok 
mutatói nem alakulnak kedvezően, az utóbbi években egyre növekszik az egy gazdasági 
társaságra jutó emberek száma a városban. A városban a regisztrált vállalkozások aránya elmarad 
az országos átlagtól. Jellemző a mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók túlsúlya. A regisztrált 
gazdasági társaságok száma a városban évről-évre folyamatosan emelkedett, az érték az utóbbi 
években elérte a Hajdú-Bihar megyei átlagot, ami 2013-ban 18,78 gazdasági társaságot jelentett 
1.000 főre. 

23. táblázat: Regisztrált gazdasági társaságok száma 1000 lakosra Berettyóújfaluban 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gazdasági társaság 1000 lakosra (db) 11,06 11,24 11,55 17,98 18,34 18,99 19,73 19,84 20,65 

Forrás: TEIR-KSH 

A regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1.000 lakosra nem éri el a megyei átlagot, bár 
ez az érték szintén évről-évre növekszik. A megyei átlagot 2013-ban 24,64 darab vállalkozás 
jelentette. 

24. táblázat: Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1000 lakosra Berettyóújfaluban 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Regisztrált jogi személyű 
vállalkozások 1000 lakosra 
(db) 

11,73 12,27 12,91 14,97 17,07 19,06 

Forrás: TEIR-KSH 

Regisztrált egyéni vállalkozások tekintetében Berettyóújfalu az utóbbi években lekörözte a Hajdú-
Bihar megyei átlagot, amelynek értéke 2012-ben 125,91 volt, amit a város 19%-al haladt meg.  
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25. táblázat: Regisztrált egyéni vállalkozások száma 1000 lakosra Berettyóújfaluban 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Regisztrált egyéni 
vállalkozások száma 1000 
lakosra (db) 

73,3 72,02 75,72 138,07 140 144,5 148,6 150,3 

Forrás: TEIR-KSH 

23. ábra: A helyi iparűzési adóbevétel (HIPA) alakulása 2007-2010 (eFt) 

 

Forrás: TEIR-KSH 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A város helye a közlekedési hálózatban 

Közúton a 42 és a 47-es főútvonal szerepe kiemelkedő Berettyóújfalu életében. A településen 
halad keresztül a MÁV Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonala, mely egyben Románia felé 
irányuló nemzetközi tranzit vonal is. 

A kerékpárút építések az elmúlt időszak támogatásainak köszönhetően jelentősen erőre kaptak. 
Az utóbbi években épült ki a Berettyóújfalut Nagyváraddal összekötő kerékpárút, mely 4 
magyarországi és 2 romániai település elérését segíti. 

Az úthálózat fenntartása, javítása, bővítése folyamatosan jelentkező feladat egy önkormányzat 
életében. 

Utak fejlesztésének lehetőségei 

A mintegy 76 km hosszú berettyóújfalui közúthálózat 40%-a van szilárd burkolattal ellátva, további 
belterületi földutakon útalap kiépítése, valamint útalapos utak szilárd burkolattal történő ellátása 
szükséges az Akácos (98 m), Báthory (100 m), Batthyányi (125 m), Egressy-Török (140 m), Kinizsi 
(176 m), Madarász (126 m), Tóhát (152 m), Tinódi (320 m), Vajda J. (131 m) utcáknál. 

Munkahelyteremtő beruházások 
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A város térbeli elhelyezkedési potenciálját  hogy két regionális központ, Debrecen és Nagyvárad 
közötti főútvonalon fekszik – kihasználva még kiaknázatlan lehetőségei vannak a gazdaság 
élénkítése terén: mezőgazdasági fejlesztések, klaszterek kialakítása, egészségre épülő turisztikai 
fejlesztések, a logisztikai szolgáltatások és vállalkozások fejlődése is előre vetíthető, különösen 
abban az esetben, ha a Szabad Vállalkozási Zóna4 minősítéséből adódó lehetőségeit a város ki 
tudja használni. 

A GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére 
intézkedésen eddig 5 nyertes pályázat készült Berettyóújfaluban. Az 5 pályázónak összesen 
108.584.200 Ft összegű támogatást ítéltek oda. 

Munkaerő piac 

A település vonatkozásában megállapítható, hogy míg az ezredforduló elején a lakosság 4-5%-a 
volt nyilvántartott álláskereső, napjainkra ez az érték eléri a 7-8%-ot. A népességszám a városban 
évről-évre csökken, ezzel szemben a munkanélküliek száma egyre inkább növekszik.  

Ahogy az alábbi diagram is szemlélteti, a munkanélküliség arányának változása az Észak-Alföldi 
régióban, Hajdú-Bihar megyében, illetve Berettyóújfaluban hasonló tendenciát mutat, azonban 

összességében Berettyóújfaluban kisebb mértékű a munkanélküliek aránya az állandó 
népességhez viszonyítva, mely kedvezőbb képet mutat a település vonatkozásában.  

24. ábra: A munkanélküliség aránya, összehasonlító ábra 

 

Forrás: KSH 

A pályakezdők munkanélkülisége további problémát vet fel, hiszen szakmai tapasztalatszerzés 
hiányában nehezebben tudnak elhelyezkedni, munkakapcsolatokat kialakítani, mely helyzetet 
gyakornoki programok, mentorhálózatok kialakításával lehetne orvosolni. 

Szükséges megemlíteni azt is, hogy a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok (megváltozott munkaképességűek, román, általános iskolát el nem végzett 
felnőttek, stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerő piacról. Az ő elhelyezkedési 
lehetőségeik javítása érdekében szükséges integráló képzések, tananyagok kidolgozása, 
tanácsadások, foglalkozások tartása. 

                                                           
4 a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 
27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 
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A munkaerő elvándorlásának megakadályozása, annak helyben tartása és a térségbe vándorlása 
érdekében a gazdaság élénkítésére, munkahelyek teremtésére, szociális háló kialakítására, 
egészségturisztikai fejlesztésekre van szükség. 

Gazdasági szempontból a város térbeli elhelyezkedése, közlekedési elérhetősége, a határ 
közelsége, az európai közlekedésben betöltött szerepe pozitívan hat, ugyanakkor a közutak 
átmenő forgalma nagy környezetterhelést jelent, az intézményi funkciókat zavarja. 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Berettyóújfaluban 2013-ban a lakásállomány 6.462 db, ami azt jelenti, hogy 2003-tól 10 év alatt 
404 darabbal nőtt a lakások vagy családi házak száma. Berettyóújfaluban az ingatlan adásvételek 
száma 2009-ben érte el maximumát, míg a négyzetméterárak 2008-ig még emelkedtek. Ekkortól 
a lakásárak a forgalom csökkenésével párhuzamosan csökkentek, a korábban a lakások családi 
házakkal szemben meglévő relatív árelőnye is minimálisra csökkent. 

25. ábra: Berettyóújfalu lakásállománya, 2000-2013 

 

Forrás: Ingatlan adattár 2011, KSH  

A város lakásállománya 2001-hez képest 470-el nőtt, ami 7,84%-os bővülést jelent. 

A XXI. század eleje Berettyóújfaluban az ingatlanpiac virágzását hozta el. 2002 és 2013 között 537 
lakást/családi házat építettek fel, összesen majdnem 55 ezer négyzetméter alapterülettel. 2003-
ban 7.000 nm lakás épült, a következő évben még több mint 7.300 nm, 2008-ban közel 7.000 nm 
lakóingatlant építettek a városban. Ezt követően gyorsan csökkent az építkezések volumene. A 
folyamat a mélypontját 2012-ben érte el, amikor mindössze 607 nm alapterületű lakás épült. 
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26. táblázat: Épített és megszűnt lakások Berettyóújfalun, 2002-2013 

Év Épített lakások (db) 
Megszűnt lakások 

(db) 
Épített összes (nm) 

2002 43 32 3 691 

2003 70 17 6 958 

2004 78 32 7 335 

2005 87 26 9 127 

2006 84 21 7 669 

2007 45 18 4 789 

2008 66 13 6 790 

2009 27 9 3 408 

2010 13 5 1 846 

2011 13 9 1 686 

2012 4 4 607 

2013 7  1 056 

Forrás: TEIR 

26. ábra: Értékesített lakások átlagos forgalmi értéke 

 

Forrás: KSH 
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1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a 

településfejlesztés eszköz és intézményrendszere  

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Berettyóújfalu város intézményeinek fenntartásában, a város fejlesztésében a legfontosabb 
tényező a város költségvetése, annak stabilitása. Az önkormányzat éves költségvetésének 
készítésekor a város stabil pénzügyi pozícióinak megőrzésére, a lakosság életszínvonalát javító 
szolgáltatások bővítésére, a város gazdasági potenciáljának növelését segítő fejlesztések 
megvalósítására és megfelelő tartalék képzésére törekszik.  

A város önkormányzatának elmúlt évi költségvetését elemezve megállapítható, hogy a bevételi 
oldal legnagyobb tételeit minden évben a saját folyó bevételek, illetve az állami hozzájárulások és 
támogatások jelentették. Az önkormányzati költségvetés kiadási oldalának legjelentősebb tételét 
minden évben a működési kiadások (pl. személyi juttatások, dologi kiadások) jelentették. 

Az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás változása miatt 2013-tól jelentős változások 
történtek a város költségvetésében. A bevételi oldal változásai közé tartozik, hogy a feladat-
átstrukturálás miatt megszűnt az önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése, az 
illetékbevételek elkerültek a várostól, valamint a beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál.  

Az önkormányzat saját bevételei közül a legnagyobb volument a helyi adó bevételek képviselik, 
amelyeket három jogcímen állapít meg: magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, 
helyi iparűzési adó. Gazdaságfejlesztési szempontból a közhatalmi bevételek közül a helyi 
iparűzési adó jelentősége kiemelkedik. 

A szabálysértési pénz és helyszíni bírságok további bevételi elemeknek tekinthetők. 

27. ábra: Helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adóbevételek alakulása (eFt) 

 

Forrás: KSH 

A legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozások a Herpály-Team Építőipari és Szolgálató Kft., 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft., Mezei-Vill Kft., Vilex 94 Kft., Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég, 
Epack Kft., Ker-Fu 2000 Kft., Nyeste és Nyesténé Kft., Silvaniaimpex Kft., ER-DE Kft. és a Vámos 
Épker Kft. 
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27. táblázat: Az önkormányzat bevételei és kiadásai 2010-2014 (eFt) 

Év 
Működés Felhalmozás 

bevétel kiadás egyenleg bevétel kiadás egyenleg 

2010 1 753 244 177 890 1 575 354 1 021 447 1 789 993 -768 546 

2011 1 647 914 1 997 361 -349 447 941 821 1 451 478 -509 657 

2012 917 224 2 860 122 -1 942 898 770 861 721 851 49 010 

2013 309 387 375 765 -66 378 16 462 10 069 6 393 

2014 1 576 580 573 388 1 003 192 2 665 321 794 899 1 870 422 

Forrás: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Zárszámadások 2010-2014. 

A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján, annak keretei 
között a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési 
jog gyakorlását. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati 
vagyon felosztása az alábbiak szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet 
meg: üzleti vagyont és törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, 
illetve korlátozottan forgalomképesek. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű vagyonból áll. Berettyóújfalu rendeletileg is szabályozott vagyongazdálkodásának 
célja, hogy megteremtse a biztonságos feladatellátás feltételeit, a kiszámítható és átlátható 
gazdálkodást, biztosítsa a pénzügyi egyensúlyt, megőrizze és növelje a vagyon értékét, valamint 
biztosítsa a vagyon piaci értéken történő bérbeadását. 

Az önkormányzat vagyona a 2013. évi záró mérleg alapján 11.457.664 E Ft. 

28. táblázat: Az Önkormányzat vagyonszerkezete a 2013. évi vagyonkimutatás alapján 

Vagyonelem megnevezése 
Az összes vagyonból a vagyon részaránya 

/ezer forintban/ 

Immateriális javak 18.831 

Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6.914.708 

Gépek, berendezések 67.718 

Járművek 2.001 

Üzemeltetésre átadott eszközök 2.912.123 

Egyéb eszközök 1.542.283 

Forrás: Gazdasági program 2010-2014 

 Forgalomképtelen törzsvagyon: 0,75% 

 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 0,05% 

 Egyéb, forgalomképes vagyon (üzleti vagyon): 0,2% 

Berettyóújfalu önkormányzata a 2015-2019. időszakra vonatkozóan rendelkezik elfogadott 
gazdasági programmal, amely helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

Gazdasági Program  
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A gazdasági program tartalmazza a városfejlesztés, vagyongazdálkodás, városüzemeltetés, 
humán és szociális szolgáltatások, kultúra és sport terén a település rövid és középtávú 
elképzeléseit, terveit. 

A gazdaságfejlesztési programban is nevesített fejlesztési elképzelések (nem prioritási 
sorrendben) a következők:  

 Felnőttorvosi rendelő felújítása 

 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde székhely intézményének újjáépítése, valamint a 
Széchenyi, Eszterlánc, Rákóczi Tagintézmények korszerűsítése 

 Polgármesteri Hivatal felújítása 

 Kabos Endre Városi Sportcsarnok rekonstrukciója 

 Bihar Termálliget gyógyászati célú funkcióbővítése a Gróf Tisza István Kórházzal 
történő együttműködés keretében 

 Belterületi földutak, útalapos utak szilárd burkolattal történő ellátása 

 Települési ivóvíz és szennyvízelvezetési rendszer felmérése, fejlesztési és bővítési 
lehetőségének vizsgálata a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megfelelően 

 Bihari térség energetikai kataszterének és beavatkozási térképének elkészítése 

 Nagyvárad-Berettyóújfalu kerékpárút turisztikai célú kihasználása kisléptékű 
infrastrukturális fejlesztések összehangolásával 

 Bihari Kistérség helyi termékeinek piaci pozícionálása és e-kereskedelmi 
bevezetése 

 Termelő és felvevő piac kistérségi szintű szervezése (rövid ellátólánc kialakítása) 

 Kulturális-közösségi színterek, műemlékek fejlesztése, a Bihari Múzeum és a Sinka 
István Városi Könyvtár épületeinek felújítása 

 A város épületeinek QR kóddal történő megjelölése 

 Herpály és környékének látogatóbarát fejlesztése, funkcióbővítése 

 Közvilágítás korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében 

 Szentmárton tér környezetrendezése 

 Egységes utcabútorok beszerzése 

 Konferenciatermek eszközbeszerzés 

 Zöldfelület fejlesztés a József Attila ltp. A épülete előtt 

 Piaci sétány építése 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

A városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselőtestület rendelkezik. A 
képviselőtestület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre 
a célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését 
nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
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elfogadása és/vagy módosítása. A képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet 
játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai.  

 Pénzügyi Bizottság 

 Humánpolitikai Bizottság 

 Ügyrendi, Közrendvédelmi és Település-fejlesztési Bizottság 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása az önkormányzati tulajdonú városfejlesztő 
társaságnak a feladata. 

28. ábra: Berettyóújfalui közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése 

 

Forrás: www.berettyoujfalu.hu 

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Az elmúlt években az önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott 
végre. A gazdaságot is érintő fontosabb beruházások a következők voltak az elmúlt időszakban: 

 Belső úthálózat fejlesztése 

 Berettyóújfalu-Nagyvárad közötti kerékpárút építése 

 A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei kapacitásbővítése és fejlesztése 

 A berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági 
Szakközépiskola bővítése, felújítása a tanulóbarát oktatási környezet kialakításával a 
kompetencia alapú tanítás érdekében 

 Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése 

 A berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és tagintézménye épületeinek fejlesztése és 
tornaterem építése a korszerű oktatási környezet kialakításáért 

A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel új, jó infrastruktúrával ellátott 
gazdasági, ipari területek kijelölése. Erre volt példa a 42-es főút mellett kialakított kereskedelmi 
terület, amely hipermarketek számára is ideális, valósult is meg itt ilyen jellegű beruházás. 

A városban olyan közvetlen hatású eszköz, mint pl. ipari park, inkubátorház létrehozása, 
fejlesztése és működtetése, gazdaságfejlesztéssel, befektető-vonzással foglalkozó szervezet 
létrehozása és működtetése nem jelent meg a városban, illetve a közvetlen térségben. 

Közvetlen eszközök  
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Közvetett eszközök közül a kapcsolatépítés jelent meg az országos szervezetekkel, mint például 
a Széchenyi Programirodával, a Kereskedelmi és Iparkamarával és egyéb megyei, országos 
gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezetekkel. 

A gazdaságfejlesztés adminisztratív eszközei többnyire a helyi rendeleteken keresztül 
érvényesülnek. Ezek egyrészről a vállalkozások működését is befolyásoló szabályozások, a 
városrendezési terv és egyéb dokumentumok, melyek meghatározzák a működéshez kapcsolódó, 
köztük az infrastruktúra feltételeit. 

Az önkormányzat e mellett fontosnak tarja, hogy jó partneri kapcsolatot alakítson ki a helyi 
gazdasági szereplőkkel annak érdekében, hogy a város gazdasága fejlődjön, erősödjön.  

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Az új önkormányzati törvény hatályba lépésével a közalkalmazottak és köztisztviselők (általános 
és középiskolai tanárok, okmányirodai munkatársak egy része) jelentős száma azok a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ és a Járási Hivatal részére történő átadásával szignifikánsan 
csökkent, ezzel együtt az önkormányzat dolgozóinak száma is. 

A költségvetési szervek és a tisztán önkormányzati tulajdonú vállalkozások révén még így is 
jelentős foglalkoztatónak számít az önkormányzat a városban. 

Az önkormányzat legfőbb gondjainak egyike a város nagyon alacsony foglalkoztató képessége. A 
közfoglalkoztatás rendszerén keresztül befolyással bír a munkanélküliek ellátására, és közvetlen 
szolgáltatáskínálattal jelenik meg a város gazdaságában.  

A Város Esélyegyenlőségi Programjában több tervezett beavatkozás is a foglalkoztatás 
elősegítését szolgálja. A megvalósult közmunka programok is ezt a célt szolgálták. 

Az önkormányzat a foglalkoztatási helyzeten közfoglalkoztatás keretében próbál segítséget 
nyújtani. 2009-2010-ben a közcélú munkában 645 fő, 2011-ben a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatásban 473 fő, ebből férfi 128 fő, nő 41 fő, a hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásban 169 fő, ebből férfi 128 fő nő 41 fő dolgozott. A közfoglalkoztatás keretében a 
foglalkoztatottak településtisztasági, közterület-rendezés, intézmények karbantartási, belterületi 
vízrendezési, szociális és oktatási intézményi kisegítői feladatokat láttak el.  

2012. első negyedévében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban összesen 33 fő, ebből férfi 
17 fő, nő 16 fő vett részt.  

A gazdaságfejlesztési tevékenységeknek köszönhetően lehetővé válik, hogy az ide látogató 
turisták, az itt letelepedni vágyók egy élénk, gazdaságilag és szociálisan prosperáló településre 
érkezzenek, amely biztosítani tudja a megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai 
szolgáltatásokat, melyek hozzájárulnak a munkahelyek bővítéséhez, ösztönzik a magántőke 
bevonását, civil szerveződéseket.  

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

A városban önállóan elfogadott lakáskoncepció nincs. A korábbi IVS tartalmaz egy ingatlan-
gazdálkodási koncepciót bemutató fejezetet. Ez bemutatja a jelenlegi helyzetet, a releváns vagyoni 
elemeket. Ennek értelmében a helyi önkormányzat törekszik az önkormányzati tulajdonú vagyon 
megtartására.  

Az önkormányzat 43 lakáscélú ingatlannal rendelkezik. Ebből 18 társasház és 25 lakás. A 
bérlakások elszórtan helyezkednek el a városban. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

Közvetett eszközök  

Bérlakás állomány  

Támogatások 
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kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhő szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás alanyi 
jogon, normatív vagy méltányossági alapon állapítható meg. 

29. ábra: A lakásfenntartási támogatás idősoros adatai 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Önkormányzat által fenntartott intézmények (polgármesteri hivatal, bölcsőde, óvoda, szociális 
intézmények, kulturális intézmények) működtetése, karbantartása az intézményfenntartás 
legnagyobb kihívása. A szakmai színvonal fenntartása, fejlesztése mellett a gazdaságos 
működtetés biztosítása a cél.  

Az elmúlt időszakban az önkormányzati fenntartású intézményekben már történtek olyan 
fejlesztések, amelyek a fenntartás segítését célozták. Ezek a következők voltak: 

 A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde bölcsődei kapacitásbővítése és fejlesztése. 

 A berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és 
Közgazdasági Szakközépiskola bővítése, felújítása a tanulóbarát oktatási környezet 
kialakításával a kompetencia alapú tanítás érdekében. 

 A berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és tagintézménye épületeinek 
fejlesztése és tornaterem építése a korszerű oktatási környezet kialakításáért. 

 Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint 
biometán termelés a Gróf Tisza István Kórházban. 

 

A jövőt érintő legfontosabb beavatkozási szükségletek a következők szerint azonosíthatóak:  

 Felnőttorvosi rendelő felújítása 

 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde székhely intézményének újjáépítése, valamint 
Széchenyi, Eszterlánc, Rákóczi Tagintézmények korszerűsítése 
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 Polgármesteri Hivatal felújítása 

 Kabos Endre Városi Sportcsarnok rekonstrukciója 

 Bihar Termálliget gyógyászati célú funkcióbővítése a Gróf Tisza István Kórházzal 
történő együttműködés keretében 

 Bihari kistérség helyi termékeinek piaci pozícionálása és e-kereskedelmi bevezetése 

 Termelő és felvevő piac kistérségi szintű szervezése (rövid ellátólánc kialakítása) 

 Kulturális-közösségi színterek, műemlékek fejlesztése, a Bihari Múzeum és a Sinka 
István Városi Könyvtár épületeinek felújítása 

Az intézmények harmadik csoportját azon „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény”, 
valamint „A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény” szerinti önkormányzati köznevelési 
intézmények alkotják, amelyek 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek. Ennek keretében 
az érintett intézmények szakmai munkájának irányítása az állam feladata a KLIK-en keresztül, míg 
a működtetés feltételeit az önkormányzat biztosítja.  

Az állami és önkormányzati szervezetek mellett a református egyház fenntartásában is működik 
oktatási intézmény. A berettyóújfalui református iskolai oktatás több évszázadra tekint vissza. A 
település Református Egyházközsége 1590 óta létezik, s már a XVII. század elejétől állnak 
rendelkezésünkre olyan írásos adatok, amelyek bizonyítják egyházi fenntartású elemi iskola 
működését. Az ezt követő időszak mozgalmas történelmi eseményei között működő intézményben 
mindig magas szintű oktató-nevelő munka folyt, s a település körzetközpont jellegének 
megfelelően (Berettyóújfalu a háború előtt Csonka-Bihar Vármegye központja, később a 
berettyóújfalui járás székhelye volt) az iskola bázisiskolaként működött.  

1.10.7 Energiagazdálkodás 

A város energiaellátásának helyzetét az 1.16. fejezet mutatja be. 

Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési 
dokumentummal nem rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek 
a hatékonyabb energiafelhasználást támogatják. A város az elmúlt időszakban számos energetikai 
hatékonyság növelő beruházást valósított meg, illetve készített elő intézményeiben, és a jövőbeni 
fejlesztések fókuszában is a megújuló energiahordozók hasznosításával történő épületgépészeti 
korszerűsítések állnak.  

29. táblázat: Berettyóújfalu város energiahatékonysági fejlesztései 2010-2014 között 

A projekt címe 
A projekt 

költségvetése (Ft) 
Megvalósítás 

ideje 

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos 
energia, valamint biometán termelés a Gróf Tisza István 
Kórházban 

55.432.856- Ft  2015 

Arany János Gimnázium, II .Rákóczi Ferenc Általános iskola, 
valamint a József Attila Általános iskola korszerűsítése, felújítása 

1,5 milliárd Ft 2010 

Forrás: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Önkormányzat – 
KLIK – egyházak 
viszonya az 
intézményfenntartás
ban  
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Ahogyan az előző táblázatból is látható, jelenleg megújuló energia hasznosítás három 
létesítményben történik, és egy helyen van folyamatban a hasznosítás kialakítása. A jövőbeli 
intézmények fejlesztésének esetén viszont minden esetben a megújuló energia hasznosítás is 
fontos szerepet tölt be. 

  

Megújuló 
energiaforrások 
hasznosítása  
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1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások  

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok 
által ellátandó településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők 
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. Tágabb 
értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, 
vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek 
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és 
fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is (a törvényben 
definiáltak mellett például: hó- és síkosság mentesítési feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, 
hulladékelszállítás biztosítása, kutak üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, 
utcanév-táblák kihelyezése ,külterületi ingatlanok gyommentesítése stb.). 

Az önkormányzat ezen feladatokat összetettségük miatt több, az önkormányzat többségi 
tulajdonában álló/közszolgáltatóként megbízott cégeken keresztül látja el. 

A városüzemeltetési feladatokat a Herpály-Team Kft. látja el. Szolgáltatásai: 

 Vízellátás 

 Szennyvízelvezetés, -tisztítás 

 Távhőszolgáltatás 

 Strandfürdő- és uszodaüzemeltetés 

 Piacüzemeltetés 

 Városi kultúrális intézmények fenntartása 

 Takarítási feladatok ellátása a város iskoláiban 

A városban az E-ON biztosítja az áram-, a TIGÁZ a gáz-, a Herpály-Team Kft. az ivóvíz és 
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítási, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. pedig a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat.   

A kötelező egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési és közművelődési szolgáltatások teljes 
körűen biztosítva vannak a városban, melyeket önként vállalt szolgáltatások is kiegészítenek. Az 
önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatalon és intézményein, illetve gazdálkodó 
szervezetein keresztül látja el ezen feladatait. 
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1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata  

1.12.1 Természeti adottságok  

Berettyóújfalu a Tiszántúlon, a Berettyó partján fekszik. Természetföldrajzi szempontból 
közigazgatási területe az Alföld keleti részén, ezen belül a Sárrét tájegységen található. Kistája a 
Berettyó-Kálló köze, területe 400 km2. 

16. térkép: Részlet Magyarország térképéről, Berettyóújfalu megjelölésével 

 

Forrás: Magyarország térképe 

Domborzat és talajviszonyok 

A kistáj 88-130 tszf-i magasságú, morotvákkal, mederroncsokkal sűrűn borított, NY-i részén löszös 
homokkal fedett hordalékkúp síkság. Vertikális felszabdaltsága keleten nagyobb, nyugaton enyhén 
hullámos síkság, középső és keleti része alacsony ármentes síkság. A vízszabályozás előtt 
mocsaras, vizenyős területek voltak. A felszíni formák döntően folyóvízi eredetűek. 

A felszín döntő része holocén ártéri, mocsaras iszap, agyag fedi, mozaikszerűen ártéri lösszel, 
iszappal. Kialakításában a Berettyó mellett az Ős-Szamos is részt vett. 

Talajtanilag meglehetősen változatos kistáj. A talajok zömmel löszös üledéken képződtek, főként 
öntés rétitalajok és szikesek keletkeztek. Mezőgazdasági szempontból a réti csernozjomok és a 
mészlepedékes alföldi csernozjomok meghatározóak. Gyengébbek a szikes szolonyecek, réti 
szolonyecek, illetve a Nyírségből áthúzódó homoktalajok. 
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17. térkép: Berettyó-Kálló köze kistáj 

 

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 

 

Éghajlat 

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 2000 óra körül van, nyáron 
810, télen 185 óra az átlag. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 °C. A legmelegebb hőmérséklet 
34,2, a leghidegebb -17,5 °C. A csapadék évi összege 530-570 mm, DNY-on kevesebb. A 
csapadék napi maximuma 89 mm. Átlagosan 35 hótakarós nap van, a hótakaró 17 cm vastag. A 
kistáj ariditási indexe 1,23-1,33. Az uralkodó szélirány ÉK-i és D-i, sebessége 2,5-3 m/s. Kevés és 
szeszélyes eloszlású a csapadék, főként a szárazságtűrő fajoknak kedves az éghajlat. 

A klíma legtöbb eleme kedvezőbb értékű, mint a legaszályosabb alföldi tájakon. Kiemelkedő, hogy 
a csapadék évi mennyisége kereken 50 mm-el több, mint az Alföld legszárazabb részében, a 
Nagykunság - Hortobágy érintkező sávjában. Kedvező körülmény, hogy elsősorban a nyárelő és a 
nyár csapadékosabb itt, az őszelő és ősz viszont hasonlóan száraz, mint az Alföld középső 
részében. 

 

Vízrajz 

A kistájat a Kálló-főcsatorna és a Berettyó fogja össze. Gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület. 
A Berettyó árvizei a tavaszi hóolvadással és a kora nyári csapadékkal függenek össze, a Kállóra 
csak a hóolvadás hat. A Berettyó vízminősége II., a kisebb csatornáké III. osztályú. A 
belvízelvezető csatornahálózat sűrű, vizet azonban csak csapadékos időszakban vezet. 

A kistájon 2-4 m a talajvíz, mennyisége kicsi, kémiai összetétele kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos, nátriumos, szulfáttartalma közepes. A rétegvíz mennyisége 0,5 l/s km2, az 
ártézi kutak száma nagy, mélységük 200 m-nél nagyobb, hozamuk közepes. Berettyóújfalunak van 
meleg vizű kútja. Sok a vas vizű kút. A felszíni vízkészlet kihasználtsága 80%, a felszín alattiaké 
20%. 
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30. ábra: Talaj és csapadékviszonyok a 2014-es hidrológiai évben 

 

Forrás: www.tivizig.hu 

 

Berettyóújfalu a Berettyó partján  

A terület esése jellemzően ÉK-DNy irányú. A felszíni vízfolyások uralkodó irányultsága is ez. A 
területet viszonylag sűrűn hálózzák be felszíni vízfolyások. A Berettyó-menti területek természetes 
vizei az elhagyott régi folyómedrekben alakultak ki, melyeket csatornáztak és az egyes 
alrendszereket mesterséges csatornákkal összekötötték. Ezért ezek folyásiránya sok esetben 
megváltozott, de jellemzően a terepesését követve ÉK-DNy vagy K-Ny irányúak. A terület 
csatornahálózata sűrű. 

A Berettyó folyó árhullámai igen heves lefolyásúak lehetnek a vízgyűjtő felső, hegyvidéki jellegű 
területéről gyorsan leérkező csapadéknak, hóolvadásnak köszönhetően. A Berettyó jellemző 
jéghelyzete, hogy a befagyott középvízi mederből a leérkező árhullám hosszú jégtáblákat emel ki, 
amelyek műtárgyaknál, hidaknál fennakadva jégtorlaszokat képezhet. A térség déli, Berettyó menti 
területei a kötött talajszerkezet és a kis esésű vízfolyások együttes hatása következtében rendkívül 
belvíz-veszélyeztetett. Belvíz szempontjából legveszélyeztetettebb hónapok a február-április 
közötti időszak. 

A talajvíztükör a terepszint alatt átlagosan 2,0-6,0 m mélységben helyezkedik el. 
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18. térkép: Berettyóújfalu és környékének vízrajza 

 

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek részletes bemutatása az 1.17.2 
fejezetben történik. 

Növényzet 

A Tiszántúli flórajárásba tartozó kistáj erdőtársulásai a tölgy-köris-szil ligeterdők, a fűz-nyár-
égerligetek, a partmenti bokorfüzesek és a sziki tölgyesek. Gyakoribb fajok a bánáti borgyökér, az 
orvosi nadálytő és a kései aranyvirág. A kevés erdő főleg keménylombú, néhol fenyő jellemző. 

A mezőgazdasági területhasznosítás fő növényei a búza, az őszi árpa és a vöröshere. 

A táj jellegzetessége, hogy a Nyírség homokja és a Hajdúság löszfoltjai itt szikesekkel találkoznak. 
Szikesei alapvetően szolonyecesek, a sztyeptálakban szódás szoloncsák található (bajuszpázsit - 
Crypsis aculeata, magyar sóballa - Suaeda pannonica). Viszonylag sokfelé vannak fajgazdag, 
kocsordos rétsztyepek (aranyfürt - Aster linosyris, fátyolos nőszirom - Iris spuria). A löszgyepek 
általában fragmentáltak, fajszegények (tavaszi hérics - Adonis vernalís, erdei lednek - Lathyrus 
sylvesiris, buglyos kocsord - Peucedamtm alsaticum, kövér aggófű - Senecio doria, változó 
gurgolya - Seseli varium, nagy nyúlkapor - Trinia ramosissima). Kevésbé szikes mocsárréteken a 
pompás kosbor (Orchis elegáns) és a sokvirágú habszegfű (Silene multi flora) említhető. 

A sziki tölgyes-erdőssztyep különleges és fajgazdag reprezentánsa a hencidai Csere-erdő, amely 
értékes elemekben gazdag (magyar zergevirág - Doronicum hungaricum, réti kardvirág - Gladiolus 
imbricatus, pázsitos nőszirom - Iris graminea, bördős borgyökér - Oenanthe fistulosa). 

Az Ér és a Berettyó közén nagyszámú helokrén forrás fakad (keskenylevelű békakorsó - Berula 
erecta, mocsári gólyahír - Caltha palustris), láposodó zsombéksásokkal; a gyékényes állomá-
nyokban a kandicshínár (Aldrovanda vesiculosa) és a kolokán (Slratiotes aloides) is előkerült. 
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A ligeterdő-maradványokat őrző telepített tölgyesekben ujjas keltike (Corydális solida) máig él. 
Kihalt fajok: piros kígyószisz (Echium maculatum), sziki ballagőfű (Salsola soda). 

Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálványfa 
(Ailanthus altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, amerikai kőris (Fmxinus pennsylvanica). 

 
Állatvilág 

A változatos élőhelyek következtében az állatvilág is igen sokszínű, a terület nagy részén a szikes 
legelőkre jellemzően alakul. A gazdag rovarvilág mellett a legszembetűnőbb csoport a túzok, a 
madarak közül a terület fő attrakciója. Stabil közössége él a homokpusztai gyepekből és a 
lucernatáblákból álló pusztán. Jellegzetes, bár ritkán látható, inkább csak hangja után felismerhető 
az ugartyúk, de a parlagi pityer már gyakran szem elé kerül. A nedves területek gyakori lakója a 
bíbic és sárszalonka, piroslábú cankó, nagygoda is fészkel a területen. A kis csatornák mentén 
szürke és vörös gémek vadásznak, és meglehetősen gyakori az egyébként ritka sárgabillegető is. 
A Bihari-sík erdőfoltjaiban kék vércse, kerecsensólyom és pusztai ölyv fészkel. A legelők, 
facsoportok nagy száma lehetőséget teremtett a gazdag vadvilág, a vaddisznó, szarvas, őz és a 
különböző apróvadak fennmaradásának. 

A Bihari-sík területén a hegyvidékekre jellemző denevérfajok is előfordulnak. Ez meglepőnek tűnik 
ugyan, de a magyarázat rendkívül egyszerű: nem messze, mintegy 70-80 km távolságban 
találhatók a legközelebbi hegyek. A Bihar és a Királyerdő barlangjai a denevérek számára 
telelőhelyet, a síkvidéki peremterületek pedig a nyári élőhelyet biztosítják. A tavaszi és őszi 
vándorlás során ez nem nagy távolság. A nagy patkósorrú denevér legerősebb hazai állománya 
itt, a Bihar-hegység peremvidékén él. 

A térség botanikai jelentőségét az adja, hogy több flórajárás itt találkozik, ritkaságok jelennek meg 
(orchideafélék, korcs nőszirom, kornistárnics). 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Berettyóújfalu jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló 
területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el. Berettyóújfalu természetföldrajzi 
helyzete, a város és környezetének domborzata, az éghajlat, a környező talajok termőképessége, 
a felszíni vizek bősége meghatározták a táj szerkezetét, a tájhasználat alakulását. 

A város tágabb környezetében a folyószabályozások és lecsapolások előtt (a XIX. század 
közepéig) kiterjedt lápvidék volt erdőkkel, tavakkal, rétekkel, lápokkal, kanyargózó vízerekkel. Az 
enyhén hullámos felszínű területeken a folyó vize több kisebb, hálózatba rendeződő mederrel 
rendelkező ágakon át érkezett a környékre, egyben fokozatosan feltöltve a tavakat, lápokat, 
réteket, közben szárazon hagyva a kisebb kiemelkedéseket. Apadáskor aztán ugyanezek a 
medrek vezették vissza a fölös vizeket a Berettyóba. A tájegység peremén, illetve a belső 
szigeteken, homokhátakon megtelepült falvak lakói ezekhez a körülményekhez alakították 
megélhetésüket. 

Az itt lakók rendkívül tudatos tájhasználattal termékennyé és lakhatóvá tették a folyók árterét. Az 
úgynevezett ártéri- vagy fokgazdálkodás a Kárpát-medence nagy síksági folyói mentén általánosan 
elterjedt volt a középkorban. A fokok működtetésével és az alkalmazkodó tájgazdálkodás révén 
biztosították, hogy a vizek egy-egy területen csak a szükséges időszakban és mennyiségben 
legyenek jelen.  

Jellemző a környező területekre a sok és nagy kiterjedésű erdő (XVIII századi leírások szerint ezek 
magas törzsű gyertyános-sziles-tölgyesek voltak), valamint az apró homokszigetek. 

Tájtörténet  
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19. térkép: Berettyóújfalu és környékének térképe 1806-1869 között 

 

Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe 

A Berettyó szabályozását megelőzően és a belvíz-mentesítési munkálatokig az itteni lakosság a 
rétek és mocsarak adta lehetőségekből élt: több ezer holdas nádasok és gyékényesek terméseit 
használták. 

A belvizeket rendezni próbáló szabályozások, intézkedések után az egykori lápi községek 
mezőgazdasági településekké alakultak, az ármentesítés és lecsapolás eredményeként 
alapvetően kultúrtájjá változtak a mocsaras területek. A folyószabályozások következtében 
jelentős mértékben gyarapodott a népesség, változtak a demográfiai sajátosságok, az 
életkörülmények. A csapadék és a belvizek hatására manapság is találhatók lápok a területen, ami 
kedvez az egyedülálló lápi, mocsári élővilág kialakulásának, fennmaradásának.  

Berettyóújfalu külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a 
következőképpen jellemezhető. A város határában a nyugati területeken elsődlegesen 
mezőgazdasági terültek vannak jelentős természetes növényzettel. Ezek mellett felváltva, 
foltokban találhatók elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős természetes növényzettel, 
nem öntözött szántóföldek és lomblevelű erdők. Ezek közé beékelődnek rét/legelő területek. A 
város északi külterületein, a belterülethez közel található ipari vagy kereskedelmi területek, út és 
vasúthálózat és csatlakozó területek, majd attól északabbra jellemzően már nem öntözött 
szántóföldek. A keleti területeken a városhoz közeli részeken komplex művelési szerkezetek 
vannak. A várostól ettől távolabbi területeken már újra a nem öntözött szántóföldek találhatók. A 
déli területeken a nem öntözött szántóföldek és rét/legelő váltják egymást. 

Tájhasználat, 
tájszerkezet 
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20. térkép: Berettyóújfalu és környékének tájhasználati térképe 

 

Forrás: Corine 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Berettyóújfalu közigazgatási területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület a Bihari-legelő 
Természetvédelmi Terület, ami a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén található 
országos jelentőségű védett terület. 1986-ban jött létre, kiterjedése 779 hektár. 

1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti 
vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, 
illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek 
találhatók. Berettyóújfalu területén ilyen terület kijelölése nem történt meg. 

A táji értékek egy része természeti elemekből áll. Ilyen esztétikai értéket képvisel a város határait 
elhagyva a Bihari Sík Tájvédelmi Körzet. 

Berettyóújfalutól északra és délre is nemzeti parkok sorakoznak. A pusztai táj és a vízivilág is 
megtalálható közvetlen környezetünkben. Különleges madárvilág, bivalyrezervátum, juhnyájak, 
álló és folyóvizek. 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 

1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és 
környezetében 

Natura 2000-es terület több is található Berettyóújfalu közelében. 

A településtől nyugatra a Bihari sík Natura 2000 – Special Protection Area (SPA), délre pedig a 
Bihari legelő Natura 2000 SPA és SCI területek is találhatóak.  

A Bihari-sík tájvédelmi körzet is az utolsó, még többé-kevésbé természetes állapotú területek 
foltjainak hálózata, amelyeket mezőgazdasági területek választanak el egymástól. Ezek a védett 

Natura 2000 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park_igazgat%C3%B3s%C3%A1g
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területek jellemzően kisebb-nagyobb gyepfoltok, természetközeli állapotban megmaradt legelők, 
szikes, mezőgazdaságilag nehezen hasznosítható területek és alacsonyabb fekvésű nedves rétek, 
mocsárrétek. A védett területek hűen őrzik az Alföld valaha volt tájképének lenyomatát, és igen 
gyakran a fokozottan védett, értékes fajoknak élőhelyet biztosítva. 

A Bihari legelő jellegzetesen olyan terület, melynek értékét elsősorban nem az egyes védett fajok 
előfordulása adja meg, hanem sokkal inkább a táj és jellegzetes élőhelyeinek, növénytársulásainak 
változatossága, természetessége, egyedisége. Közülük kiemelkedő értékű a sziki erdőspuszta-rét, 
amely a dél-szibériai hűvös-kontinentális erdőssztyepp-társulások előhírnöke a Kárpát-
medencében. A természetvédelmi oltalom alatt álló terület további fontos élőhelytípusai a 
löszpusztagyepek, a száraz és időszakosan túlnedvesedő kopár sziki élőhelyek, a sziki 
mocsárrétek és az ezeket tagoló csatornák. A löszgyepek kiemelkedő értéket képviselnek, hiszen 
összkiterjedésük jelentős, több tíz hektár. E területek a ritka védett rovarfajok tápnövényeinek 
biztosítanak élőhelyet. 

21. térkép: Berettyóújfalu és környékének Natura 2000-es területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és 
környezetében 

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és közvetlen környezetében az 
alábbiak.  

A településtől nyugatra és délre található a Bihari-sík tájvédelmi körzet, ami az utolsó, még többé-
kevésbé természetes állapotú területek foltjainak hálózata, amelyeket mezőgazdasági területek 
választanak el egymástól. Ezek a védett területek jellemzően kisebb-nagyobb gyepfoltok, 
természet közeli állapotban megmaradt legelők, szikes, mezőgazdaságilag nehezen hasznosítható 
területek és alacsonyabb fekvésű nedves rétek, mocsárrétek. A védett területek hűen őrzik az 
Alföld valaha volt tájképének lenyomatát és igen gyakran a fokozottan védett, értékes fajoknak 
élőhelyet biztosítva. 

A településtől dél-keletre található a Bihari legelő, ami jellegzetesen olyan terület, melynek értékét 
elsősorban nem az egyes védett fajok előfordulása adja meg, hanem sokkal inkább a táj és 

Természetvédelmi 
területek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
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jellegzetes élőhelyeinek, növénytársulásainak változatossága, természetessége, egyedisége. 
Közülük kiemelkedő értékű a sziki erdőspuszta-rét, amely a dél-szibériai hűvös-kontinentális 
erdőssztyepp-társulások előhírnöke a Kárpát-medencében. A természetvédelmi oltalom alatt álló 
terület további fontos élőhely típusai a löszpuszta gyepek, a száraz és időszakosan túlnedvesedő 
kopár sziki élőhelyek, a sziki mocsárrétek és az ezeket tagoló csatornák. A löszgyepek kiemelkedő 
értéket képviselnek, hiszen összkiterjedésük jelentős, több tíz hektár. E területek a ritka védett 
rovarfajok tápnövényeinek biztosítanak élőhelyet. 

22. térkép: Berettyóújfalu és környékének nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén 
és a környező területeken.   

Magterületek: Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, 
melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő 
életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. 

Ökológiai folyosók: A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek vagy kisebb-
nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a 
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. 

Pufferterületek: A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még 
a természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók 
védelme az esetleges külső káros hatásoktól. 
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23. térkép: Berettyóújfalu és környékén az ökológiai hálózat területei 

 

 Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 
 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

Berettyóújfalu központi belterülete a főközlekedési utak csomópontjában alakult ki. 

Az ember a tájban végzett tevékenysége, a táj használata, alakítása, befolyásolása, a tájhasználati 
módok felhalmozódása előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. “Valamennyi új tájhasználati mód az 
ökológiai, az ökonómiai és a tájképi potenciálok közötti egyensúlyt befolyásolja, módosítja”. Ezek 
a konfliktusok mind jellegükben, mind hatásukban igen sokfélék lehetnek.  

A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva folyamatosan 
növekszik és tovább fog növekedni a települési terület (a központi belterület). 

Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat 
szerkezet-átalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve védelemre 
tervezett természeti területek helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a 
beavatkozások.  

A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet 
közeli területeket csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során szükséges a 
települési terület túlzott kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az 
ökológiai hálózat folyamatosságának biztosítása. 

A település magterülete (nem számítva a külső településrészeket) 8 funkcionális városrészből áll, 
melyek a következők: 

 Északi terület (700 fő) 

 Belváros (3.100 fő) 

 Hérnek-Herpály (1.900 fő) 

 Völgyköz (1.100 fő) 

 Berettyószentmárton (2.600 fő) 

 Nyugati városrész (3600 fő) 
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 Lipót-Gacsa-Jegyzőkert-Oláhváros (2.900 fő) 

 Ipari terület (6 fő) 

24. térkép: Berettyóújfalu központi területeinek áttekintő képe 

 
Forrás: IVS 

 
A településen halad keresztül a MÁV 101. számú Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonala, 
amely egyben Románia felé irányuló nemzetközi tranzitvonal. 

Település déli részén húzódik a Berettyó vízfolyás. Nyugatról a Kálló főcsatorna érinti majdnem a 
belterületi részeket. 

A belterület zöldfelületi rendszerének meghatározó eleme a népliget, ami a belvárostól nyugatra 
helyezkedik el. 
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1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

A települések zöldfelületi rendszerét, illetve annak bővítési lehetőségét a település szerkezete 
határozza meg, az alkalmazandó növények listáját a természetföldrajzi adottságok jelentősen 
befolyásolják. Berettyóújfalu rendezettebb belterületi zöldfelületekkel a város központjában és 
kiemelten a lakótelepek környezetében rendelkezik, a szélső kertvárosias részeken a közparkok, 
közkertek jelenleg még rendezésre várnak. A fejlesztések megvalósítása előtt javasolt egy 
zöldfelületi fejlesztési koncepció terv elkészítése a jelenlegi elemek állapotának vizsgálatát és a 
társadalmi igények felmérését követően, hiszen a zöldfelületi rendszer minden eleme befolyásolja 
a társadalom tagjainak általános közérzetét, egészségi állapotát. 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település belterületén a zöldfelületi rendszer fő elemei a városi és városrész szintű közparkok, a 
közkertek, a lakóterületi közkertek, a közlekedési területek zöld sávjai, fasorai, valamint a 
jelentősebb intézménykertek és a zöldfelületi jellegű közintézmények. 

1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

A zöldfelületi rendszer elemei használati kör szerinti csoportosításban kerülnek ismertetésre: 

Közhasználatra szánt zöldfelületek 

Közkertek, közparkok 

A belterületi szabályozási terven közparkként jelölt területek állapotát elhelyezkedésük határozza 
meg. A település központjában lévő területek funkciója a lakónépesség igényeinek megfelelő. A 
Népliget keleti felén jelentősebb lombos állomány található, melyen 2 éve sétányt alakítottak ki 
pihenő padokkal. A hulladékgyűjtés és világítás is megoldott, ami közbiztonság szempontjából 
fontos szempont.  

Kisebb parkok találhatóak a főút mentén. Ilyen az Erzsébet tér és az 1588 hrsz.-ú terület, illetve a 
József Attila lakóteleptől nyugatra eső terület. Ezeken a területeken többnyire idősebb lombos 
állomány található, megjelennek az örökzöld cserjék, talajtakarók is. A sövények megfelelően 
nyírottak. A növényállomány jó állapotúnak mondható.  

Berettyóújfalu esetében jelentősebb erdők a Berettyó északi oldalán a töltések mentén találhatóak. 
A hídtól keletre eső erdő állami tulajdonban lévő tölgyes, melynek kitermeléséről és az újratelepítés 
idejéről nem az önkormányzat dönt. A terület egy részét 4 éve letermelték, a fák újra telepítése 
még nem történt meg. Problémát okozhat, hogy tervezik az erdőterület másik részének a 
letermelését is, így a település biológiai aktivitási indexe jelentősen csökkenni fog még azonnali 
újratelepítés esetén is. Jelenleg ezeket a területeket rekreációs célra nem használják, bár 
elmondások szerint évtizedekkel korábban a társasági élet fontos színterei voltak és a szabályozási 
tervben szabadidőpark besorolást kaptak.  

A csónakázó tó környékén (Népliget keleti oldala) ligetes facsoportok találhatók, azok között 
döntően gyepes felületekkel.  

Azok a közparkokként nyilvántartott területek, melyek a központtól távolabb esnek, jellemzően 
semmilyen funkcióval nem rendelkeznek. A növényállomány telepítésére sem helyeztek eddig 
hangsúlyt, gyepborítás a jellemző.  

A Szillér ágai Berettyóújfalu területét korábban behálózták, azonban a korábbi városrendezési 
munkáknak köszönhetően ma a nagy részüket befedték vagy teljesen eltűntek, így ökológiai 
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zöldfelületi szempontból szerepük nem jelentős. A még létező ágak mentén helyenként cserjés 
állomány jelenik meg, fő alkotó faj a vadrózsa (Rosa canina).  

A Berettyó holtágánál létesített horgásztó a 015 hrsz.-ú területen található. A holtág külső oldalán 
gyér lombos állomány található gyepborítással, míg a holtág által körülölelt belső részen (016 hrsz.) 
erdő található, amely a biológiai aktivitás értéket növeli ezen a településrészen, ami kiemelt 
jelentőségű a környéken található ipari területek gyér fásítása miatt. 

Lakótelepi zöldfelületek 

Viszonylag jelentős a zöldfelületi ellátottsága a Bessenyei-lakótelepnek, a József Attila 
lakótelepnek, a Bajcsy Zsilinszky lakótelepnek. A lakótelepi zöldfelületek jelentős középkorú 
lombos állománnyal rendelkeznek, azonban az exota fajták is nagy számban megjelennek, melyek 
főként tuják (Thuja sp.) és fenyők (Picea sp.). A tuják egy része elöregedett, felkopaszodott. 
Ezeken a területeken található a település játszótereinek nagy része is. A játszótereket EU 
szabványoknak megfelelő eszközök alkotják, az állapotuk is megfelelő.   

Zöldsávok fasorok 

A település központi részére (kivéve a főutcát és a fürdő környékét) jellemző, hogy az út menti 
zöldsávok többnyire keskenyek, esetleg csak egy oldalon találhatóak. Igazán szép állapotú 
egységes fasorok nem jellemzőek. A központtól távolabb eső részeken a zöldsávok szélesebbek. 
A kertvárosias részeken a fasorok esetenként elöregedettek, többnyire gyümölcsfákból állnak. 
Jelentősebb idősebb platán (Platanus hybrida) fasor található a 47-es főút Debrecen felőli, 
bevezető szakaszán.  

Korlátozott használatú zöldfelületek 

Zöldfelületi jellegű intézmények 

A strand és gyógyfürdő területén idősebb ligetes állomány található. Az épített elemek rendezettek. 
A Morotva liget magántulajdonú sportkomplexum, sokféle funkcióval (műfüves futballpálya, 
sportcsarnok, műjégpálya, horgásztó) rendelkezik. A terület rekreációs szempontból kiemelt 
jelentőségű, azonban az ott található növényállomány nagyon gyér. Tuják (Thuja sp.) találhatóak 
a sportcsarnok bejárati szakasza előtt, a terület többi részére a gyepborítás a jellemző. Idősebb 
lombos fasor csak a terület ÉK-i határán található. A településen több felhagyott temető található. 
A jelenleg használatban lévő temetők épített elemeinek állapota megfelelő, azonban a 
növényállomány igen gyér. Inkább a tuják (Thuja sp.), fenyők (Picea sp.) és kúszó örökzöldek 
jellemzőek. A lombos állomány elenyésző.  

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

Ide tartoznak az oktatási és egészségügyi intézmények. A kórház területének szélén idősebb fenyő 
és cserje állomány található. A belső területeken ligetes állománnyal. A központi területek állapota 
kedvezőbb. 

Közhasználatra nem szánt zöldfelületek 

A gazdasági területekre, ipari létesítményekre a gyér fásítás a jellemző. Magas a burkolt felületek 
aránya. Állapotuk ökológiai és településképi szempontból is kedvezőtlen.  

A kertvárosias falusias lakóterületek állapota zöldfelületi szempontból kedvező. Jelentős az 
ökológiai és szűrő hatásuk.  

Az újonnan beépítésre kijelölt területek korábban zártkerti besorolású területek voltak. Ezekre a 
területekre jellemző a keskeny úthálózat és az út menti zöldsávok hiánya. Fontos a közforgalmi 
utak olyan módon történő kijelölése, hogy az út menti zöldfelületek és járda kialakítására lehetőség 
nyíljon, és az utcák egy részén kettős fasorok telepítése is biztosítható legyen.   
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A korábbi Gyermekváros ma magántulajdonban van, az épületek mögött található idősebb 
oszlopos tölgyek szerepelnek az egyedi tájértékek jegyzékében, azonban a területen borostyán 
agresszív terjedése veszélyezteti a fák egy részét. A borostyán a lombkorona elérése után lassan 
elfojthatja a támasztéknövényt, ezért itt szükséges lenne a szakszerű cserjeirtás, metszés az 
értékesebb növényállomány megőrzése érdekében.  

A Barcsay kert helyi jelentőségű védett természeti érték, mely magántulajdonban van. A 
növényállományát gondozzák, 2007 őszétől a kert gondozásában igyekszik részt venni a Bihari 
Természetbarát Egyesület is. Látogatásra előre egyeztetett időpontokban van lehetőség. 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A belterületi közhasználatú zöldfelületek mérete önkormányzati adatok szerint 22,5 ha. Ebből 4,7 
ha erdő és 17,8 ha a parkok területe. Önkormányzati adatszolgáltatás szerint az összes zöldfelület 
mérete az utóbbi évtizedben jelentősen nem változott. A teljes népesség 15 411 fő. A lakossági 
közterületi zöldfelületi mutató 14,6 m2/fő, ami messze elmarad az ajánlott 21 m2/fő-től.  

A parkok területén belül 0,05 ha a virág, 13,7 ha gyep és cserje és 4 ha egyéb növényzet. Ebből 
belterjesen gondozott 6,5 ha, míg a többi külterjesen gondozott állomány. A zöldfelületek 
fenntartási munkáit az önkormányzat végzi közhasznú munkások bevonásával.  

A fakivágást az önkormányzatnál engedélyezetni kell, azonban a pótolandó fák értékének 
meghatározására még nincs helyi rendeletben meghatározott módszer a településen, aminek 
köszönhetően a biológiai aktivitási index jelentősen csökkenhet.  Így javasolt a Radó-féle számítás 
bevezetése, mely szerint a kivágott fák és ez által a pótolandó fák értékét az eredeti állomány 
fajtája, kora és egészségi állapota határozza meg, szükséges a módszer rendeletben történő 
rögzítése is. A védett területeken lévő fák kivágásának feltételei a Helyi Építési Szabályzatban 
meghatározásra kerültek.  
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

30. táblázat: Zöldfelületi rendszer SWOT analízise 
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a városközpont parkjai idősebb lombos 
faállománnyal rendelkeznek 

a közforgalmi sávokat kísérő zöldfelületek 
kis mértéke a központi területeken 

EU szabványnak megfelelő játszóterek a 
központi területeken 

funkció nélküli közterületek a kertvárosias, 
falusias lakóövezetekben 

a védett fák, zöldfelületek meghatározásra 
kerültek és a tájérték kataszterezés is 

megtörtént 
városképi jelentőségű zöldfelületek hiánya 

sokféle rekreációs célú tevékenység 
lehetősége biztosított (Morotva liget 
szabadidő komplexuma, gyógyfürdő, 

csónakázó tó, horgásztó) 

alacsony az egy főre jutó zöldfelület 
mértéke 

 

iparterületek, intézménykertek gyér 
lombos fa és cserje állománya 

  LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
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 Berettyó mentén található állami tulajdonban 
lévő erdők egy részének meghagyása, rajta 

tanösvény kialakítása  

a zöldfelület állapotának minősége 
romolhat a fenntartó munkások 

képzetlensége miatt 

a Berettyó menti területek rekreációs és 
oktatási célú hasznosítása 

nincs a fakivágások pótlási 
kötelezettségének számítására előírás 

1.13.2.1 Mennyiségi problémák 

Berettyóújfaluban sok az elszigetelt zöldfelületi elem, hiányoznak az összekötő zöldfelületi elemek. 
Fasorok és cserjesávok telepítésével lehetne ezt a problémát megoldani. Ehhez helyenként 
szükséges lehet a forgalmi sávok méretének csökkentése a zöldfelület méretének növelése, illetve 
kialakítása érdekében.  

Az iparterületeken és az intézményi kertekben kevés a lombos fa és cserjeállomány. Az 
iparterületek biológiai aktivitási indexe nagyon alacsony. Ezeken a területeken nagy hangsúlyt 
kellene fektetni a többszintes növénytelepítések, véderdősávok kialakítására.  

Kevés a városképi jelentőségű fasor, a kettős fasorok szinte teljesen hiányoznak a településen. 
Ezeknek a telepítése a belterület egy részén a beépítés miatt lehetetlen, azonban az újonnan 
beépítésre szánt területeken (a volt zártkerteknél) telepítésük a későbbiekben megoldható.   

Játszóterek szinte csak a lakótelepek közvetlen környezetében a központban találhatóak. A 
kertvárosi részeken élők egyértelmű hátrányban vannak a rekreációs funkciókat illetően.  
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1.13.2.2 Minőségi problémák 

A közparkok a külterületi részen nem rendelkeznek funkcióval, értékelhető növényállomány nem 
található rajtuk, ez szintén a kertvárosias és falusias településrészeken élők rekreációját hátráltatja.  

Kiemelt ökológiai és településképi probléma, hogy a Szillér ágainak egy részét befedték, a mellette 
lévő területet beépítették, míg más szakaszain a medret kibetonozták, gyakran hulladék, törmelék 
is fellelhető a környezetében.  A part többnyire meredek, a természetes jellege megszűnt.  

A közparkokban, a korlátozott használatú zöldfelületek egy részén a növényzet elöregedett, 
felkopaszodott. 

  



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 122 
 

ITS Konzorcium 

  
 

1.14 Az épített környezet vizsgálata  

Berettyóújfalu a bihari régió természetes központja, Hajdú-Bihar megye ötödik legnépesebb 
városa. Az Alföld keleti részének közepén helyezkedik el a Berettyó folyó partján, Debrecentől 43, 
Nagyváradtól kb. 35 km-re.  

A város a Sárrét északi szélén terül el. A terület az alföldi medence egyik legmélyebb pontjára 
süllyedt tipikus része. A holocén kori folyóvízi felszínformálás alakította ki mai arculatát. Ezt jelzik 
a Berettyó holtmedrei és a mai belterületet is tagoló un. Szilérek. A domborzat síkvidéki, ártéri 
terület. Erdősültsége alacsony. 

Térszerkezeti funkcióit megalapozza, hogy két nemzetközi közlekedési folyosó, a Baltikum-Balkán 
és Nyugat-Kelet Európa folyosók metszéspontjában fekszik. 

A település igazgatási rangja város. Berettyóújfalu járási központ, jelentős mértékben lát el 
közigazgatási, szolgáltatási, közművelődési, egészségügyi és gazdasági központi feladatokat.  

 

1.14.1 A terület-felhasználás vizsgálata 

A település közigazgatási szempontból belterületre és külterületre tagolódik. Két belterületét a 
Berettyó folyó és annak árvízvédelmi töltései választják el. 

A település építési szempontból beépítésre szánt – általában belterület – és beépítésre nem szánt 
– jellemzően külterület, belterületi zöldterületek, közlekedési területek – területek, mely tagozódás 
a közigazgatási besorolástól esetenként eltérő. 

Általában belterületen helyezkednek el a város beépítésre szánt területei, de külterületen is jelöl ki 
a rendezési terv beépítésre szánt területeket. 

31. táblázat: Berettyóújfalui járás  

földhivatali adatai 

Közigazgatási terület 17.098,5 ha 

Földrészlet 
statisztikai 
fekvésenként 

belterület 976,0 ha 5,7 % 

külterület 15.980,0 ha 93,5 % 

zártkert 142,5 ha 0,8 % 

Földrészlet 
statisztikai 
művelési áganként 

erdő 453,5 ha 2,6 % 

gyep (legelő) 4.003,5 ha 23,4 % 

gyep (rét) 464,2 ha 2,7 % 

gyümölcsös 17,3 ha 0,1 % 

kert 33,8 ha 0,2 % 

kivett 2.331,7 ha 13,6 % 

nádas 33,5 ha 0,2 % 

szántó 9.760,0 ha 57,1 % 

szőlő 1,0 ha 0,1 % 

Forrás: Berettyóújfalui Járási Földhivatal 

A település építési szempontból beépítésre szánt – általában belterület és külterületi gazdasági, 
különleges területek – és beépítésre nem szánt – jellemzően külterület és belterületi zöldterületek, 
közlekedési területek – területfelhasználásra tagozódik, mely felosztás a közigazgatási 
besorolástól esetenként eltérő. 
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Általában belterületen helyezkednek el a város beépítésre szánt területei, de külterületen is jelöl ki 
a rendezési terv beépítésre szánt területeket. 

Külterület beépítésre nem szánt területfelhasználása általános és kertes mezőgazdasági, közjóléti 
erdő, vízgazdálkodási, honvédelmi, közlekedési területek, beépítésre szánt területei elsősorban 
különleges területek (hulladéklerakó, bánya, ipar, temető, sport). 

Belterület beépíthető területei a lakó, vegyes, gazdasági kereskedelmi szolgáltató, különleges 
területek, beépítésre nem szánt területek a zöldterületek, közlekedési területek, közjóléti erdők, 
mezőgazdasági kertes területek. 

1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet 

vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata 

A Berettyó és az Ér szövevényes vízhálózatával borított vidék szárazulatain már az újkőkor végén 
fejlett mezőgazdasági kultúrát honosított meg a megtelepedett lakosság. A honfoglalás idején 
telepedtek le ide magyar törzsek. A honfoglalás után 14-15 falu alakult ki, Herpály központtal. A 
települések első írásos említése a XIII. században történik a Váradi Regestrumban. 
Berettyószentmárton vám- és pénzszedő-hely, Mátyás király 1481-ben vásártartási jogot 
adományoz a településnek. Herpály falu egy 1418-as oklevél szerint négy utcával bírt. A faluban 
három kocsma volt: az egyik vendégszobával rendelkezett, a másik kettőhöz pince tartozott. A falu 
becsült létszáma nem haladta meg a háromszáz főt. A jelentőségét növelte a 12. században épített 
háromhajós nyugati toronypárral felépült román stílusú kolostor. Herpályt a törökök oldalán harcoló 
krími tatárok felégették, majd a Szejdi-dúlás végképp elűzte az itt lakókat. Berettyóújfalu 1608-ban 
Báthory Gábor fejedelemtől hajdúkiváltságot nyer, de ezt a privilégiumát a század végére 
elveszítette. 

A XIX. század közepén elkezdődik a Berettyó szabályozása, jelentősen megváltozik a táj arculata: 
megszűnik a régi "vízi világ", lassan visszahúzódik a mocsár, a sárrét. 1858-ban átadják a 
Püspökladány-Nagyvárad vasútvonalat, ez további lendületet ad a gazdaság fejlődésének. A 
Trianont követő csonka országban Berettyóújfalu lett Csonka-Bihar vármegye székhelye. 

A város vezetői éltek a történelem adta lehetőséggel és soha nem látható fejlesztésbe kezdtek. A 
századfordulóig a templomokon kívül az 1874/75-ben épült községháza volt az egyetlen 
többszintes épület Berettyóújfaluban. 1922-ben megkezdődött a meglévő utak helyreállítása, a 
vármegyeháza és a honvédlaktanya felépítése, illetve befejezése, és a herpályi Tisztviselőtelep 
felépítése, önálló központi villamosáram-fejlesztő telep létesült, megépült az első leventeház és 
egy mintaszerű közkórház. 

Hajdú-Bihar megye létrejöttével a település elveszíti korábbi rangját, de az ötvenes évek végétől 
több ipari üzem is települ Berettyóújfaluba. 1979-ben csatolták hozzá a folyó másik oldalán lévő 
falut, Berettyószentmártont és ekkor kapott városi rangot. Ez tovább erősítette meghatározó 
szerepét a Bihari térségben. 

A város geopolitikai adottságai és mai országos, valamint térségi térszerkezeti pozíciója 

„megkívánják”, illetőleg kedvezőek ahhoz, hogy  Debrecen „kihelyezett” régióközponti funkcióival 

az Észak-Alföldi régió déli kapuvárosa legyen, s ezáltal  dinamikusan fejlődő térségközponttá 
váljon. E térszerkezeti funkcióit az alapozza meg, hogy két nemzetközi térszerkezeti folyosó, a 
Baltikum-Balkán (M30-M3-M35-M47) és a Nyugat-Kelet Európa (M8-M4) folyosók 
metszéspontjában fekszik. 

Gazdasági központ szerepkörét erősíti a Bihari Ipari Park megléte. Történetileg kialakult térségi 
központi szerepköre, valamint humán és intézményi infrastruktúrája hivatottá és alkalmassá teszik 
a kistérségi központ szerepkör betöltésére és ennek erősítésére, s az EU csatlakozásból adódó új 
funkciók betöltésére (gazdasági, logisztikai, statisztikai- kommunikációs-információs alközpont). A 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1418
http://hu.wikipedia.org/wiki/12._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolostor
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADmi_tat%C3%A1rok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1608
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1thory_G%C3%A1bor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fejedelem
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fenti lehetőségek mellett korlátot jelent ugyanakkor, hogy az Országos Területrendezési Tervről 
szóló törvényjavaslat szerint a jelenlegi belterületen kívül (annak bővítéseként) városias települési 
térség nem jelölhető ki. Így az új funkciók befogadása és a belső fejlesztési igények elsősorban a 
jelenlegi belterületi tartalékok kihasználásával és intenzívebb területhasználattal biztosíthatók. 

Ez a területtel való ökonomikus gazdálkodást favorizálja, azaz intenzívebb területhasználat mellett 
óvja a város másik erőforrását, az igazgatási terület északi „felén” a termőföldeket, melyek az 
országos átlag fölötti minőségűek, és az országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó 
természetvédelmi és természeti területeket (a Berettyó és az Ölyvös ér között, és a belterülettől 
nyugatra). 

25. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1683-1687) 

 

Forrás: Első katonai felmérés 

26. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1806-1869) 

 

Forrás: Második katonai felmérés 

27. térkép: Magyar Királyság korabeli térkép (1869-1887) 

 

Forrás: Harmadik katonai felmérés 
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28. térkép: A település napjainkban 

 
Forrás: Google 

Előkészítő elemzések alapján az alábbi területileg összetartozó, nagyobb, funkciókban 
gazdagabb, komplex települési jegyeket magán hordozó közös élettér jellegű egységek, 
városrészek kerültek kijelölésre: 

 1. Belváros  (Kossuth – Árpád – Szilér – Toldi – Népliget – Diófa – Radnóti – Váci – 
Sinka utcák által határolt terület; lakónépesség 3.005 fő) 

Vegyes épületállományú terület, ahol a felújítást igénylő XX. század eleji – helyi védelem alatt álló 
– épületek, az egyre romló állagú lakótelepek, valamint a gazdasági szereplők által épített, új 
építésű kereskedelmi kisközpontok és társasházak is megjelennek. Vegyes funkciójú (Vk; Vt; Ln; 
Lke) terület. A közintézmények (közoktatási, igazgatási) és a közszolgáltatók, valamint bankok, 
biztosító társaságok irodái is jellemzően itt találtak helyet. 

A belvároson megy keresztül a nagy környezeti terhelést jelentő és az intézményi funkciókat is 
zavaró 47. sz. főútvonal. Beépíthetőségét tekintve még rendelkezik kevés tartalékkal, elsősorban 
elbontott és elbontandó épületek helyén vagy a rossz állagú épületek átépítésével. 
Funkciómegtartási szempontok alapján fő területrendezési alapelveknek kell lenni: közlekedési 
területek fejlesztése, korszerűsítése, zöld felületek lehetőség szerinti fejlesztése, karbantartása, 
parkolási lehetőségek bővítése mind felszínen, mind térszín alatti kialakítással. A városi funkciók 
egyik legfőbb eleme, a központi tér hiányzik a belvárosból. Valamikori központi tereit – melyek 
helye évtizedeken át változott – kinőtte. 

 2. Nyugati városrész (Kossuth – Bem – külterület – Hétvezér – Vágókert – Tarcsai – 
Vadaskert – vasútvonal – Dózsa – Szillér – Árpád utcák által határolt terület; 
 lakónépesség 3.534 fő) 

Legdominánsabb a lakóterületi funkció. Kertvárosi és falusi jelleg keveredik a jellemzően családi 
házas beépítettségű területen. A település növekedésével intézményi és gazdasági funkciók is 
helyet kaptak. Térszerkezete a városfejlődés múltbéli tervezetlenségéről árulkodik. Egyes részein 
a gazdálkodásra is alkalmas nagyobb kertek jellemzőek, máshol apró telkek és egy nyomtávos 
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keskeny utcák. A rendszerváltás előtt jól prosperáló gazdasági egységei (pl. Tejporgyár, Malom) 
mára súlyukat vesztették. 

29. térkép: Berettyóújfalu városrészei 

 

Forrás: Önkormányzat 

 3. Völgyköz  (Bem – Csalogány – Béke – Keresztesi – Földesi utcák által határolt 
terület; lakónépesség 998 fő) 

Kertvárosi jellegű, lakófunkciót betöltő terület, melynek egy része szlömösödött, kisebb része 
antiszegregációval érintett terület. A lakossági csoportok egy része pozíciójukat tekintve a 
lakossági átlagot reprezentálják, más részében a hh és hhh helyzetűek túlreprezentáltak. A 
fejlesztési céloknak a lakókörnyezet javítására és a benne lakók helyzetbe hozására egyaránt kell 
irányulni. 

 4. Északi terület (Kossuth – Péterszegi – külterület – Keresztesi – Földesi – Bem utcák 
által határolt terület; lakónépesség 299 fő) 

Vegyes funkciójú terület. A 42. sz. főút két oldalán keletre a nevelési-oktatási intézményeknek 
helyet adó, parkos terület, nyugatra jellemzően gazdasági terület van. Mindkét területen megjelenik 
a lakófunkció is. 

 5. Hérnek-Herpály  (Péterszegi – Kossuth – Szabadság – Vávci M. – Sinka – 
Radnóti Tardy – Királyhágó – külterület által határolt terület; lakónépesség 1.819 fő) 

Jellemzően lakófunkciójú terület, ahol a térségi szinten jelentős Gróf Tisza István Kórház és kisebb 
gazdasági egységek is elhelyezkednek. Jelentős az új beépítésre szánt területek nagysága, a 
gazdasági funkció erősíthető a 42. sz. főút mentén. 

 6. Lipót – Gacsa – Jegyzőkert – Oláhváros  (Tardy – Diófa – Népliget – Toldi – Dózsa – 
Vágóhíd – Téglaparti – Kádár – Babits – Illyés – Csonkatorony – Királyhágó utcák által határolt 
terület; lakónépesség 3.180 fő) 
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Jellemzően lakófunkciójú terület, melyre az elöregedő lakóingatlanok és az új beépítésű területek 
legmodernebb lakóépületei egyaránt jellemzőek. A terület belvárosi és nyugati városrészi 
határvonalán elhelyezkedő kereskedelmi és szolgáltató egységek a település lakosain túl a 
térségből jövő keresletre is számítanak. Jelentős új beépítendő és fejlesztendő lakóterületekkel 
rendelkezik. 

 7. Ipari terület (Dózsa – Vágóhíd – Téglaparti – Kádár V. – Királyhágó – Széchényi – 
vasútvonal által határolt terület ; lakónépesség 5 fő) 

Jellemzően gazdasági funkciót betöltő terület, melyen igazgatási feladatok is helyet kapnak. Kisebb 
vállalkozások jelenléte jellemzi, lehetőséget kell teremteni nagyobb ipari vagy logisztikai 
fejlesztésekre. 

 8. Berettyószentmárton (Berettyólapos – Berettyó-folyó – Vadász – Ölyvös - Irinyi – 
Liszt – Bócsi – 47. sz. főút – Biharkeresztesi út – Határ – Kodomány – Puskin utcák által 
határolt terület; lakónépesség 2.549 fő) 

Zömében falusias jellegű, családi házas beépítésű lakóterület vegyes terület felhasználással. A 
terület külső elérhetősége kitűnő, tömegközlekedési kapcsolatai a területét kettészelő 47. sz. 
főútnak köszönhetően jók. A városrész önálló település volt 1979-ig, majd Berettyóújfaluhoz 
csatlakozva dinamikus fejlődésnek indult, a kedvezőbb ingatlanárak miatt alvóvárosi funkciót 
kezdett betölteni. Jellemző részei a morotvai terület, melyet a tudatos településfejlesztés rajzolata 
jellemez szellős, széles utcáival és tág életteret nyújtó telekfelosztásával; a főút mellett elnyúló 
igazgatási, szolgáltatási, gazdasági funkciókat ellátó központi városrész; a tóháti rész, mely 
szlömösödő, kis részben szegregálódó terület. 

1.14.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

32. táblázat: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználási 
kategóriák 

terület (ha) TSZT jelkulcs 

Ismertetés 

Beépítésre szánt területek     1.677,7 ha 

Nagyvárosias lakózóna 12,3 Ln 

Jellemzően nagy laksűrűségű, sűrű beépítésű, több rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

Kisvárosias lakózóna 15,2 Lk 

Jellemzően közepes laksűrűségű, közepesen sűrű beépítésű, általában több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, 12,5 m épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére 
szolgál. 

Kertvárosias lakózóna 611,2 Lke 

Jellemzően alacsony laksűrűségű, laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb négy rendeltetési 
egységet magába foglaló, 7,5 m épületmagasságot meg nem haladó, elsődlegesen lakóépületek 
elhelyezésére szolgál. 

Falusias lakózóna 109,8 Lf 

Jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagykertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába 
foglaló, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

Településközpont vegyes 
zóna 

66,3 Vt 

Jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi vagy települési szintű 
igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

Központi vegyes zóna 31,0 Vk 
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Területfelhasználási 
kategóriák 

terület (ha) TSZT jelkulcs 

Jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban központi (szerepkörű) igazgatási, 
oktatási-nevelési, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

Kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági zóna 

286,4 Gk 

Jellemzően nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Zavaró hatású (ipari) 
gazdasági zóna 

66,2 Gip 

A zóna a jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari építmények, valamint a 
védőtávolságot igénylő mezőgazdasági majorok, állattartó telepek elhelyezésére szolgál. 

Egyéb (ipari) gazdasági zóna 367,4 Ge 

Elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási építmények, továbbá a 
védőtávolságot nem igénylő mezőgazdasági majorok elhelyezésére szolgál. 

Különleges intézményi zóna  83,6 Ki  

A zóna különleges célokat szolgáló, közhasználatú épületek, építmények elhelyezésére szolgál. 

Különleges közlekedési zóna 112,0 Kkö 

Csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokra használható fel. 

Különleges hulladék 
elhelyezésére szolgáló zóna 

28,4 Khu 

A zóna területén a települési szilárd és folyékony hulladékok elhelyezésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására és hasznosítására szolgáló, valamint az ezek rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges építmények helyezhetők el. 

Beépítésre nem szánt területek     15.420,8 ha 

Általános közlekedési zóna  Köá 

Az országos és helyi közutak, kerékpárutak, járművek várakozóhelyei, gyalogutak, mindezek 
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és a hírközlés 
építményei számára kijelölt zóna. 

Vasúti közlekedési zóna 73,1 Köv 

A zóna területén a vasutak és a működésükhöz szükséges közlekedési és környezetvédelmi célú 
építmények, valamint a területet igénybe vevők ellátásához és a vasúti üzemhez kapcsolódó 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, gazdasági 
tevékenységi célú épületek és ezen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló 
lakás helyezhető el. 

Zöldterület zóna 48,6 Z, Zsz 

Pihenőpark zóna területén a pihenést és a testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, 
tornapálya, gyermekjátszótér stb.), vízfelületek és a fenntartáshoz szükséges építmények helyezhetők 
el. 
Szabadidőpark zóna a szabadidőparkok és városi népliget elhelyezésére szolgál, ahol a pihenést és a 
testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.), vendéglátó 
épületek és a terület fenntartásához szükséges épületek helyezhetők el. 

Erdő zónák 357,7 Ev, Ee, Eg 

A felhasználásuk szerint a város erdőterületeinek megoszlása: védelmi erdő, egészségügyi-szociális, 
turisztikai erdő, gazdasági erdő. 
A védelmi erdő zóna védőerdők és a természeti védelem alatt álló, illetőleg a Bihari Sík Tájvédelmi 
Körzetbe eső erdők területe. 
Az egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőzóna a Berettyó folyó menti közpark zónához 
kapcsolódó közcélú erdők területe. 
A gazdasági erdő zóna az előző zónákba nem sorolt erdők területe. 

Mezőgazdasági kertes zóna 98,6 Mk 

A zónába a volt zártkertek más célra fel nem használt területei tartoznak. 

Mezőgazdaság korlátolt 
használatú zóna 

4.446,2 Mkor 
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Területfelhasználási 
kategóriák 

terület (ha) TSZT jelkulcs 

A zónába jellemzően  
- a természeti védelem által érintett, illetőleg a Bihari Sík Tájvédelmi körzet területébe eső 
mezőgazdasági területek, 
- a környezet- és tájvédelmi vagy ökológiai okokból nem beépíthető, a Berettyó folyó töltései közé eső 
mezőgazdasági művelési ágú területek tartoznak. 

Mezőgazdaság általános zóna 9.818,0 Má 

A zónában jellemzően a korlátolt használatú zónán kívül eső mezőgazdasági területek tartoznak. 

Vízgazdálkodási zóna 382,7 V 

A zóna területébe a folyók, az állóvizek és vízjárta területek, a csatornák, a vízbeszerzési és kezelési 
területek, valamint ezek védműveinek területei tartoznak. 

Összesen 17.098,5  

Forrás: Településrendezési terv, Településszerkezeti terv 

Az „Észak-Alföldi régió kapuvárosa” szerepkör felvállalásával biztosítani kellett az új települési 

funkciók – információs-igazgatási, logisztikai, gazdasági-kereskedelmi  terület igényét.  

Az új információs-igazgatási központ funkciók a belváros vegyes területének növelésével az észak-
déli tengely mentén, a város súlyvonalában kerületek elhelyezésre. 

A logisztikai, gazdasági-kereskedelmi funkciók részben tartalékterületeken, részben új területek 
kialakításával lettek kialakítva. 

 Tartalékterületek: északi gazdasági zónában (9 ha), Bihari Ipari Park tartalékainak 
felhasználása (17 ha). 

 Új gazdasági területek kijelölése: Szentmártontól délre a körforgalomnál (25 ha), a 
Jegyzőkerttől délnyugatra (24 ha), a Hérnek kerttől és lőtértől délre eső majorok 
területe (24 ha); távlatban az M42-47 sz. főút csomópontja térségében 
Szentmártontól keletre (125 ha),  a 42. sz. főút Püspökladány felöli bevezető 
szakaszánál (20 ha), a Berettyólapos városrészben a Bakonszegi út és vasút közötti 
területen (50 ha), repülőtér északi részén (100 ha). 

Megközelíthetőség javítása céljából biztosítani kell az M4 és M47 gyorsforgalmi utak és 
csomópontjaik területét. A város alapvető érdeke a 47-es főút kihelyezése a belterületről. 
Biztosítani kell a 47. sz. főút nyomvonala mentén a Dél-Magyarországi kerékpárút törzshálózat 
területigényét. 

Idegenforgalom fejlesztése és a gyógyvízkincs kihasználása érdekében a terv kijelöli a 
fürdőfejlesztés területét. 

Az iskolaváros szerepkör erősítése a Gyermekváros és a Bessenyei Szakközépiskola területén 
történik. 

Lakóterületi fejlesztések területei 

 Új kertvárosias lakóterületek a Lipótkertben (24 ha), a Völgyköz nyugati és keleti 
oldala (20 ha), az Oláh városban a Kádár Vitéz utcától délre és keletre eső tömbök 
(5 ha), a Jegyzőkert keleti és déli oldalán tervezett sávok (5 ha), a szentmártoni 
zártkertek (25 ha). 

 Új falusias lakóterületek Szentmárton délnyugati részén (10 ha), Hérnekkert nyugati 
része (50 ha). 

 Tömbbelső feltárások a Jegyzőkertben, Szillérkertben, Vadaskertben, Völgyközben, 
Szentmártonban a Sport u. déli oldalán. 
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 Intenzívebb kisvárosiassá történő átépülés a belvárosban és a vasútállomásra 
vezető út menti tömbökben. 

Különleges felhasználású területek fejlesztése 

 Különleges intézményterületi fejlesztés a fürdőfejlesztés (belváros mellett) és a 
sportcélú fejlesztések (Völgyköz nyugati pereme) területei. 

 Temetőterületek bővítésével kell számolni a Csendes és Szentmártoni temetőnél, a 
többi kegyeleti parkká alakul. 

 Idegenforgalmi funkció terület a Herpályi templomrom térsége. 

Zöldterület a Berettyó menti zóna (32 ha), a Morotvasziget (6 ha), a szentmártoni zártkerttől keletre 
eső terület. 

1.14.1.3 Funkció vizsgálata 

33. táblázat: Berettyóújfalu funkcióvizsgálata 

funkció alfunkció intézmények megnevezése darabszám 

Humán funkciók bölcsöde, óvoda Bölcsőde 2 

Vass Jenõ Óvoda és Bölcsõde 

7 

Rákóczi Tagóvoda  

Gyermekkert Tagóvoda  

Eszterlánc Tagóvoda  

Széchenyi Tagóvoda 

Szivárvány Református Óvoda 

alapfokú iskola és 
szakoktatás 

József Attila Általános Iskola 

6 

Széchenyi István Tagiskola 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Bihari Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Hunyadi Mátyás Tagiskola 

Diószegi Kis István Református 
Általános Iskola 

Igazgyöngy Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 

középfokú iskola, 
szakoktatás és kollégium 

Arany János Gimnázium 

7 

Egészségügyi Szakképzõ és 
Közgazdasági Szakközépiskola 

Bessenyei György Szakközépiskola, 
Szakiskola 
Speciális Szakiskola és Arany János 
Kollégium 

Bessenyi György 
Szakközépiskola Eötvös József 
Tagintézménye 

egészségügyi ellátás Gróf Tisza István Kórház 1 

Mentőállomás 1 

Gyógyszertár 4 

Háziorvosi és szakorvosi ellátás 16 

ÁNTSZ 1 
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funkció alfunkció intézmények megnevezése darabszám 

Kerületi Állategészségügyi Állomás 1 

szociális szakosított ellátás, 
szolgáltatások 

Bihari Szociális Szolgáltató Központ 1 

Fényes-ház Gondozó Szolgálat 1 

Berettyóújfalui Idősek Klubja 2 

Berettyóújfalu Értelmi Fogyatékosok 
és Pszichiátriai Betegek Otthona 
Nonprofit Kft. 

1 

Közösségi 
funkciók 

könyvtár Sinka István Városi Könyvtár 
2 

Berettyószentmártoni Könyvtár 

múzeum Bihari Múzeum  1 

szabadidőpark   

közösségi ház Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 

1 

egyházak Berettyóújfalui Református 
Egyházközösség 
Berettyószentmártoni Református 
egyházközösség 
Berettyóújfalui Római Katolikus 
Esperesi Kerület 
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 

4 

temetők  3 

sport Kabos Endre Városi Sportcsarnok 
BUSE pálya 
TITÁSZ pálya 
Morotva Liget 
Bihari Rendezvénycsarnok 

 

uszoda, strand Városi Uszoda és Strandfürdõ  

2 Bihar Termálliget Strand- és 
Termálfürdő  

közterek terek 16 

játszóterek 9 

Igazgatási 
funkciók 

rendőrség Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 1 

polgárőrség  1 

tűzoltóság Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 

1 

okmányiroda Polgármesteri Hivatal Okmányiroda 1 

önkormányzati hivatal Berettyóújfalu Önkormányzat 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Bihari Önkormányzatok Többcélú 
Kistérségi Társulása 

3 

földhivatal Járási Földhivatal 1 

bíróság  1 

ügyészség  1 

Közlekedési 
funkciók 

autóbusz állomás Berettyóújfalu Autóbusz-Állomás 1 

vasútállomás Berettyóújfalu Vasútállomás 1 

taxi állomás  3 

benzinkút  3 

repülőtér  1 
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funkció alfunkció intézmények megnevezése darabszám 

Gazdasági 
funkciók 

ipartelep Bihari Regionális Ipari Park 1 

piac  1 

kiskereskedelmi üzletek  3141 

pénzügyi szolgáltatók és 
bankok 

 
25 

irodaház  1 

szálláshely Angéla Panzió 
Katalin Motel 
Móló Panzió 

4 

vendéglátó egységek  77 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

Alulhasznosított barnamezős területek nincsenek a településen. 

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek) 

30. térkép: Berettyóújfalu szegregátumai 

 

Forrás: IVS - Antiszegregációs terv 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia az alábbi szegregálódott területeket jelölte meg a 
szegregáció mértékének kimutatásával. 

Az ITS készítéséhez szükséges KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a településen 
lakóövezetekbe ágyazódva négy rosszabb státuszú, konfliktusokkal rendelkező terület 
„szegregátum” található, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is 
kedvezőtlenebbek.  

Az összehasonlításban elhelyezkedés szempontjából 

 az IVS 2. sz. szegregátuma azonos ITS 1. sz. szegregátumával, 

 az IVS 1. sz. szegregátuma hasonló ITS 2. sz. szegregátumával, 

 az ITS 3. sz. és 4. sz. szegregátuma új vizsgálat alá vont terület. 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 133 
 

ITS Konzorcium 

  
 

 

31. térkép: Berettyóújfalu szeregátum áttekintő (szegregációs mutató 30% felett) 

 

Forrás: KSH 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az adott területen 
30% feletti és a területen élő népesség eléri az 50 főt. 

32. térkép: Berettyóújfalu szeregátum áttekintő (szegregációs mutató 35% felett) 

 

Forrás: KSH 
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A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az adott területen 
35% feletti és a területen élő népesség eléri az 50 főt. 

 1. sz. szegregátum:  Hajnal u. – Tóhát u. – névtelen u. – Határ u. mindkét oldala a Hajnal 
utcáig – Határ u. keleti része a Kodormány utcáig 

A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 166 fő; 
lakónépességen belül 0-14 évesek: 18,1%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 70,5%; 
lakónépességen belül 60-X évesek: 11,4%; legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül: 41,9%; tartós munkanélküliek aránya: 14,3%; lakásállomány: 55; 
komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 16,0%. 

33. térkép: 1. sz. szegregátum Berettyóújfaluban 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 2. sz. szegregátum: Nefelejcs u – Rózsa u. – Akácos u. – Csalogány u. 

A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 99 fő; 
lakónépességen belül 0-14 évesek: 17,2%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 77,8%; 
lakónépességen belül 60-X évesek: 5,1%; legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül: 48,1%; tartós munkanélküliek aránya: 36,1%; lakásállomány: 28; 
komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 17,9%. 

34. térkép: 2. számú szegregátum Berettyóújfaluban 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 3. sz. szegregátum: Bem u. – Kossuth u. 

A 30%-os és 35%-os szegregációs mutatók azonosak a szegregációban: lakónépesség 50 fő; 
lakónépességen belül 0-14 évesek: 26,0%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 50,0%; 
lakónépességen belül 60-X évesek: 24,0%; legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül: 44,0%; tartós munkanélküliek aránya: 21,4%; lakásállomány: 15; 
komfort nélküli, félkomfortos, szükséglakások: 50,0% . 

35. térkép: 3. számú szegregátum Berettyóújfaluban 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 
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 4. sz. szegregátum: Bem u. mindkét oldala – névtelen u. – Budai N. A. u. – Batthyány u. – 
Mikszáth u. – Bem u. 

A 30% feletti szegregációs mutatók: lakónépesség 157 fő; lakónépességen belül 0-14 évesek: 
23,6%; lakónépességen belül 15-59 évesek: 58,0%; lakónépességen belül 60-X évesek: 18,5%; 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 33,0%; 
tartós munkanélküliek aránya: 6,8%; lakásállomány: 55; komfort nélküli, félkomfortos, 
szükséglakások: 40,0%. 

36. térkép: 4. számú szegregátum Berettyóújfaluban 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

 1. Belváros 

A belvárosra a kialakult telekállapot jellemző, ahol nagyvárosias lakótelepek, különleges 
intézményterületek, közepes méretű telkeken településközpont vegyes, központi vegyes 
rendeltetésű épületek, halmazos utcahálózat kisebb telkein kisvárosias lakóterület található. 

 2. Nyugati városrész 

A telekstruktúra változatos. A belterület mellett, a régi településmagban halmazos kertvárosias 
lakózónák, kisebb változó formájú telkekkel, távolabb szabályos rendszerben elhelyezkedő, 
szabályos alakú nagyobb telkek találhatók. A lakótelkek egy része kialakult állapotú apró telek, az 
újabb telkek legkisebb területe 550-720 m2. A városrész nyugati szélén beépítetlen telkek 
találhatók. 

Az országos út belterületi szakasza és az Ady Endre u. mellett változó nagyságú és alakú 
telekosztással településközpont vegyes, gazdasági és kisvárosias zónák helyezkednek el. 

A városrészt kelet-nyugat irányban kettészeli egy közparkokkal kísért vízfolyás. Különleges 
intézményi területe a temető és a vízmű. 

 3. Völgyköz 

Jellemzően kertségi jellegű kertvárosias övezetek szabályos hálózatos telekstruktúrával, 350-450 
m2 legkisebb telekmérettel. A városrészt nyugatról még beépítetlen, telekosztás nélküli 
kertvárosias tömbök karéjozzák. Egyéb karakterű intézményi terület a városrész belterületi 
határánál, kialakult teleknagysággal, településközpont vegyes terület az országos közút belterületi 
szakasza mellett található. 

A városrész jellegzetessége a Bem utcával párhuzamos vízfolyás és azt kísérő zöldfolyosó, erdő, 
közpark. 

 4. Északi terület 

Elsődleges gazdasági kereskedelmi rendeltetés mellett vegyes és szórványosan lakó rendeltetésű 
zónák is kialakultak a városrészben. 
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A gazdasági, központi vegyes és nagyvárosias lakózónák egyéb karakterűek, a gazdasági telkek 
legkisebb teleknagysága 2000 m2, a központi vegyes terület esetében 4000 m2, de mindhárom 
zónában kialakult teleknagyság is jelen van. 

A településközpont vegyes és kertvárosi, falusi lakózónák kertségi jellegűek, legkisebb kialakítható 
telekterület 550 m2 vagy a kialakult állapot. 

A telekstruktúra szabálytalan, változó nagyságú telkek sorakoznak a feltáró utak mellett. 

 5. Hérnek-Herpály  

Jellemzően kertségi karakterű kertvárosias, keleti szélén külsőségi karakterű falusias lakózóna 
alkotja. Kisvárosias egyéb karakterű tömb található a kórház térségében. Legnagyobb építési 
lehetőséggel rendelkezik a Keresztesi úttól keletre az egykori zártkertek területén a volt 
szalagtelkek újraosztásával. 

Az új átépített szabályos rendszerű, a távolabb a megmaradt történelmi halmazos rajzolatú 
kialakult állapotú telekstruktúra egyaránt jelen van a területen. 

Itt is megjelenik a Kelet-Nyugat irányú zöldterületekkel kísért vízfolyás. 

A városrésznek számos kialakult teleknagysággal rendelkező intézményterülete van, a Keresztesi 
út keleti oldalán különleges mezőgazdasági üzemi területek sorakoznak. 

 6. Lipót – Gacsa – Jegyzőkert – Oláhváros 

Jellemzően kertségi karakterű kertvárosias zóna halmazos rendszerű és szabályos osztású 
telekstruktúrával, kialakult teleknagysággal. A meghatározott esetekben a legkisebb kialakítható 
telekterület 550 m2. 

A főutat településközpont vegyes terület 450-550 m2-es teleknagysággal, a Keresztesi utat 
különleges intézményterületek 4000 m2 minimális telekterülettel kísérik. 

 7. Ipari terület 

A Széchényi utcára felfűzött környezetére zavaró és nem zavaró hatású gazdasági, ipari és egyéb 
gazdasági területek váltakoznak a városrészben a kialakult vagy 2000 és 4000 m2 nagyságú 
telkeken. 

Az Ipari Parkot délről zöldterültek karéjozzák. 

 8. Berettyószentmárton 

A településrész történelmi főutcáját szabálytalan alakú teleksor kíséri, másutt szabályos rendszerű 
és alakú telekstruktúra található. Városközponti zóna, kertvárosi zóna, a keleti és nyugati belterületi 
határ mentén falusias zóna a jellemző, az utóbbi egy része még beépítetlen fejlesztési terület. A 
telkek nagysága kialakult állapotúak a tervezett tömbökben, nagyobbak, 720-900-1100 m2-esek. 

Különleges intézményi területe a temető kialakult állapotú telekkel. 

Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült. 

1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata megalkotta a 26/2013. (XI. 01.) Ök. rendeletet az 
önkormányzat vagyonáról. A rendelet meghatározza az önkormányzati vagyonra vonatkozó 
általános szabályokat és mellékleteiben felsorolja a tulajdonában lévő ingatlanokat.  

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó 
vagyonelem a Herpályi apátsági templomrom (hrsz. 072/7). 
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Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak 

 Óvodák elhelyezésére szolgáló ingatlanok  

 Középiskolák elhelyezésére szolgáló ingatlanok 

 Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elhelyezésére szolgáló Városháza 

 BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona   

 Nyugdíjasház 

 Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

 Alkotóház 

 Sinka István Városi Könyvtár 

 Orvosi rendelők  

 Temetők  

 Köztéri és épületdíszítő alkotások 

Vagyonkezelésbe adható vagyontárgyai (9 db) és ingyenes vagyonkezelésbe adott vagyontárgyai 
(16 db). 

A tulajdonkataszterben az önkormányzat tulajdonában lévő földrészletek, valamint az egyéb önálló 
ingatlanok is nyilván vannak tartva. Az önkormányzatnak 81 db névjegyzékbe vett tulajdona van, 
melyből 52 db önálló egyéb ingatlan, 29 db köztéri alkotás, továbbá földrészlet. 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

A város épületállománya és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését 
megalapozó vizsgálati munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése 
településrendezési eszközök megalapozása során történik. 

1.14.5 Az építmények vizsgálata 

A belváros, ipari területek és egyéb rendeltetésű területek egyedi építményein kívül a lakóterület 
általános jellemzője az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős beépítés, a telek 
mélységében csökkenő épületszélességgel, majd az épületek az igényeket követve az utcafronton 
szélesebb kontyolt vagy sátortetős épületrészekkel bővültek.  A kockaházak, az utcával 
párhuzamos gerincű házak száma csekély, az újabb építésű lakó épületek a nagyobb 
épületszélesség miatt bonyolultabb tetőformával, kontyolással rendelkeznek. Az épületek utcai 
elhelyezkedése változó, a szabályozási vonalon vagy előkerttel. 

 1. Belváros 

A városrész karaktere belvárosi, polgári. 

Nagyvárosias zónája nagy telkes kialakult állapotú, szabadonálló, 30%-os beépítettséggel, 
kialakult építménymagassággal. 

Vegyes zónában célkitűzés a belvárosias jelleg miatt a zártsorúvá tétel, 40-60%-os 
beépítettséggel, 7,5-12,5 m építménymagassággal. 

Kisvárosias zóna oldalhatáron álló beépítésű, 30-40%-os beépítettségű, 7,5 m 
építménymagasságú. 

Kertvárosias zóna oldalhatáron álló beépítésű, 30%-os beépítettségű, 6 m építménymagasságú. 
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 2. Nyugati városrész 

A városrész karaktere kertségi karakter. Külsőségi karakter. Jellemzően kertvárosias zóna, 
oldalhatáron álló beépítéssel, 30%-os beépítettséggel, 4,5 m építménymagassággal. 

 3. Völgyköz 

Külsőségi karakterű városrész, jellemzően oldalhatáron álló beépítéssel, 30%-os beépítettséggel, 
4,5 m építménymagassággal. 

 4. Északi terület 

Jellemzően gazdasági, vegyes területfelhasználású zóna, szabadon álló beépítéssel, 30-40%-os 
beépítettséggel, 10-25 m-es építménymagassággal.  

 5-6. Hérnek-Herpály, Lipót – Gacsa – Jegyzőkert – Oláhváros 

Kertségi, külsőségi karakterű terület, kertvárosias, falusias zónával beépítés módja oldalhatáron 
álló, beépítettsége 30%, 4,5 m építménymagassággal. 

Ezen a területen található a Herpályi templomrom. 

 7. Ipari Terület 

Jellemzően gazdasági zóna, szabadon álló beépítéssel, 40-50%-os beépítettséggel, 10-25 m-es 
építménymagassággal, kialakult vagy 10 m-es építménymagassággal. 

 8. Berettyószentmárton 

Kertségi, külsőségi karakterű terület, kertvárosias, falusias zónával, beépítés módja oldalhatáron 
álló, beépítettsége 30%, 4,5 m építménymagassággal. 

1.14.6 Az épített környezet értékei  

1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Régészeti területen olyan lelőhelyeket értünk, ahol nagyobb mennyiségben 1711 előttről származó 
kulturális javak körébe tartozó tárgyak maradtak meg, kerülnek elő. A régészeti örökség 
védelmével „A kulturális örökség védelméről szóló” 2001. évi LXIV. törvény II. része foglalkozik. 

A Szabályozási Tervlap ismerteti a régészeti lelőhelyeket. Velük kapcsolatos tevékenységről, 
védelemről nem rendelkezik, ezt a törvény részletesen kifejti. 

Ezek egyik jellegzetes típusa a kunhalom. A kunhalmokat legtöbb esetben egy eredetileg is 
meglevő kiemelkedésre építették, hiszen a vízjárta alföldi tájon ezek a kiemelkedő szárazulatok, 
árvízmentes kiemelkedések voltak a legmegfelelőbb temetkezési, majd lakóhelyek. 

A folyók menti halmok minden esetben az egykori medrek kanyarulatainak külső ívén sorakoznak, 
soha nem a belsőn, a folyózugokban. Ezek őrhalmok, sírhalmok és lakódombok, telkek egyaránt 
lehetnek. Utóbbiak szinte minden esetben a nagyobb folyóágak mentén alakultak ki, nagyobb 
kiterjedésű árvízmentes hátakon. Közülük a leghíresebbek közé tartozik a Berettyó mellett 
Berettyóújfalu – Herpály, Szihalom. 

Berettyóújfalu Településrendezési Tervének vizsgálati anyaga (2003) részletesen ismerteti a 
Herpályi kultúra régészeti lelőhelyeit: 
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37. térkép: A Herpályi kultúra régészeti lelőhelyei 

 
Forrás: Berettyóújfalu Településrendezési Terve 

 
 Herpály Földvár neolitikus és bronzkori település, melynek felső rétegei az ottományi 

kultúrához tartoznak. 

Az ásatások során paticsfalu házak (emeletes is) és cserépedény maradványokra bukkantak. A 
leletek arra engednek következtetni, hogy az egykori település a szarvasmarha háziasításának 
egyik központja volt. 

 Herpály Csonkatorony műemlékileg is védett és helyreállított nemzetségi monostor (hrsz. 
072/2). 

 Herpály Egyházsziget helyreállított Árpád kori templom. 

A rom műemlékké nyilvánítása és magántulajdonból történő kivonása javasolt (hrsz. 061). 

 Herpály Fehértemplom gótikus templom az egyházszigeti templom közelében. Régészeti 
feltárása megtörtént, a templomalap visszaépítésre került (hrsz. 099). 

 

A Berettyóújfaluban található régészeti lelőhelyek áttekintő térképét és részletes adatait a 3. 
melléklet tartalmazza. 

1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

Berettyóújfalu Településrendezési Tervének vizsgálati anyaga (2003) részletesen ismerteti a 
településszerkezetnek, a kulturális örökségnek azon karakterjegyeit, melyek megtartása és 
illeszkedő módon történő folytatása a város egyediségének fenntartását, a városépítés 
kontinuitását szolgálják. Öt jól elkülöníthető karaktertípus különböztethető meg. 
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38. térkép: Berettyóújfalu karaktertípusainak megoszlása 

 

Forrás: Berettyóújfalu Településrendezési Tervének vizsgálati anyaga (2003) 

 A belvárosi karakter a városközpont főutca menti zónájában alakult ki (széles telkeken 
zártsorú, utcavonalon elhelyezett min. egy, de inkább többemeletes épületekkel; központi 
vegyes, településközponti vegyes használattal; rendezett, városias, faltól falig burkolt 
közterületekkel, szigetszerű zöldfelületekkel). 

 A polgári karakter a belvárosi karaktert kísérő zóna, mely északon és délen túlnyúlik azon 
(hasonló a belvárosi karakterhez, a telkek keskenyebbek, az épületek nem minden esetben 
foglalják el a teljes telekszélességet; szintszám max. 1 emelet; sajátos használata 
településközpont vegyes és kisvárosias lakó). 

 A kertségi karakter a városközpont körüli lakóterületek, Berettyószentmárton főutcai és észak-
nyugati területei (oldalhatáron álló, ritkán ikres, szabadonálló, előkertes, földszintes, elszórtan 
emeletes beépítés; döntően kertvárosias lakóterület, közterületek rendezettek, kertek pihenést 
szolgálják). 

 Külsőségi karakterűek a külső lakóterületek és Berettyószentmárton déli és keleti lakóterületei 
(nagyobb területű, keskeny, mély telkek; oldalhatáron álló, fésűs jellegű, előkertes, földszintes 
beépítés; kevésbé igényes beépítés, gazdálkodást szolgáló épületekkel; közterületek 
rendezetlenebbek). 

 Egyéb, nem értékes karakterű minden más beépített és beépítésre szánt terület, lakótelepek, 
gazdasági és különleges területek. 

1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület 

Berettyóújfalu területét a területrendezési tervek alapján a világörökség és világörökségi 
várományos területi kategóriák nem érintik. 
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1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes 

 Csonkatorony, Biharkeresztesi út mellett, hrsz.: 130/2 

31. ábra: Csonkatorony közelről 

 

 

32. ábra: Csonkatorony 

 

 

33. ábra: Csonkatorony madártávlatból 

 

 
 XIII. szd. elejei Herpályi toronyrom, román stílusú 

Háromhajós, nyugati ikertornyos, igen nagyméretű kolostortemplom volt. Az északi mellékszentély 
megmaradt része belül félköríves, kívül egyenes záródású, a fő és a déli mellékszentély egyenes 
záródású. A főhajó belsejében megtalálták az oltár alapját és a három-három északi és déli pillért. 
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 Csonkatorony műemléki környezete, Biharkeresztesi út mellett, hrsz.072/6 

39. térkép: Csonkatorony műemléki környezete 

 

 

 Református templom, Kossuth u., hrsz.: 1008 

1807-17 között, késő barokk 

34. ábra: Beretyóújfalui református templom 

 

 

A templomnak csak az újkori története ismert, de a környék középkori egyházi építményinek 
összehasonlító elemzése alapján bizonyos a középkori eredet. A XIV. században működhetett az 
a műhely, amelynek kézjegyeit viseli a templom: nyolcszögű tengelye keskenyebb volt széles 
hajójánál. 

Berendezés: szószék, copf, 1800 körül, orgonaház, késő klasszicista, 1840. 

Ezen épületek fenntartásában a jelenlegi tulajdonosok, a város vezetése és az állam mindent 
elkövet annak érdekében, hogy állapotuk méltóképpen megmaradjon és jelentős szerepet 
kapjanak a város és az idelátogatók életében. 

Bármely tevékenységváltozás, beavatkozás csak a „Kulturális örökség védelméről szóló” 2001. évi 
LXIV. törvény előírásainak megfelelően történhet. 

A felsorolt értékekkel kapcsolatba a 2001. évi LXIV. törvény az alábbiakat fogalmazza meg: 

28. §. A műemlékvédelem feladata: 

a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, 
dokumentálása, nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek 
meghatározása, 

b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei 
értékükkel összhangban álló hasznosításuk biztosítása, 

c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét 
szolgáló kezelése összhangjának megteremtése, 
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d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés. 

28/A. §(1) A nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

(2) A műemléki érték nyilvántartásba vétele a Hivatalnál kezdeményezhető, a nyilvántartásba 
vétel szabályait jogszabály állapítja meg. 

(3) A nyilvántartásba vételről szóló döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha a 
műemléki értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti. 

(4) A nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szabályokat jogszabályban kell meghatározni. 

A műemlékek egyike a jogszabályban meghatározott műemléki terület.  

A Berettyóújfaluban található műemlékek áttekintő térképét és részletes adatait a 3. melléklet 
tartalmazza. 

 

1.14.6.5 Nemzeti emlékhely 

A településen nincs nemzeti emlékhely, ezáltal a fejezet kidolgozása nem releváns. 

1.14.6.6 Helyi védelem 

A település önkormányzata megalkotta az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 
14/1992. (V. 29.) Ök. rendeletet, majd a hozzá tartozó értéklistát az 5/1999. (II.26.) Ök. sz. 
rendeletben. Az épületek állapotának változása miatt a listát a 9/2001. Ök sz. rendelettel 
csökkentette, a 8/2002. Ök. sz. rendelettel bővítette. 

Berettyóújfalu Településrendezési Tervének vizsgálati anyaga (2003) részletesen ismerteti a 
település kulturális örökségét és a helyi művi védelemre érdemes értékeket és fajtáit: 

 területi védelem kiterjed a településszerkezetre és településkarakterre, 

 az egyedi védelem építményekre, telek növényzetére, szoborra, emléktáblára vonatkozik. 

Településszerkezeti védelem területei 

A város történeti magja a belterületének legrégebben települt középső-nyugati része. Védendő 
szerkezeti eleme az utcahálózat nyomvonala és területe.  

Városrészek, ahol az utcahálózaton kívül védeni kell a telekstruktúrát, a beépítési módot, az 
építménymagasság és a telek-épület méretbeli arányát. 

 a volt tisztviselőtelep - a Tavasz körút tömbjei, 

 a Népliget déli oldalán található villanegyedszerűen átépülő tömb a Népliget – Kádár 
Vitéz utcák között, 

 vasútállomáshoz vezető Ady Endre utca két oldala, 

 Berettyószentmárton észak-nyugati részén a kertségi beépítés. 

Településkarakter védelem 

Kiterjed a Kossuth utca keleti oldalára és a főtér környezetére, amely Berettyóújfalu kisvárosias 
egyedi városépítészeti karakterének hordozója. Védendő településkép elemek: a formai, anyagi 
színvilág együttese, a zöldterületek, a látvány (a katedrálisszerű Katolikus Templom délről, a Kálvin 
tér északról), az épületek rendeltetése. 
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Egyedi védelem listája kiterjed a már védett épületekre, védelemre érdemes további épületekre, 
szobrokra, emléktáblákra. A vizsgálat egyes épületek történetét ismerteti és bemutatja a részletes 
fotódokumentációt. 

A városban a kulturális örökség, mint erőforrás fenntartása ellenében ható városépítési 
tevékenység elemei: 

 a településközpont északi részének lakótelepszerű átépítése, 

 egyes nagyobb intézmények városépítészeti karaktertől teljesen idegen telepítése és 
városképi kialakítása, 

 közterület-teresedések beépítésének gyakorlata, 

 a Szilérek eltűnése, befedése, ökológiai zöldfolyosó kialakulásának ellehetetlenülése, 

 a zugok beépítése idegen elemekkel (kockaházakkal). 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Külső térszerkezetből adódó problémák 

 Térszerkezeti hálóban való elhelyezkedése a kapcsolatok minősége miatt nem területfejlesztő 
hatású, a meglévő központosított úthálózati rendszer más irányokban kapcsolathiányt okoz, 
annak ellenére, hogy új térszerkezeti-gazdasági fejlődési tengelyek, mint az országot kelet-
nyugati irányban harántoló M8-M4, valamint a Baltikumot a Balkánnal összekötő eurofolyosó. 
A település az M47 gyorsforgalmi út csomópontjában található. Gyorsforgalmi utak mielőbbi 
kiépítése szükséges. 

 A megyeközponttal kapcsolatot teremtő 47. sz. főút kettészeli a települést, nagy átmenő 
forgalmat és környezetterhelést generálva. Késik az elkerülő út megépítése. 

 A város sem keleti, sem nyugati oldalának nincs kapcsolata a 42. sz. főúttal a gyűjtőút hálózat 
kialakításának hiányában. 

 Forgalmat korlátozó elem az országos főutak és vasút színtbeni kereszteződése. 

Terület-felhasználással, területhasználattal kapcsolatos problémák 

 Belterületen nagykiterjedésű alulhasznosított területek (szántó, zártkert) helyezkednek el, 
melyek egyúttal a fejlesztés jelentős tartalékát képezik. A Völgyköz, Vadaskert, Lipótkert, 
Jegyzőkert beépítetlen területei a lakóterület növelésére, az iparterület beépítetlen területei 
gazdasági fejlesztésre adnak lehetőséget. 

 Konfliktust jelent, hogy a Vadaskert, Lipótkert tartalékterületei a vízügyi szakvélemények 
szerint gazdaságosan nem vízteleníthetők. 

 A belterület más beépített területei – Szillérkert, Jegyzőert, Völgyköz, Területi Kórház  
városszövetben betöltött pozíciójukhoz képest szintén alulhasznosítottak a terjengős, pazarló 
területhasználat miatt.  

 Az egyes városrészek tényleges beépítettségének intenzitása között a szerkezeti terv és 
szabályozás célkitűzései ellenére még mindig jelentős a különbség, intenzív beépítésű 
belváros mellett kertvárosias, falusias beépítés is megjelenik. 

 Az alacsony intenzitás következménye a gazdaságtalan infrastruktúrakiépítés és -
üzemeltetés, a komfortosság hiánya. 

 A lakótelepek rehabilitációjának célja a minőségi életkörülmények megteremtése mellett az 
energiahatékony üzemeltetés. 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 145 
 

ITS Konzorcium 

  
 

 A szociális célú lakásépítés alacsony mértékű. 

 A kialakult településszövetbe történő durva beavatkozás a közterület teresedések beépítése. 

 A Szilérek eltűnése, befedése, ökológiai zöldfolyosó kialakulásának ellehetetlenítése. 

 

Környezeti konfliktusok 

 állattartó telepek környezetszennyezése, 

 hobbykertek talajszennyezése, 

 alacsony erdősültség, 

 a tervezett gyorsforgalmi utak – a térségbe vonva a befektetőket – a település országos 
átlagnál is jobb minőségű termőföldjein haladnak, 

 városépítészeti karaktertől idegen lakóterületek, kockaházak jelenléte, egyes épületek 
alacsony színvonalú, történelmi karakterét eltüntető felújítása, átalakítása, Szillérek egyes 
szakaszainak, városi teresedések, zugok eltűnése. 
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1.15 Közlekedés  

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Berettyóújfalu városa a – Hajdú-Bihar megyén belül a legnagyobb területűnek és második 
legnagyobb népességűnek számító – Berettyóújfalui járás központja. Fekvése a megyében déli, a 
megyeszékhelytől, Debrecentől mintegy 40 km-re délre található. 

A KSH adatai szerint a településen a bejárók száma közel háromszorosa az eljárókénak. A bejárók 
többek között Derecskéről, Debrecenből, illetve Bakonszegről járnak Berettyóújfaluba, míg az 
eljárók fő célpontja Debrecen.   

34. táblázat: A közlekedők volumene és mód szerinti megoszlása (fő/nap,) * 2001-ben csak 
foglalkoztatott 

Megnevezés 
Összesen Összesen 

Személy- 
gépkocsival 

Tömeg- 
közlekedéssel 

Kerékpárral 
(Gyalog) 

2001 2011 

Helyi közlekedő 4 888 7 023 1 906 269 
2 565  

(2 283) 

Bejáró 1 335 3 592 761 2 815 13 

Derecske .. 233 33 200 0 

Debrecen .. 221 118 103 0 

Bakonszeg .. 218 67 143 8 

Váncsod .. 194 25 169 0 

Szentpéterszeg .. 190 70 115 5 

Eljáró 728 1 301 458 826 6 

Debrecen .. 743 187 539 6 

Biharkeresztes .. 115 80 35 0 

Derecske .. 62 19 43 0 

Szentpéterszeg .. 24 13 11 0 

Hencida .. 22 9 13 0 

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH 

A helyben közlekedők közel 40%-a kerékpárral (2.565 fő), másik részük körülbelül azonos 
arányban személygépkocsival és gyalogosan jár, míg a közösségi közlekedés szerepe 
elhanyagolható. A bejárók kb. 20%-80%, míg az eljárók kb. 40%-60% arányban 
személygépkocsival, illetve távolsági busszal jutnak el végcéljukra, a vasút szerepe marginális. 

Település 
közlekedési szerepe 
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35. ábra: Ingázók mód szerinti megoszlása (fő) 

 

Forrás: KSH 

A városon a megye két fontos főútja – a Püspökladányt Ártánddal összekötő 42. sz. elsőrendű főút 
északnyugat-délkeleti irányban, míg a Szegedet Debrecennel összekötő 47. sz. másodrendű főút 
észak-déli irányban – is keresztülhalad, a város északi részén metszve egymást. A forgalomnak a 
város élete szempontjából kedvezőbb levezetését szolgálja a 42. sz. főút keleti elkerülő szakasza, 
amely egyben mindkét említett főút tekintetében a teherforgalmi tranzit kijelölt útvonala. 

40. térkép: Berettyóújfalu környezetének országos jelentőségű főútjai 

 

Forrás: Térképkivágat 

Külső kapcsolatok, 
országos hálózat 
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Közúti kapcsolatok tekintetében az M35 autópálya északi irányban főúton 45 km távolságban 
érhető el. A főváros közúton – útvonalválasztástól függően – 230-270 km autózással érhető el. Az 
42. sz. főúton a Romániába vezető ártándi nemzetközi közúti határátkelő 25 km-re van. 

A település belterületén 10,8 km állami út és 69,65 km önkormányzati út található, utóbbiból 30,61 
km kiépített és 39,04 km kiépítetlen. Berettyóújfaluban 8,6 km kerékpárút van, valamint 103,24 km 
– teljes  egészében kiépített – járda, illetve gyalogút. A város 2013-ban az út-, kerékpárhálózat és 
a járdák fejlesztésére 397,185 MFt-ot, fenntartására és üzemeltetésére 13,462 MFt-ot fordított. 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út 
kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető, így a 
város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető. Az innen induló utasok Debrecen, 
Miskolc és Szeged irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. A vasútállomás is közvetlenül 
elérhető autóbusszal. A város közigazgatási területén belül 17 helyközi megálló található. 

Berettyóújfalu a 101-es számú, Püspökladány – Biharkeresztes országhatár vasútvonalon 
helyezkedik el, amely a transz-európai törzshálózat, egyben az Európai Unió TEN-T átfogó hálózat 
részét képezi. Az egyvágányú, dízel vontatású vonal nemzetközi, valamint belföldi regionális és 
interregionális szerepe jelentős. A személyforgalmi szolgáltatás alapvetően ütemes menetrendre 
épül. 

Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér – útvonalválasztástól 
függően – 200-280 km, míg az Airport Debrecen 35 km távolságra érhető el. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül a közúthálózati szempontból csomóponti szerepű 
város a környező településekkel keleti irányban a 4812. j. összekötő úttal Pocsaj felé, déli irányban 
a 4217. j. összekötő úttal – mely a város déli elkerülőjeként is funkcionáló 427. sz. főútból ágazik 
ki – Mezősas felé, nyugati irányban pedig a 4213, j. összekötő úttal Bakonszeg felé áll még 
kapcsolatban. 

41. térkép: Berettyóújfalu városi közúthálózata 

 

  

Városkörnyéki 
közúthálózat 
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A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. 

42. térkép: Berettyóújfalu főbb útjainak forgalmi terhelése  

 

Forrás: Az országos közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” kiadvány adataiból – 2014.07. Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 

A legnagyobb forgalmat 4. sz. főút és a román határ között kapcsolatot teremtő 42. sz. főút, 
valamint a 47. sz. főút bonyolítja Debrecen és Békéscsaba irányába. Mindkét főút belterületi 
szakaszán komoly tranzitforgalom tapasztalható. 

A várost a Berettyó folyó két jól lehatárolható részre osztja, az egyik az északi részen elhelyezkedő 
Berettyóújfalu, míg a másik a közigazgatásilag hozzá tartozó Berettyószentmárton. A két városrész 
között a 47. sz. főút hídja teremt kapcsolatot. Legfontosabb és ezzel együtt legforgalmasabb 
úthálózati elemei a 42. sz. főút, amely csak a település északi részén érinti a belterületet, a 
városközpontot elkerüli, valamint a 47. sz. főút városi szakasza (Honvéd u., Kossuth u., Dózsa 
György u., Puskin u.), amely észak-déli irányban gyakorlatilag keresztülszeli a települést. A 47. sz. 
főút a Bessenyei lakótelep és a Bocskai út között 2x2 sávos, a többi szakasz végig 2x1 sávos 
kialakítású, egyes csomópontokban 2 sávos jármű-osztályozóval, illetve helyenként 
parkolósávokkal. 

A vasútállomást a 47. sz. főúttal összekötő Vasút utca az országos közúthálózat része. Szintén 
országos közút a 4812. j. út (Péterszegi út), amely a város Észak felőli megközelítését biztosítja 
és a rövid belterületi szakasszal rendelkező 4213. j. út.  

Ugyan nem az országos hálózat része, de megemlítendő a Széchenyi u. – Vágóhíd u. útvonal, 
amely a 42. és a 47. sz. főutak között teremt összeköttetést a település déli oldalán, feltárva a 
jelentősebb iparterületeket. 

Közúti szempontból a város minden része jól megközelíthető, nincsenek feltáratlan városi 
területek. A település belterületén 10,8 km állami út és 69,65 km önkormányzati út található, 

utóbbiból 30,61 km szilárd burkolatú, a belterületi kiépítettség 43,7%. A külterületen 12,5 km 

szilárd burkolat nélküli közút található. 

A város területén 4 jelzőlámpás csomópont található, nagy részük a 47. sz. főút mentén: 

 Dózsa György u. – Bocskai u.: A kereszteződésben nincsenek tiltott csomóponti mozgások, 
minden forgalmi irányban biztosított az áthaladás. Mindkét út 2x1 sávos, de a Dózsa György 
úton a csomóponti felálló szakasz mindkét irányba kétsávos. 

Városi közúthálózat 

Forgalomszabályozás 
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 Kossuth u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Dózsa György út – Kálvin tér: A kereszteződésben 
nincsenek tiltott csomóponti mozgások, minden forgalmi irányban biztosított az áthaladás. A 
47. sz. főút 2x2 sávos, a keresztező utak 2x1 sávosak, de a csomóponti felálló szakasz 
mindkét irányba kétsávos. A jobbra kis íves irány a Kossuth utca irányából a Kálvin tér felé ki 
van emelve a jelzőlámpás szabályozásból. 

 Alkotmány út – Bajcsy-Zsilinszky u.: A Bajcsy Zsilinszky u. a belváros felé egyirányú, 
egyébként minden forgalmi irányban biztosított az áthaladás. A Bajcsy Zsilinszky u. az 
ellenkező irányban 2x1 sávos, de a csomóponti felálló szakasz kétsávos. 

 Szent István tér: A 47. sz. főút kereszteződése előtt a gyalogosok átkelésének segítése 
céljából, közúti keresztezés nincsen. 

A jelzőlámpás csomópontok a Magyar Közút kezelésében vannak. A városban három körforgalmi 
csomópont található: 

 42. sz. főút – 47. sz. főút csomópontja a település északi részén 

 42. sz. főút – 427. sz. főút csomópontja a település déli részén 

 József Attila u. – Tardy u. – Népliget u. – Bajcsy-Zsilinszky u. 

 A további városi csomópontok jelzőtáblás forgalomszabályozásúak, több helyen (elsősorban 
a 47. sz. főút mentén) kanyarodósávokkal. 

A város belterületén egy darab jelentős szintbeni vasúti keresztezés található a 101. sz. 
vasútvonallal:  

 Dózsa György utca (47. sz. főút): sorompóval és fénysorompóval biztosított szintbeni közúti 
keresztezés 

A legjelentősebb műtárgyak a következők: 

 Dózsa György utca (47. sz. főút): Berettyó híd 

 42. sz. főút felüljáró a 101. sz. vasútvonal felett (külterületen) 

 101. sz. vasútvonal: Berettyó híd (külterületen) 

Berettyóújfaluban a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, ez azonban nem okoz jelentős 
eltérést az ország hasonló fejlettségi szintű városaihoz képest a motorizációban. A folyamatosan 
bővülő járműállomány a város lassan fogyatkozó lakossága mellett 2009-ig folyamatosan növekvő 
motorizációt eredményezett, majd a 2010-es visszaesést követően 2013-tól ismét növekedett, és 
a 2013-as 272,3 szgk/1000 fő már meg is haladta a 2009-es csúcsértéket. Ez a régiós és megyei 
átlagos motorizációs szint feletti, de az országos átlag alatti érték. Berettyóújfalu motorizációja 
2004-től minden évben a megyei szintnél megközelítőleg 1-5%-kal magasabban alakult. A 
motorizáció fokának változását 2004 és 2013 között Berettyóújfaluban a megyei, régiós és 
országos adatok tükrében – KSH adatok alapján – az alábbi grafikon mutatja be. 

Közúti-vasúti 
keresztezések, 
meghatározó 
műtárgyak 

Forgalmi jellemzők 
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36. ábra: A lakossági motorizáció alakulása Berettyóújfaluban [szgk/ezer fő] 

 

Forrás: KSH 

2013-ban a berettyóújfalui személygépkocsi állomány 4.170 db, a motorkerékpár állomány 208 db, 
az autóbusz állomány pedig 14 db volt. 

A következő ábrán jól látható, hogy 2011 és 2013 között a közúti balesetek többsége a városon 
átmenő állami utak, elsősorban a 47. sz. főút mentén történtek, különösen veszélyeztetett ennek 
belvárosi szakasza, ahol az utóbbi években több súlyos baleset is történt. Meg kell még említeni a 
42. sz. főutat, ahol mindhárom vizsgált évben történt halálos baleset. 

Baleseti adatok 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 152 
 

ITS Konzorcium 

  
 

43. térkép: Balesetek Berettyóújfaluban és környékén 2011 és 2013 között, súlyosság szerint 

 

Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

A városi közúti közlekedés problémái a következők: 

 Az észak-déli irányú tranzitforgalom alternatíva híján a városközponton keresztül halad, bár 
alternatívát jelent a 42. sz. főút – 427. sz. főút útvonal, ez csak a tehergépjárművek számára 
kötelező. 

 A 47. sz. főúttal való kereszteződések sok esetben korszerűtlenek és balesetveszélyesek, a 
főút elvágó hatása erősen érvényesül a városrészek között és gátolja a belső közlekedést. 

 A várostest közlekedési kapcsolata egysíkú, túlzottan a 47. sz. főútra épül. 

 Az egyes településrészek közvetlen közlekedési kapcsolatát biztosító gyűjtő- és kiszolgálóút 
hálózat hiányos. 

 A déli városrészt (Berettyószentmárton) a vasút és a Berettyó folyó elszigeteli. 

 Gyalogos rendszer hiányosságai, nagyfokú baleseti kockázat. 

 Nem megoldott a parkolás a városközpontban. 

 Kerékpárutak hiánya városszerte, a biztonságos kerékpáros közlekedés megoldatlansága. 

Legfontosabb 
problémák 
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1.15.3 Parkolás 

Berettyóújfaluban a parkolás szabályait a „Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 44/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről” határozza 
meg, (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 15/2002.(XII.20.) Ök. számú, a 4/2003. 
(III.1.) Ök. számú, az 51/2004. (XII.31.) számú és a 24/2008.(VII.22.) rendeletekkel). 

„A képviselő-testület a városközpont parkolási feszültségeinek csökkentése, a parkolási igények 
és lehetőségek ésszerű összehangolása érdekében közterületi fizető parkolási rendszer 
bevezetését határozza el. […] A rendelet hatálya kiterjed Berettyóújfalu Város közigazgatási 
területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem 
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozási 
területre.” 

A rendelet szabályozza a fizető parkolóhelyek üzemeltetését, igénybevételének szabályait, az 
üzemeltetési időszakot, a bérletek fajtáit, a díjfizetést és a kedvezményeket. 

A fizető várakozási időszak munkanapokon 8:00-17:00 óráig tart. Ettől eltérő a fizető időszak az 
alábbi parkolókban: 

A Piac körül található parkolókban kizárólag csütörtökön és szombaton 07.00-12.00 óra között kell 
fizetni. 

A Millenniumi úton munkanapokon 8.00-17.00, szombaton 07.00-12.00 óra közötti időszakban kell 
fizetni. 

Munkaszüneti napokon, pihenő napon, valamint 17.00 és 8.00 óra között a várakozási övezeten 
belüli parkolók igénybevétele díjmentes. 

A parkolási díj 150 Ft / megkezdett félóra (3 óra felett napijegy szükséges, amelynek díja 1000 Ft), 
az alábbi parkolókban: 

 1. Zóna, Bessenyei lakótelep és környéke (235 db parkolóhely) 

 2. Zóna, József Attila lakótelep és környéke (197 db parkolóhely) 

 3. Zóna, Polgármesteri Hivatal és környéke (123 db parkolóhely)  

 4. Zóna, Millenniumi út (73 db parkolóhely) 

 5. Zóna, Piac és környéke (95 db parkolóhely)  

 6. Zóna, Kórház környéke (124 db parkolóhely) 

A vizsgált területrészeken összesen 847 db, várakozásra alkalmas parkolóhely található. 
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44. térkép: Berettyóújfalu díjköteles parkolási zónái 

 

Forrás: Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. 

Parkolójegyek, bérletek, illetve kedvezményes lakáskörnyéki és munkahely-környéki bérletek is 
válthatók. A fizetés elmulasztása esetén pótdíj fizetendő.  

A városban található gépjárművek számának növekedése a parkolási problémák fokozódását vetíti 
előre. Főleg a városközpontban, ahol forgalomvonzó létesítmények koncentráltan helyezkednek 
el, alakul ki időszakos kapacitáshiány. E mellett egyes nagyobb forgalmat vonzó létesítmények 
(piac, fürdő, kórház, valamint a nagyobb foglalkoztatók) környezetében ugyancsak problémát okoz 
a gépkocsik elhelyezése. 

A gépkocsik elhelyezése a városközpontban a fent felsorolt, fizetős parkolókban lehetséges, ki kell 
továbbá emelni a 47. sz. főút mentén található, a belvároshoz viszonylag közel elhelyezkedő Spar 
és Penny Market, illetve a távolabbi Lidl és Tesco áruházak parkolóit, amelyek vásárlók számára 
térítésmentesen igénybe vehetők. A gyógyfürdő a piac mellett helyezkedik el (5. zóna), így itt a 
parkolóhelyekért csak csütörtökön és szombaton délelőtt kell fizetni. 

A vasútállomásnál, a felvételi épület közvetlen környezetében 12 személygépkocsi elhelyezésére 
van lehetőség (burkolt területen). 

1.15.4 Áruszállítás 

A legjelentősebb iparterületek a település déli oldalán, a Széchenyi u. mellett helyezkednek el, a 
42. és 47. sz. főutak jelentős tranzit teherforgalmán kívül ezek a létesítmények bonyolítják a város 
teherforgalmának döntő részét. Az üzemek nem rendelkeznek iparvágány kapcsolattal, így az 
általuk generált áruforgalom a település legfontosabb közútjait terheli, mivel azonban az ipari 
létesítmények döntő többsége a város déli oldalán helyezkedik el, ahonnan mind a 42. sz. főút, 
mind a 47. sz. főút elérhető a központ érintése nélkül, a belterületek terhelése kisebb. Néhány 
jelentősebb üzem található a város északi oldalán, a 42. sz. főút mellett is. 
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A 47. sz. főúton a 42. sz. főúti és a 427. sz. főúti csomópont között tehergépjárművel közlekedni 
csak a célforgalom számára megengedett, a 47. sz. főút tranzit teherforgalma a 42. sz. főút – 427. 
sz. főút elkerülő útvonalat kell, hogy használja. 

A belvárosban nincs az egész területre vonatkozó egységes teherforgalmi korlátozás, és az egyes 
utcákra vonatkozó vonali korlátozások is különbözőek. A tehergépjárművek részére a behajtás 
tiltása bizonyos helyeken teljeskörű, más esetekben a célforgalom számára megengedett, míg 
máshol súly- és időkorlátozással van kiegészítve.  

1.15.5 Közösségi közlekedés 

A település legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyeit, az autóbusz állomás és a 
vasútállomás elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. 

45. térkép: Berettyóújfalu legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyei 

 

Forrás: NKS országos modell 

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés 

A berettyóújfalui autóbusz állomás a Szent István téren helyezkedik el. Az állomás környezetében 
vegyesen találhatók intézményi, kereskedelmi és lakó funkciójú épületek. 

Az autóbusz állomás aszfaltozott területét peronok és autóbusz tárolóterület foglalja el. Az utasváró 
szerepét betöltő és Volán üzemi funkciókat is magában foglaló állomásépület elfogadható állapotú. 

A tér területén 3 peron található, ezek közül egy-egy az autóbusz állomás épület északi és déli 
oldalán helyezkedik el, a harmadik pedig szigetperon. Az állások száma összesen 7, perononként 
2-3. 

Fedett utasváró az utasfelvételi épületben található. Ezen felül a város forgalmasabb 
megállóhelyein is rendelkezésre áll fedett utasváró létesítmény. Az utastájékoztatás a 
megállóhelyeken hagyományos táblás rendszerű. 

Autóbuszos 
infrastruktúra 
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A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Hajdú Volán Zrt. látja el a 
közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Hajdú Volán Zrt. az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉMKK Zrt.) egyik alapítója. 

A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind a megyeszékhely és regionális központ Debrecen 
(napi 54 induló járat, menetidő 00:43 – 01:00 között), mind a szomszédos régiók központjai, 
Miskolc (napi 3 induló járat, menetidő 02:35 – 02:55 között) és Szeged (napi 3 induló járat, 
menetidő 04:08 – 04:32 között) felé. Budapestre nem közlekednek közvetlen járatok. 

Berettyóújfalu és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány 
összekötő út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település 
elérhető. A kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely található. 
Berettyóújfaluban a helyközi megállóhelyek döntő többsége a 47. sz. főút mentén helyezkedik el. 
Berettyóújfalu közigazgatási területén 17 helyközi megálló található. A városközpont, a 
vasútállomás és a kórház is közvetlenül elérhető a környező településekről, a gyógyfürdő 
ugyanakkor nem. 

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a 
legforgalmasabb helyeken, amelyek elsősorban a 47. sz. főút mentén elhelyezkedő megállóhelyek 
(ezek közül is a Vasútállomás bejárati út, Berettyószentmárton, autóbusz váróterem, Kossuth utca, 
Gimnázium, Gyermekváros) közel 100 járat áll meg egy munkanapon, a kisebb megállókban is 
15-20 db. Az autóbusz állomásról egy átlagos munkanapon kb. 170 járat indul vagy halad át azon. 

Berettyóújfaluban 2012. március 31-ével megszűnt a helyi autóbusz közlekedés, a településen 
belüli kapcsolatot a helyközi járatok biztosítják. 

1.15.5.2 Vasúti közlekedés 

Berettyóújfalu várost az azonos nevű vasútállomás érinti, mely a 101-es számú, Püspökladány – 
Biharkeresztes országhatár vasútvonalon található. 

A MÁV Zrt. 101-es számú vonala a 100-as számú, Budapest – Szolnok – Debrecen – Záhony 
országhatár vasútvonal Püspökladány állomásából ágazik ki és Hajdú-Bihar megyét érintve halad 
Kelet felé, Biharkeresztes határponton csatlakozik a román vasúthálózathoz. A transz-európai 
törzshálózat, egyben az Európai Unió TEN-T átfogó hálózat részét képező vonal 56,4 km hosszú, 
egyvágányú, dízel vontatású, nemzetközi áru- és személyszállítási, valamint belföldi regionális, 
interregionális szerepe jelentős. A vonal biztosítja a kötöttpályás kapcsolatot Magyarország és a 
partiumi, észak-erdélyi, székelyföldi városok (Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Csíkszereda) között. A vonal egyvágányú, dízel vontatású, 210 kN tengelyterhelésre és 100 km/h 
sebességre engedélyezett. A rossz műszaki állapotú vasúti pálya miatt azonban a vonal szinte 
teljes hosszán sebességkorlátozás van érvényben.  

A szolgálati helyet a 2014/2015. évi menetrend szerint egy átlagos hétköznapi nap összesen 28 
személyszállító és 6 tehervonat érinti. Az ütemes jellegű menetrend szerint Püspökladány és 
Biharkeresztes között 60 percenként járnak vonatok, kivéve a délelőtti időszakot, amikor alig 
közlekedik vont. Az ütembe az összesen négy pár, Budapest és valamely partiumi, erdélyi 
nagyváros (Nagyvárad, Brassó, Kolozsvár) között közlekedő nemzetközi IC vonatok is integrálva 
vannak. A személyvonatokról kedvezőnek mondható átszállás biztosított a 100-as fővonalon 
közlekedő vonatokra mind Budapest, mind Debrecen felé. 

A menetidő Püspökladány és Berettyóújfalu között 30-33 perc. Az eljutási idő Budapestre átszállás 
nélkül 180 perc körüli, míg Debrecen püspökladányi átszállással 70 perc, (ez utóbbi reláció a 
jelentős kerülő miatt nem versenyképes). Berettyóújfalu és Nagyvárad között a határőrizeti 
vizsgálatot is magába foglalóan szintén 70 perc körüli. 

Helyközi és távolsági 
autóbusz közlekedés 

Helyi autóbusz 
közlekedés 

A települést érintő 
vasútvonalak, 
hálózati kapcsolatok 

Vasúti szolgáltatás 

Vasútállomás 
elhelyezkedése, 
megközelíthetősége 
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A négy fő és több mellékvágánnyal rendelkező szolgálati hely Püspökladánytól 34 km-re, 
Budapesttől 209 km-re fekszik. Településföldrajzi elhelyezkedése kedvezőtlen, periférikus, a város 
déli szélén, a központtól több mint 1,5 km-re található. Megközelíteni a 47. számú főútról (Dózsa 
György u.) kiágazó 42312. j. állomáshoz vezető úton (Vasút u.) lehet. 

A helyi áruforgalom részére rakodó- és rakodó-csonkavágányok szolgálnak, melyek mellett burkolt 
rakterület, raktár, oldal- és homlokrakodó is található. A vágányhálózathoz több iparvágány is 
csatlakozik. 

A személyvonati vágány között 2 db, 330 m hosszú, sk+15 cm magas, alacsony- és keskenyperon 
található, melyet a felvételi épület felől szintben lehet megközelíteni. A peronok sem az alapvető 
utasigényeket, sem az akadálymentesítést nem biztosítják. 

A jó állapotú, felújított felvételi épült az állomás északi, város felőli szélén található.  

Az épület város felőli kapcsolata jó állapotú. Mind a hozzájáró út, mind az állomási előtér burkolata 
jó minőségű, a kapcsolatok rendezettek. Az előtéren kijelölt parkolók és autóbuszmegálló, illetve 
forduló is van. Az előtéren azonban kerékpártároló nincs és a gyalogutak sem akadálymentesek. 

Az állomás korszerűsítése szükséges, szélesperonok, kerékpártároló létesítésével, az állomási 
gyalogutak akadálymentesítésével. 

1.15.6 Kerékpáros közlekedés 

A városban a mezővárosi hagyományok és a kerékpározás szempontjából kedvező síkvidéki 
terepadottságoknak köszönhetően számottevő kerékpáros forgalom tapasztalható. A 
városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket sokan kerékpárral közelítik meg. 

A településen körülbelül 8,58 km kerékpárút található. A Puskin utca – Dózsa György utca 
útvonalon az Aradi utcától a vasútig gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpárút, a Dózsa György 
utcán a vasúttól a Toldi utcáig elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút vezet. A Kossuth Lajos 
utcán a József Attila utcától a 42. sz. főút csomópontjáig, majd onnan tovább a Tesco áruházig 
szintén önálló, gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpárút (helyenként elválasztás nélküli gyalog- 
és kerékpárút) kapott helyet. A két szakaszt a Toldi u. – Kádár u. – Népliget u. – József Attila u. 
útvonalon gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpárút köti össze. Így a 47. sz. főút belterületi 
szakaszán majdnem végig megvalósul a kerékpáros forgalom gépjárművektől való elválasztása. A 
fentieken kívül a Vágóhíd u. – Széchenyi u. – Kádár u. útvonalon (kapcsolatot teremtve az 
iparterület és a városközpont között), illetve Földesi úton, egy rövid szakaszon gyalogos 
forgalomtól elválasztott kerékpárút vezet. Műszaki állapotuk végig jó. Problémaként merül fel 
ugyanakkor a járdák részleges hiánya az érintett szakaszokon, így a gyalogosforgalom és a 
kerékpáros forgalom elválasztása nem mindenhol tud megvalósulni, amely korszerűtlen megoldás. 

Ettől eltekintve egyéb kerékpárút a település területén nincsen, a kerékpáros közlekedés javarészt 
a közúti infrastruktúra igénybevételével történik. Kerékpárforgalmi hálózat tekintetében 
Berettyóújfalu ugyan mutat hiányosságokat (elsősorban a kelet-nyugati irányú helyváltoztatásokat 
elősegítő és a 47. sz. főúttól nyugatra elhelyezkedő területeket feltáró hálózati elemek hiányoznak), 
de kerékpárút hálózata viszonylag kiterjedt, és legalább a település központján átmenő 
legforgalmasabb utakra kiterjed. 

A csomópontok kialakítása általában lehetővé teszi a kerékpáros kanyarodásokat, bár több helyen 
nehezítik azt többsávos felállók. A vasút elvágó hatása (együttesen a Berettyó folyó elvágó 
hatásával) elsősorban Berettyószentmárton városrész megközelítése szempontjából jelentős, a 
47. sz. főút pedig a kelet-nyugati irányú utazásokat nehezíti meg. A környező települések 
megközelítése szempontjából fontos a Berettyóújfalu – Mezőpeterd – Biharkeresztes – Nagyvárad 
kerékpárút, amely a 42. sz. főút mellett vezet, a többi környező település csak a közúthálózaton 
érhető el. 

Kereskedelmi 
létesítmények 

Utasforgalmi 
létesítmények 

Problémák 

Jelenlegi helyzet 

Infrastruktúra 
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Bár a kerékpáros célpontok többsége ellátott kerékpárparkolókkal, ezek zömmel korlátozott 
befogadóképességű, korszerűtlen támaszok, amelyek csak az első kereket rögzítik. 

Berettyóújfaluban Kerékpárforgalmi Hálózati Terv nem készült, javasoljuk ennek kidolgozását. 
Egyéb, kerékpárforgalmi hálózatot megalapozó dokumentum meglétéről nincs tudomásunk.  

Berettyóújfaluban a kerékpárút hálózat kiépítettsége még korántsem teljes, de elsősorban a 
nagyobb forgalmú utak melletti szakaszok már elkészültek. A kerékpárosok gyalogosoktól való 
elkülönítése nem minden esetben megoldott, ami balesetveszélyt jelent. A kerékpáros közlekedés 
nem mindenhol részesül előnyben a gépjárműforgalomhoz képest, és a kerékpártárolók 
tekintetében is mutatkoznak hiányosságok. Berettyóújfalu ugyan jelenlegi formájában még nem 
teljes mértékben tekinthető kerékpáros-barát településnek, de az utóbbi évek fejlesztései nagyban 
javították a kerékpáros közlekedés lehetőségeit. 

1.15.7 Gyalogos közlekedés 

Berettyóújfaluban a kiépített belterületi járdák hossza pedig kb. 103,24 km, így a járdahálózat 
kiépítettsége magas, a lakott területek utcáinak nagy része rendelkezik szilárd burkolattal és 
legalább egyoldali járdával. 

Ugyanakkor a belvárosi, folyamatosan fejlődő területek és a külsőbb városrészek kiépítettség 
szempontjából eltérőek, utóbbiakon a járdák kiépítettsége és színvonala (műszaki jellemzői, 
állapota vagy éppen megléte) vegyes képet mutat. 

A gyalogos közlekedés számára a vasútvonal keresztezése akadályképző elem, az átkelési 
lehetőségek változatos kialakításúak. Labirintkorlát kialakítására a gyalogosok számára a 
fontosabb kereszteződéseknél (pl. 47. sz. főút) került sor. 

Járdaszigetek kialakítása nem jellemző, elsősorban a belvárosban gyalogátkelőhelyek segítik a 
közlekedést, a forgalmasabb utakon (Kossuth utca, Dózsa György út) való biztonságos átkelést 
jelzőlámpák biztosítják. A Szent István téren a 47. sz. főút kereszteződése előtt a gyalogosok 
átkelését szintén jelzőlámpa biztosítja. 

A belváros területén gyalogos terek vannak kialakítva a Szent István téren, illetve a piac 
környezetében. A belváros területén csak gyalogos, illetve kerékpáros forgalom számára kijelölt 
utca nem található. 

A jelentősebb, gyalogosforgalmat vonzó létesítmények a következők: 

 Szent István tér környéke (református templom, autóbusz állomás) 

 Bocskai út környéke (polgármesteri hivatal) 

 Dózsa György út (üzletek) 

 Piac, strandfürdő környéke 

 Gr. Tisza István Kórház 

 Jézus szíve templom, járási bíróság 

A legjelentősebb városi sűrűsödési hely a városközpontban, a Szent István tér közelében 
helyezkedik el, itt található a polgármesteri hivatal, a szabadidős és kulturális létesítmények 
többsége, valamint az üzletek egy része, az autóbusz állomás és a református templom. Egy 
kisebb, de jelentős sűrősödési hely található a polgármesteri hivatal környékén, a Bocskai és a 
Dózsa György utcák kereszteződésénél, továbbá a piac és a strandfürdő közelében (itt elsősorban 
a piaci napokon, csütörtökön és szombaton kell nagyobb gyalogosforgalommal számolni). A 
Kossuth utca és a József Attila utca kereszteződésének közelében több jelentős iskola is található, 

Értékelés 

Infrastruktúra 

Igények, forgalmi 
jellemzők 
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(pl. Arany János Gimnázium) amelyek szintén komoly gyalogosvonzó létesítmények, több iskola is 
található emellett a Dózsa György út Bocskai úttól délre eső szakaszain.  

A belvárosban a gyaloglási lehetőségek (járda, gyalogátkelőhelyek) megfelelően ki vannak 
alakítva, a fejlesztés a még hiányzó összefüggő gyalogos terek kialakítását célozhatja meg. 
Problémát jelent a járdák hiánya, elsősorban a külvárosi területeken. 

1.15.8 Összegzés 

Berettyóújfalu jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik a régió legfontosabb települései és a 
főváros irányába is, amely a jövőbeli gyorsforgalmi úthálózati fejlesztésekkel előreláthatólag tovább 
fog javulni. Fontos a román határ, illetve Nagyvárad közelsége, amely komoly potenciált rejt 
magában. A település közúti közlekedésében erősen érvényesül a 47. sz. főút tranzitforgalma és 
településrészeket elvágó hatása, ezen felül hiányosságok jelentkeznek a burkolt belterületi utak 
arányában. A tranzit teherforgalom elkerüli a települést, és az ipari területek szerencsés 
elhelyezkedésének köszönhetően ezek sem terhelik jelentős teherforgalommal a belvárost. A 
parkolóhelyek száma elégséges, de időszakosan kialakulhat kapacitáshiány. A helyközi és 
távolsági közösségi közlekedés jó, a fontosabb központok elérhetőek, helyi közlekedés nincs. A 
kerékpárút hálózat kiterjedt, de a nyugati városrészben, illetve a környező településekkel való 
kapcsolat megteremtése céljából a külterületeken fejlesztésre szorul. Szükség van a járdák, 
gyalogos felületek fejlesztésére, a gyalogosok biztonságosabb közlekedésének biztosítására és 
az előforduló gyalogos-kerékpáros konfliktusok feloldására a járdák és kerékpárutak fejlesztésével, 
megfelelő szeparációjával.  
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1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság 

Berettyóújfalu területén a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi a vízellátási és 
csatornázási feladatokat. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2012.05.03-án alakult. Alapítója 11 települési önkormányzat. A tulajdonosok 
száma jelenleg 11, de a további bővülés feltételei adottak. 

1.16.1 Víziközművek  

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az 
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak 
rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított 
elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is 
figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra, 
díjrendszer kialakulása.  

A településen az ivóvíz szolgáltatást a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Berettyóújfalui Üzemigazgatósága végzi.  

Az ivóvizet 8 db kút biztosítja, melyből jelenleg 4 tartalék vagy nem üzemképes.  

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz 

hasznosítás) 

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, az ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok 
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. 
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.  

Berettyóújfalu városban 2 db vízmű létesült. Az I. sz. vízmű a berettyóújfalui településrészen, a II. 
sz. vízmű pedig a berettyószentmártoni városrészen található. Jelenleg a két rendszer már egy 
összekötő vezetékkel kapcsolódik egymáshoz. 

A belső védőterület határa a vízkezelő és víztározó műtárgyaknál, azok szélétől 10 m sugarú kör, 
illetve a földfeltöltés rézsűtalpától mért 5 m széles területsáv, ami kerítéssel van körülvéve. 

Vízbázis Berettyóújfalu közigazgatási területén belül a településtől NY-i és D-NY-i irányban került 
kijelölésre. 

Ivóvíz, vízbázis  
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46. térkép: Berettyóújfalu közigazgatási határán belül található vízbázis védőterületek felszíni 
vetülete 

 

Forrás: OKIR 

Az I. sz. vízműhöz 8 db mélyfúrású kút tartozik. Ezekből jelenleg 4 db működik, a többi vízminőségi 
okok, illetve rossz műszaki állapot miatt nem üzemel. Vízkezelési technológia jelenleg nincs, csak 
gáztalanítás és fertőtlenítés történik. A II. sz. vízműnél 1 db mélyfúrású kút található. Víztisztítási 
technológia itt sincs, gáztalanítás és hypó adagolás történik. 

Az egyes kutak vízhozama maximálisan 400-890 l/perc között változik. 

Ivóvízellátás 
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37. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások (zöld) számának (db) változása a 
teljes lakásállományhoz (szürke) viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

Berettyóújfaluban a vezetékes vízellátás közel 90%-os. Az elmúlt időszakban, a településen évről 
évre emelkedett a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma. A bekötött lakások száma 
2001-ben 5175 db volt, ami 2013-ra 5628 db-ra emelkedett, 2001-ben a lakások 86,3%-át, míg 
2013-ban pedig 87,1%-át kapcsolták az ivóvízvezeték-hálózatba. 

Az ivóvíz hálózat szelvénye az 50 szelvénytől egészen 500 szelvényig terjed Berettyóújfaluban. 

A belterületi ivóvízhálózat hossza 85,2 km. A körvezetékesítés folyamatos. A rendszer állapota 
közepes. A vezetékek anyaga azbesztcement, acél, KM-PVC és KPE. A rendszer nagy része, 
84%-a azbesztcement anyagú és csak 15%-a a modernebb KPE és KM PVC anyagú vezeték. A 
maradék 1% pedig acél anyagú vezeték. 

A város pályázatot nyújtott be a „Berettyóújfalu ivóvízhálózatának fejlesztése” tárgyú 
konstrukcióban kiírt pályázati felhívásra, amely keretén belül várhatóan kiépül a 3600 m3/nap 
kapacitású víztisztítású technológia az I. sz. vízmű fejlesztéseként. 2 db új kút is létesül. 

A településen kedvező a termálvíz beszerzési lehetőség, a termál kutak jellemzően a fürdő 
ellátására kerülnek hasznosításra. A településen található a Bihar Termálliget Strand- és 
Termálfürdő. 

A Bihar Termálliget minősített gyógyvizű fürdő. A közeli Népligetben található az a gyógyvizes kút, 
melyből a 63 °C fokos, védett vízzáró rétegekből származó hévíz folyik, és amelyet a 1997-ben 
nyilvánítottak gyógyvízzé. A vizsgálatok alapján az itt található nátriumos, hidrogénkarbonátos, 
metakovasavas gyógyvíz elsősorban degeneratív mozgásszervi betegségek esetén jótékony 
hatású. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

Berettyóújfalu a Berettyóújfalu-Szennyvízelvezetési Agglomeráció tagja, ami a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
2. mellékletében foglaltak szerint a 15-150 eLE, normál terület besorolású agglomeráció.  

A településen a szennyvízszolgáltatást a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Berettyóújfalui Üzemigazgatósága végzi. 

Termálvízhasználat 
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Berettyóújfalu városban 2007 végéig közel 75 km hosszban volt kiépítve a szennyvízelvezető 
hálózat, azt követően a szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma stagnál. A bekötött 
lakások száma 2001-ig 2126 db volt, majd ezt követően 2008-ra 5051 db lakás 
szennyvízelvezetése oldódott meg, míg 2013-ban már 5099 db lakás volt rákötve a 
szennyvízhálózatra. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 35,5%-át, majd 
2013-ban pedig 78,9%-át bekapcsolták. Jól látható, hogy a vizsgált időszakban a rákötések száma 
megduplázódott. 

38. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt lakások 
számának (zöld) változása a teljes lakásállományhoz (szürke) viszonyítva (db) 

 

Forrás: KSH 

A szennyvíztisztító telep Berettyóújfalu déli részén, külterületen található. A város szennyvizét 
feldolgozó tisztítótelep kapacitása 19.218 LE, a tisztított szennyvíz kapacitása 4.500 m3/nap 2015-
ben, az üzemeltető a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Az alkalmazott tisztítási 
technológia biológiai, amely nitrogén és foszfor eltávolítási fokozatot is tartalmaz.  

A szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba kerülnek. A tisztított szennyvizek 
biológiailag bontható szerves anyagot, növényi tápanyagokat és kisebb mennyiségben előforduló 
egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, fémeket, esetenként toxikus 
vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A szerves- és tápanyagok 
vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb arányban a kommunális 
szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az anyagokat általában a terhelés 
nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás mértékétől függően képesek 
tolerálni.   

A kommunális szennyvizek a Berettyóújfalui Szennyvíztisztító Telepen történt tisztítást követően 
az elsődleges befogadóba, a Berettyó befogadó víztestbe kerülnek bevezetésre, melyre a 
kibocsátott víznek a hatása „elhanyagolható”-ként lett jelölve. A kibocsátott szennyvíz mennyisége 
659 ezer m3/év. 

Ipari szennyvizek kibocsátása nem történik a városban. 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az 
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az 
önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

Szennyvízgyűjtő 
hálózat 

Szennyvíztelep  

Tisztított 
szennyvízkibocsátás 

Csapadékelvezetés 
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A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző 
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési 
viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza 
a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A 
sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos hátrányt 
hordoznak), míg a laza, falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető 
árkok kialakítása javasolt. 

A zárt csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetését a Herpály-Team Kft. végzi. 

Zárt csapadékvíz elvezető csatornák az alábbi közterületeken találhatók: 

Csillag, Nap, Hold, Kossuth, Dózsa Gy., József A., Sinka, Bajcsy Zs., Tardy, Esze T., Kerekes Gy., 
Oláh Zs., Toldi, Bocskai, Csokonai, Hunyadi, Millennium, Zrínyi, Bercsényi, Mártírok, Móra F., 
Vadaskert, Juhász Gy. Madarász, Makó I. Morotva, Tavasz körút utcák, valamint Bessenyei, József 
A., Bajcsy Zs. lakótelepek, illetve Táncsics tér, Orbán Balázs tér. Kréta köz, Dózsa Gy. u. 8-10 sz. 
bevásárló udvar. 

A hálózaton legalább évente egyszer generális, csőgörényes átmosatást végeznek, illetve a 
kritikus működésű helyeket fokozottan ellenőrzik. 

1.16.2 Energia  

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Berettyóújfalu város közigazgatási területén a Herpály-Team Kft. végzi a távhőszolgáltatási 
tevékenységet.  

A távhőszolgáltatást 3 fűtőműből biztosítják Berettyóújfaluban és a város központjában lévő 637 
db lakásnak és 29 db intézménynek, míg a központi fűtéses intézményeknél a felügyeletet látják 
el. 

Energiaellátás két módon történik: 

 Földgáz: A földgáz elosztását a FŐGÁZ Zrt. és a Tigáz Zrt. végzi Berettyóújfalu közigazgatási 
területén belül. 

 Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatlakozás. Az 
elektromos energia szolgáltatója az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

A lakosság által használt hőmennyiség az elmúlt években folyamatosan csökkent, míg 2009-ben 
ez az értéke 23.296 GJ volt, addig 2013-ra 16.918 GJ értékre változott, ami majdnem 27%-os 
csökkenést jelent. Mivel a város lakásállománya ebben az időszakban kis mértékben emelkedett, 
a felhasznált hőmennyiség csökkenésének oka részben az, hogy a lakosság más 
energiahordozókkal is kiegészíti fűtését, valamint a lakások szigetelésének javulása jobb 
hatásfokot biztosít a fűtési rendszerben. 
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39. ábra: Elektromos és gáz szolgáltatás alakulása, 2007-2013. 

 
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis 

A fogyasztási adatokból látszik, hogy a háztartások számára szolgáltatott villamosenergia és gáz 
mennyisége évről évre csökken. Az elektromos energia tekintetében a fogyasztásban a vizsgált 
évek között nagy ingadozás nem figyelhető meg, 2008-ban és 2009-ben volt egy kisebb 
visszaesés, de az utóbbi években nem tapasztalható jelentősebb ingadozás. A gázfogyasztás 
értékeit viszont az időjárási körülmények sokkal jobban befolyásolják, ezért jelentős ingadozás 
tapasztalható 2010 és 2013 közötti években. A fogyasztók számában jelentősebb változás nem 
volt, az ingatlanszám változásai a vizsgált években nem indukáltak jelentős változást. 

40. ábra: Villamos energia és gáz fogyasztók számának alakulása, 2007-2013. 

 
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis 
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41. ábra: A lakosság távhő ellátásának főbb paraméterei 

 

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

A megújuló energiák alkalmazása még nem elterjedt a városban, viszont az igény egyre inkább 
megjelenik a város hétköznapjaiban a megújuló energiaforrásokkal történő működési hatékonyság 
és gazdaságos létesítmény üzemeltetés vonatkozásában. 

Berettyóújfaluban az uralkodó szélirány az ÉK-i és a D-i. Nagyobb volumenű szélenergia-
hasznosítás Berettyóújfaluban jelenleg nem történik. 

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából  a felhőzet következtében 

beálló veszteségeket követően  137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves 
átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238 
W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent. 

Berettyóújfalu délnyugati részén, egyhektáros területen 2015 januárjában a megye legnagyobb 
naperőművét adták át. Az évente 680 megawattóra villamos energia termelésére képes erőmű a 
Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint 240 háztartás éves szükségletét elégíti ki. A 
beruházás összege közel 300 millió forintba került, melyből 120 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert Európai Unió-s forrásból a Nord-Point Kft. 

Vízenergia hasznosítás nem történik a településen. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 
keretén belül KEOP-4.4.0/11 Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos 
energia, valamint biometán termelés tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Gróf Tisza István Kórház 
KEOP-4.4.0/11-2011-0002 azonosító számon regisztrált, 2011.03.19. napon befogadott projekt 
javaslatot/pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011.05.19. kelt 
támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Gróf Tisza István 
Kórház 55.432.856 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
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A projekt célja a Gróf Tisza István Kórház berettyóújfalui épületeiben napenergia alapú – 

fotovoltaikus  rendszer kiépítése; az intézmény villamos energia igényének részleges kiváltása a 
cél, megújuló energiaforrás alkalmazásával. A beruházás befejezése és az átadás előreláthatóan 
2015. 08. 31-én valósul meg. 

A város az energiakorszerűsítésen alapuló beruházásokat folyamatosan célul tűzi ki, így ennek 
keretében a város három iskoláját tudták korszerűsíteni és felújítani 2010-es évben. Az Arany 
János Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a József Attila Általános Iskolát 
mintegy másfél milliárd forintból újították fel, melyet 95%-os uniós és állami támogatásból fedeztek. 
A beruházás keretében többek között bővítették az intézmények alapterületeit, valamint 
épületenergetikai szempontból korszerűbb nyílászárókat építettek be. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető 
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, 
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt 
létrehozó vagy arra szervezet vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus 
hírközlés szolgáltatása alanyi jogú. 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

 távközlési ellátás 

 műsorszórás, kábel tv ellátás 

A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság (NMHH), melynek területi 
igazgatóságai: 

 Budapesti Igazgatóság 

 Debreceni Igazgatóság 

 Miskolci Igazgatóság 

 Pécsi Igazgatóság 

 Soproni Igazgatóság 

 Szegedi Igazgatóság 

Berettyóújfalu a Debreceni Igazgatóság területéhez tartozik. A városban a kábeltelevíziós 
hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik. A 2001-2012 közötti időszak adatai 
alapján csökkenő tendencia figyelhető meg, a bekötött lakások száma 3.130 db-ról 1.761 db-ra 
csökkent ebben az időszakban. 2013-as évben mutatkozik egy kis növekedés a bekötés számban, 
ekkor 2.024 db a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma. Ez a szám a teljes 
lakásállományhoz viszonyítva a 21%. 

Kábeltelevíziós 
hálózat 
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42. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások (zöld) számának változása Berettyóújfalu a 
teljes lakásállományhoz (szürke) viszonyítva 

 

Forrás: KSH 

 

A térségben ezer lakosra 181,5 db internet előfizetés jutott 2012-ben. 

Berettyóújfalu területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években jelentősen 
csökkent. A készülékek számának csökkenése a mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának 
elterjedésével fordítottan arányos. Hasonlóképpen az egyéni analóg távbeszélő fővonalak 
számának változásával. 

  

Internet-előfizetés 

Telefonhasználat 
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1.17 Térségi és települési környezetvédelem  

1.17.1 Talaj 

A változatos felszínű 2,5 km mélységben található alaphegység, metamorf képződményekből áll. 
A felszín több mint 75 %-t holocén ártéri, mocsári iszap, agyag fedi, amelyek között mozaikszerű 
elhelyezkedésben pleisztocén ártéri infúziós lösszel, iszappal fedett részek találhatók. A kistáj a 
Berettyó síksága, de 4-6 m mélyen a feküjében található folyóvizű homokos, iszapos rétegsor 
anyagának telepítésében az Ős-Szamos is részt vehetett. K-ről NY felé a jól osztályozott 
homokanyag határozott finomodása figyelhető meg. Az árvizekből leülepedett iszapos, löszös, 
agyagos üledék takarta be a hordalékkúp anyagát. Jellemző talajtípusai a réti és öntéstalajok, 
helyenként a szolonyecek. 

Berettyóújfalu közigazgatási területe réti szolonyec és réti öntéstalajokon helyezkedik el. 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

Berettyóújfalu és környékének területe a Tisza részvízgyűjtőjéhez és a Berettyó vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységhez tartozik. 

Az alegység Hajdú-Bihar megye K-i felét foglalja el. Északon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
(Nyírlugos és Penészlek települések határolják), keleti határa Románia, déli határa a Sebes-Körös, 
nyugati határa a Kati-ér, Kálló-ér és a Berettyó vízgyűjtőjének nyugati széle. 

A település és környezetének területe sík jellegű, de változatos talaj és terepviszonyok jellemzik. 
A térszín északról dél felé esik. 

A terület esése jellemzően ÉK-DNy irányú. A felszíni vízfolyások uralkodó irányultsága is ez. A 
területet viszonylag sűrűn hálózzák be felszíni vízfolyások. A Berettyó-menti területek természetes 
vizei az elhagyott régi folyómedrekben alakultak ki, melyeket csatornáztak és az egyes 
alrendszereket mesterséges csatornákkal összekötötték. Ezért ezek folyásiránya sok esetben 
megváltozott, de jellemzően a terepesését követve ÉK-DNy vagy K-Ny irányúak. A terület 
csatornahálózata sűrű. Magyar területen sebességük jelentősen csökken. Medrüket laza 
szerkezetű felszíni képződménybe vájják. Ökológiai szempontból a kívánatos mederalak a 
kanyargó, enyhén meanderező, a völgyformák közül a vályú, illetve a meanderező völgyforma 
lenne elfogadható. A Berettyó folyó árhullámai igen heves lefolyásúak lehetnek a vízgyűjtő felső, 
hegyvidéki jellegű területéről gyorsan leérkező csapadéknak, hóolvadásnak köszönhetően.  

Magyarország közel 45.000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%-
át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai 

tényezők kedvezőtlen alakulása esetén  hatalmas terület kerülhet víz alá.  

Berettyóújfalu belvízzel közepesen veszélyeztetett térség, a közepesen veszélyeztetett területek 
környékére terjed ki, összesen 11.800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide 
sorolható térségek az Alföldön: mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos 
köz, Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a 
Jászság és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza völgye, valamint a 
Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide, míg a Dunántúl 
többi részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén. 

Vízfolyások, tavak 

Belvíz 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Iszap
http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag
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47. térkép: Hajdú-Bihar megyei települések belvíz-veszélyeztetettségi besorolása 

 

Forrás: Hajdú-Bihar megye Helyzetfeltárása 2012 

Berettyóújfalu belvízzel a közepesen veszélyeztetett területek közé tartozik. 

48. térkép: Hajdú-Bihar megyei települések belvíz-veszélyeztetettségi besorolása 

 

Forrás: www.tikovizig.hu 

Berettyóújfalu a Kállói belvízvédelmi szakaszhoz tartozik. 

A Kálló belvízvédelmi szakasz általános ismertetése: 

 1. Fekvése, határai: 

A 09.10. sz. védelmi szakasz a Berettyó védelmi körzet középső részén helyezkedik el. 
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Határai: északon Debrecen, Újléta és Álmosd közigazgatási határok, keleten az országhatár, délen 
a Berettyó jobb parti védtöltése, nyugaton Püspökladány-Berettyóújfalu vasútvonal, a Kálló és Kati-
ér főcsatornák jobb oldali kisajátítási vonala és a Kati-ér-Kösely főcsatornák között húzódó 
vízválasztó. 

 2. Domborzata: 

A védelmi szakasz jellegzetes síkvidéki terület, a terep magassága 95,0-110,0 mBf. között változik. 

 3. Mélyártéri, fennsíki területek: 

A védelmi szakasz területének egy része a Berettyó jobb parti árterületén fekszik. A mélyártéri 
terület nagysága 123 km2, míg a fennmaradó 500 km2 fennsíki terület. 

 4. Belvízrendszerek, belvízöblözetek ismertetése: 

A 09.10. sz. védelmi szakasz az alábbi vízgyűjtőkből áll: 

47. sz. Kálló-Alsónyírvíz belvízrendszerből 

47 a. Kálló  öblözetből 257,3 km2 

47 b. Alsónyírvíz öblözetből 272,4 km2 

47 c. Berettyó közvetlen öblözetből 64,0 km2 

57. sz. Ér belvízrendszerből 

57 a. Ér alsó öblözetből 29,3 km2 

09.10. sz. védelmi szakasz összesen 623,0 km2  

A védelmi szakaszhoz külső vízgyűjtő nem tartozik. 

 

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Berettyóújfalu az érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, kivéve a vízbázisok védőterülete, amik 
kiemelt érzékenységű területek. 

A talajvíz szintje eltérő mélységben található, Berettyóújfalu É-i részén 2-4 m, D-i részén pedig 1-
2 m. Kémiai minősége többségében kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de előfordul a 
térségben nátriumos típus is. Keménysége általában 15-25 nk között mozog, de Berettyóújfalu 
térségében meghaladhatja ezt az értéket. A szulfát tartalom 60-300 mg/l között ingadozik. 

A rétegvíz mennyisége csekély. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük meghaladja a 200 m-t, de 
vízhozamuk mérsékelt. Sok a vasas vizű kút. Berettyóújfalunak 60 fokos vizű kútja van. 

Felszín alatti vizek 
érzékenysége 

Talajvízszint 
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49. térkép: Berettyóújfalu és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m) 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a 
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések 
összefoglalását. Berettyóújfalu közigazgatási területe két felszíni víztest határán található. Déli 
része a Berettyó víztesttel érintkezik, míg a terület É-NY-i része a Kálló-ér víztesthez tartozik. 

Berettyóújfalu területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be a kitermelt víz minőségi 
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények 
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó 
területhasználati korlátozásokat. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari 
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző 
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A 
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron 
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. 
„A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és 
településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi 
hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére „a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben 
(a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező 
anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I és 
O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Berettyóújfalu nem szerepel a kiemelt települések között, a 10. 
légszennyezettségi zónába tartozik (csakúgy, mint a jogszabályban nevesített területek kivételével 
az ország nagyobb része). A 10. légszennyezettségi zónába tartozó településeken a rendeletben 
vizsgált 11 légszennyezőanyag jellemző értékei alapján a szennyező anyagonkénti kategóriákat 
az alábbi táblázat mutatja. 

VGT  

Felszín alatti 
vízbázis 
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35. táblázat: A 9. légszennyezettségi zóna szennyezőanyagok szerinti koncentrációja 

Zónacsoportok a szennyező anyagok szerint 

Légszennyező 
anyag 

SO2 NO2 CO PM10 benzol Talajközeli 
ózon 

Levegőminőségi 
zóna 

F F F E F O-I 

Koncentráció 
(µg/m3 ) 

< 50 < 26 < 2500 10-14 < 2 > 18 000  

Légszennyező 
anyag 

PM10 

Arzén 
(As) 

PM10 
Kadmium 
(Cd) 

 PM10 
Nikkel (Ni) 

PM10 Ólom 
(Pb)  

PM10 

benz(a)-
pirén 
(BaP) 

Levegőminőségi 
zóna 

 F  F  F  F  D 

Koncentráció 
(ng/m3 ) 

< 2,4 < 2 < 10 <0,15 
µg/m3 

0,6- 

Forrás: 4/2002. KvVM rendelet 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak Berettyóújfaluban, illetve annak környezetében 
sem manuális, sem automata mintavevő helye nincsen.  

A település környezetében elhanyagolható légszennyező forrásként a környék alacsony forgalmú 
közútjai tekinthetők. Ezen kívül a vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a 
mezőgazdasági területekről származó porterhelés jelentkezhet. 

1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.  

36. táblázat: Zajterhelési határértékek 

Sorszám Zajtól védendő terület 

Határértékek (LTH) az 

LAM megítélési szintre* 
(dB) 

 NAPPAL 
06-22 ÓRA 

ÉJJEL 22-
06 ÓRA 

1. 
ÜDÜLŐTERÜLET, KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ 

EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLETEK 45 35 

2. 

LAKÓTERÜLET (KISVÁROSIAS, KERTVÁROSIAS, FALUSIAS, 
TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSŰ), KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL 

AZ OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETE, A TEMETŐK, A 

ZÖLDTERÜLET 50 40 

3. 
LAKÓTERÜLET (NAGYVÁROSIAS BEÉPÍTÉSŰ), A VEGYES 

TERÜLET 55 45 

4. GAZDASÁGI TERÜLET 60 50 

Forrás:27/2008. (XII.3) KvVM-EüM 

A településen elhanyagolható mértékű zajterhelés jellemző, amely a lakott területeken áthaladó 
42-es és 47-es utak forgalmából, valamint a városi forgalomból ered. 
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1.17.5 Sugárzás védelem 

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az 
érték függ a magasságtól és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási 
körülmények (légnyomás, csapadékmennyiség) változásai befolyásolják.  

Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából a távvezetékeknek 
két jellemzőjét kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses terét. A villamos 
vezetékek által kibocsátott térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül befolyásolja a vezetékek 
föld feletti magassága, a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése, magas objektumok, 
épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják). 

A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:  

 750 kV esetén 40 m  

 400 kV esetén 20 m  

 220 kV esetén 10 m  

 120 kV esetén 5 m  

Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági 
engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni.  

Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari 
szerkezetvizsgálatok, élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros 
hatása azonban lokális. 

Településen nagyfeszültségű távvezeték lakott területen a település déli részén, a Puskin utcában 
található. 

Új mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes rendezési terv rögzíti. 

Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai 
települések esetén Paks, Mochovce vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők vizsgálandónak, a 
település ezektől való távolsága. Amennyiben a település 300 km-es távolságon belül van, akkor 
az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik, amennyiben 
30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős Óvintézkedési Zónába tartozik.  

Berettyóújfalu Paks atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési 
Zónája (ÉÓZ) területére esik. 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos 
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból 
álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló állomások mérik az óránkénti sugárzási dózist, azaz a 
dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250 nSv/óra, ami a valós veszélyt jelentő szint 
töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére. Berettyóújfaluban 
található mérőállomás. Tulajdonosa a Honvédelmi Minisztérium. 

Berettyóújfalu területén egy sugárzásmérő pont található. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

Berettyóújfalu a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagja. 

A Társulás feladata: 

A nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, lerakása és kezelése, melyet a 
Társulás és az A.K.S.D. Kft. által közösen létrehozott Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. lát el. A 

Hulladékgazdálkodá
si Társulás 
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szolgáltató 40 településen látja el feladatát. Központi irodája és a hulladékkezelő telep 
Berettyóújfaluban található. 

Feladatához hozzátartozik még a rekultiváció elvégzése. 

A Társulás által elvégzett és tervezett fejlesztések: 

 Elvégzett fejlesztések: 

Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program keretében megyei szinten oldódott meg a 
keletkező lakossági szilárd hulladék környezetbarát kezelése és ártalmatlanítása. A program 
keretében Debrecen körzetében és a Hajdúságban 2004 folyamán átadásra kerültek a korszerű 
hulladékkezelő telepek, ám a bihari térség beruházása csupán 2005 őszén indulhatott el. Ennek 
oka az volt, hogy a Berettyóújfalu határában fekvő terület régészeti leletekben gazdagnak 
bizonyult, így ott leletmentést kellett végezni. A leletmentés 2004 májusában kezdődött és 2005 
végén fejeződött be. A Bihari Regionális Hulladékkezelő Telep 6,5 hektáron létesült 2 hektáros 
depónia térrel. A beruházás 2007 februárjában fejeződött be. Megtörtént a lerakó műszaki átadása, 
majd 2007 szeptemberében elindult a hulladékszállítási szolgáltatás. 

 Tervezett fejlesztések: 

A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek települési 
szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja című projekt keretén belül Berettyóújfaluban az 1 lerakó 
az átmeneti rekultivációs folyamat során egy átmeneti záró réteget kap, majd ezt követően, miután 
a hulladéktest elérte végleges formáját, teljesen lezárható lesz. 

A pályázatnak az a célja, hogy visszaállítsa a környezet eredeti állapotát. Ahhoz, hogy mindez 
tudatosuljon a lakosságban, különböző rendezvények keretein belül ismerhetik meg a 
munkálatokat, a környezettudatos életmód, a fenntartható fejlődés, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtés és a komposztálás mindennapjainkat meghatározó hatásait. 

A településen hulladékkezelési engedéllyel és telephellyel rendelkező szakcég végzi a hulladék 
gyűjtését és szállítását.  

43. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (%) 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

A közszolgáltató még 40 településen végzi a hulladékszállítást, hulladékkezelést. Az elhelyezési 
(ártalmatlanítási) tevékenység a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésében lévő, 
Berettyóújfalu területén található hulladéklerakóban történik. 

Közszolgáltató 
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A városban a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést. 

44. ábra: A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya (%) 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

Berettyóújfaluban 1 hulladéklerakó található. A lerakóhelyeken jellemzően papírt, műanyagot, 
fémet és üveget gyűjtenek arra alkalmas és megfelelő edényzetben.  

Berettyóújfaluban 20 hulladékgyűjtő sziget került kialakításra, melyken 2 sárga (műanyag), továbbá 
1 zöld (üveg) és 1 kék (papír) gyűjtőkonténert helyeztek ki. A műanyaggyűjtő konténerbe náluk 
kizárólag PET palack gyűjthető, a papírgyűjtőbe a máshol is szokásos papírhulladékok, a zöld 
konténerbe a színes és fehér üveg vegyesen dobható. Ez a szelektálási mód a lakossági 
szelektálás első lépcsőfoka, mely – ha a lakosság elfogadja és megtanulja – tovább fejleszthető. 

A településen állati eredetű hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását biztosító létesítmény nem 
működik. 

Berettyóújfalu területén élő – nem élethivatásszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál 
keletkező állati hulla és állati eredetű hulladék, valamint közterületen talált ismeretlen eredetű állati 
hulla és állati eredetű hulladék elszállításának megszervezése a Herpály-Team Kft. feladata. 

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza. 

A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap elhelyezési módja és helye: lerakás 
kommunális hulladéklerakó telepen és mezőgazdasági hasznosítás. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

 iparterületek 

Berettyóújfaluban található a Bihari Regionális Ipari Park, ami nagyon előnyös fekvéssel 
rendelkezik. A keleti főútvonalak logisztikai csomópontjában, a 42-es és 47-es főutak közvetlen 
közelében (romániai határátkelő 20 km távolságra) található. 

Új épületek építése vagy régiek felújítása esetében a befektetőnek igazodnia kell a helyi építési 
szabályzatban előírt műszaki követelményeknek. A maximális építménymagasság 12,5 m lehet. 

 bánya területek 

 Berettyóújfalu I. – homok 

Szelektív 
hulladékgyűjtés 

Állati eredetű 
hulladékok 

Folyékony hulladék 
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 Berettyóújfalu II. – szénhidrogén 

 Berettyóújfalu III. - szénhidrogén (nem hagyományos) 

 Berettyóújfalu IV. - szénhidrogén 

 illegális hulladéklerakások 

Berettyóújfalu település határához közel előfordul az illegálisan lerakott hulladék, amely vizuális és 
szennyező környezetterhelést jelent. 

 elhanyagolt állapotú épületek, városrészek 

Elhanyagolt, romos állapotú épületekből a településen néhány található, melyek megszűntetése, 
felújítása a városkép javításához elengedhetetlen. 

1.17.8 Árvízvédelem 

Berettyóújfalu közvetlenül a Berettyó mellett található a Berettyóújfalui ártéri öblözetben, a 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. 

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján az érintett vízfolyás 
mértékadó árvízszintje: 95,61 mBf.  

Berettyóújfalu árvízi szempontból közepesen veszélyeztetett. 

Berettyóújfalu és Szeghalom közötti töltésszakaszok nem elégítik ki a szükséges elvárásokat. A 
fejlesztések során 43.975 méter hosszúságban a töltés magasságát a mértékadó árvízszint felett 
egy méteres biztonsággal, koronáját minimum 4 méter szélességűre építik ki, a töltés 27 kilométer 
hosszúságban szilárd burkolatot kap. 

50. térkép: Az ártéri öblözetekbe eső települések Hajdú-Bihar megyében 

 

Forrás: Hajdú-Bihar megye Helyzetfeltárás 2012 
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1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A korábban leírtakat összefoglalva az alábbi környezeti problémákat lehet a városban elsősorban 
kiemelni. Egyrészt igen nagy problémát jelent a belvizes időszakban a mezőgazdasági területeken 
megálló víztestek kezelése. Másrészt a lakosságot érő környezeti terhelések közül elsősorban a 
közúti közlekedés levegő- és zajszennyező hatása említhető meg, amely főleg a forgalmasabb 
közlekedési utak mellett élőket terheli. 

  



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 179 
 

ITS Konzorcium 

  
 

1.18 Katasztrófavédelem  

Berettyóújfalu földrajzi fekvéséből adódóan szerencsés helyzetben van a terület felhasználást 
korlátozó tényezők tekintetében, mivel az Alföld azon területén fekszik, amely kevéssé 
földrengésveszélyes, s barlangok, alábányászott területek sem fordulnak elő. Csúszás- és 
süllyedésveszélyes területek is elsősorban a vízrajzi viszonyokhoz igazodva jelennek meg 
kockázatként. Építésföldtani szempontból a talajmechanikai differenciák jelenthetnek problémát, 
főként a város azon területein, ahol figyelemmel kell lenni a talajvíz szintjére is. 

A település közigazgatási területén halad át a Berettyó víztest, ami okán a terület közepesen 
veszélyeztetett árvíz szempontjából. Mély fekvésű területek a város külterületein fordulnak elő, 
ahol egyes morfológiai mélyedésekben időnként belvíz jelenhet meg, a település belvíz 
veszélyeztetettsége mérsékelt. 

A belvízveszély másik formája a csapadék-elvezetés hiányosságaiból, illetve hibáiból adódhat, 
hiszen az elmúlt években többször előfordult, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot nem tudta 
elvezetni a csatornarendszer, illetve számos esetben a szennyvízelvezető rendszeren keresztül 
visszatört a csapadékvíz, ezért az elkülönített csapadékelvezető rendszer bővítése indokolt. 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Berettyóújfalu területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek. 

Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és 
süllyedésveszélyes terület nincs. 

Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem 
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már 
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente 
keletkezhet. 
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51. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus rengéseket 
(456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják 

 

Forrás: foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
eszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

Legutóbbi érezhető rengések: 

 2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal 

 2014.08.03 Cserhátsurány 

 2014.06.04 Bükk hegység 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Berettyóújfalu B- közepesen veszélyeztetett 
település. 

Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően Berettyóújfalui ártéri öblözetbe tartozik. 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Berettyóújfalu B- közepesen veszélyeztetett 
település. 
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52. térkép: Magyarországi belvíz veszélyeztetettségi térkép 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-
INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 

Az 1.17.2.1 fejezetben foglaltaknak megfelelően Berettyóújfalu mérsékelten belvíz által 
veszélyeztetett terület. 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Berettyóújfalu területén nincs. 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő 

korlátozások 

Berettyóújfalu mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek. 

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

A városban nem működik olyan üzem, mely az általa folytatott tevékenység alapján veszélyes 
üzemnek minősülne.  
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1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Berettyóújfaluban az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek, 
kutatási engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező bányák 
találhatóak: 

 Berettyóújfalu I. – homok 

 Berettyóújfalu II. – szénhidrogén 

 Berettyóújfalu III. - szénhidrogén (nem hagyományos) 

 Berettyóújfalu IV. - szénhidrogén 
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1.20 Városi klíma 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza. 

A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején 
különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely 
eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési 
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási 
viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, 
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.). 

Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad 
térszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például 

 a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget), 

 a megváltozott átszellőzési viszonyok, 

 a levegőminőségi problémák. 

A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési 
tervekben, a zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb 
hangsúlyt kapjanak a klimatikus szempontok. 

A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. 
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése  

Berettyóújfalu népességszáma az utóbbi évtizedben folyamatosan csökken  melynek elsődleges 

oka a negatív vándorlás  csak úgy, mint a népsűrűség, ami viszont még így is jóval a megyei 
átlag felett van. A városban a fiatalok száma csökkenő tendenciát mutat ellentétben az idősek 

arányával, amely viszont  az országos tendenciához hasonlóan  nő.  

A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező felnőtt 
lakosainak száma az országos és megyei átlagnál kisebb arányban csökkent (-2%) 2011-re. Ennél 

fontosabb viszont, hogy a magasabb képzettségi szinttel  minimum érettségi  rendelkezők 
száma növekedett 2001-hez képest. Ennek ellenére Berettyóújfalu lakosságának iskolai 
végzettsége összességében elmarad a megyei átlagtól. 

A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők és az eltartottak 
arányának csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és a munkanélküliek számának 
növekedését indukálta. A munkavállalók közel felét az ipar és építőipar foglalkoztatja (46%). A 
munkanélküliek száma növekvő tendenciát mutat, az utóbbi 5 évben azonban hektikusan változik, 
2013-ban jelentős csökkenés volt tapasztalható. 

Berettyóújfalu lakosai közül az adóköteles jövedelemmel rendelkezők aránya 45,9%, ami átlagos 
értéknek mondható megyei szinten, viszont alacsonyabb, mint az országos átlag. A városban az 
egy lakosra jutó nettó éves jövedelem átlagos összege minimálisan magasabb (1,1%) a megyei 
átlagnál. A szociális támogatásra szoruló réteg a város népességének több mint 10%-át teszi ki. 

Az 1979-ben városi rangot kapó település folyamatosan és stabilan fejlődik az utóbbi évtizedekben. 
A város kulturálisan fejlett, számos sportegyesület, hagyományőrző csoport és zenekar otthona. 
Országos jelentőségű a helyi tejipar, a helyi ipari park számos vállalkozás otthona.  

A belváros fejlettsége regionálisan jónak mondható, a településen minden egészségügyi és 
szociális ellátás biztosított. A fiatal generáció részéről egy elvándorlás tapasztalható, mely 
leginkább az egyetem hiányának tudható be. A város rendelkezik strandfürdővel, mely jelentős 
turisztikai lehetőségeket rejt magában. A város legfontosabb kulturális értékeit egyrészt a 
népművészet, iparművészet valamint a különböző mesterségek, szobrászművészek, 
fotóművészek, képzőművészek, festőművészek munkái adják. 

A városban számos, túlnyomó részt önálló helyi civil szervezet működik az önkormányzattal 
egyetértésben. Ezen szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás és a település 
hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak. 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a település és a szolgáltatások infrastruktúrájának szinten 
tartása és javítása érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre a városban, a pénzügyi 
finanszírozás korlátozottsága miatt jellemzően Európai Unió-s forrás segítségével. A városban 
egy-egy óvoda és bölcsőde, általános iskola és középiskola működik, melyekben a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelentős mértékű. 

A helyi házi, fogorvosi és védőnői szolgálat mellet az egyéb egészségügyi szolgáltatásokat, 
járóbeteg szakellátásokat a Gróf Tisza István Kórházban vehetik igénybe a lakosok. Fontos 
szerepe van a településen a szociális közszolgáltatásoknak (pl. házi segítségnyújtás, családsegítő 
szolgálat). 

Társadalom: 
Demográfiai 
viszonyok és 
tendenciák 

Települési közösség 
(kohézió, kultúra, 
hagyományok, 
civilek) – a 
közösség, mint 
településfejlesztő erő 

Intézményrendszer 
(közszolgáltatások) 
és városüzemeltetés 
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A helyi kulturális élet „központja” a Nadányi Zoltán Művelődési Központ, mely a pályázati 
lehetőségeket kihasználva folyamatos programkínálatot biztosít az érdeklődők részére. E mellett 
jelentős kulturális és turisztikai vonzást jelent a Bihari Múzeum, mely 2011-ben különdíjban 
részesült az Év Múzeuma pályázaton. A városból származik számos művész, többek között Makk 
Károly filmrendező is. A várost és a közösséget megmozgató sport és kulturális rendezvények 
színtere a Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidő Központ. 

A városban fellelhető több mint ezer vállalkozás 79%-a a tercier szektorban  melynek aránya 

növekedésben van , 14% az ipar és építőipar, és csupán 6,3% a rendszerváltást követően 
csökkenő tendenciát mutató mezőgazdaság területén működik. Az egy lakosra jutó bruttó 
hozzáadott érték évtizedes távlatban növekvő ütemű javulást mutat, de az országos átlagtól még 
mindig messze elmarad.  

A mezőgazdasági szektorra jellemző az egyéni gazdaságok magas aránya  vagyis a megyei 

szinten jellemző nagyüzemi túlsúly a városban nem tapasztalható , viszont az utóbbi években 
ezen gazdasági ág a felére esett vissza (2000-2010). Az ipar területén a feldolgozó- és építőipar 
jelenléte dominál, a legnagyobb vállalatok az élelmiszer-, fém- és műanyagipar területén 
tevékenykednek. Ipari parki címmel ellátott terület Berettyóújfalu területén található, mellette 
jelentős barna- és zöldmezős területekkel is rendelkezik, melyek ipari, kereskedelmi 
fejlesztéseknek kedvező színteret nyújthatnak, a szükséges infrastruktúra könnyen kiépíthető a 
területen. A szolgáltatási szektor területén a mikro-- és kisvállalkozások jelenléte a domináns. A 
kereskedelem vonatkozásában elmondható, hogy az élelmiszer üzletek száma csökken, a ruházati 

üzletek száma  a 2009-es csökkenéstől eltekintve  viszonylag állandó. 

Berettyóújfalu nagy hangsúly fektet a turizmus fejlesztésébe, ennek (is) köszönhetően egyre 
nagyobb a külföldi vendégek aránya a szálláshelyeken, 2009-ben kiugróan magas, közel 8.000 
vendég fordult meg valamilyen szálláshelyen. A vendégforgalom 2013-ban esett vissza jelentős 
mértékben. 

A gazdaság bármely ágazatának fejlesztése az önkormányzat adóbevételeit növeli, közvetetten 
pedig hat a helyi gazdaság más szektoraira (pl. kiskereskedelem), illetve a magasabb 
adóbevételeken, az új munkahelyek megléte miatt nyújtandó kevesebb szociális segély miatt 
növekedhet az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások színvonala. 

Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a város stabil pénzügyi pozíciójának megőrzése, a 
lakosság életszínvonalát javító szolgáltatások bővítése, fejlesztések megvalósítása és megfelelő 
tartalék képzése. Legnagyobb bevételét a saját folyó bevételek, illetve az állami hozzájárulások és 
támogatások, míg legnagyobb kiadásait a működési költségek adják. A 2013-ban változott az állam 
és az önkormányzat közötti feladatmegosztás, mely révén az önkormányzat elesett a SZJA 
részesedéstől, az illetékbevételektől, továbbá a gépjárműadó csupán 40%-a maradt a város 
kasszájában. Az önkormányzat elfogadott gazdasági programmal rendelkezik az elkövetkező 4 
évre, mely program számos fejlesztést tartalmaz, mind a városfejlesztés, városüzemeltetés, 
humán és szociális szolgáltatások, mind pedig a kultúra és sport területén. A városfejlesztéssel 

kapcsolatos döntéseket  más településekhez hasonlóan  a képviselőtestület hozza meg, a 
fejlesztések végrehajtása a városfejlesztő társaság feladata. 

A város egyik legnagyobb problémáján  a foglalkoztató képességen, foglalkoztatási helyzeten  
közfoglalkoztatás keretében próbál segíteni. Az önkormányzat 43 lakáscélú ingatlannal 
rendelkezik, mely bérlakások a városban elszórtan helyezkednek el. E mellett lakásfenntartási 
támogatás is igénybe vehető a városban. 

Berettyóújfalu területe talajtani szempontból meglehetősen változatos, zömmel löszös üledéken 
képződött. Mezőgazdasági szempontból a réti csernozjom és a mészlepedékes alföldi 

Gazdaság szerkezet 
és dinamika 

Önkormányzat 
vagyoni helyzete és 
gazdálkodási 
egyensúlya 

Táji és természeti 
adottságok 
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csernozjomok a meghatározóak. A tudatos tájhasználatnak köszönhetően a lakók termékennyé és 
lakhatóvá tették a folyók árterét. 

Berettyóújfalu közigazgatási területén található az országos jelentőségű tájképvédelmi terület, a 
Bihari-legelő. Esztétikai értéket képvisel a város határán kívül található Bihari Sík Tájvédelmi 
Körzet, a várostól északra és délre is nemzeti parkok sorakoznak. Natura 2000-es területből több 
is található a város közelében. 

Berettyóújfalu rendezettebb belterületi zöldfelületekkel a város központjában és a lakótelepek 
környezetében rendelkezik, még rendezésre váró közparkok és közkertek a szélső kertvárosias 
részeken található. A legfontosabb/legnagyobb közpark a központban található Népliget, melynek 
funkciója a lakónépesség igényeinek megfelelő. Kisebb közparkok találhatóak még a városban, a 
főút mentén, melynek növényállapota jónak mondható. A Berettyó holtágánál horgásztó került 
kialakításra.  

A városban számos szempontból kiemelt fontossággal rendelkeznek a zöldsávok, fasorok, illetve 
azok hiánya. Az iskolák, óvodák udvara jellemzően burkolt, zöldfelületi szempontból csekély 
jelentőséggel rendelkeznek. A külvárosi lakóövezetek zöldfelületeinek biológiai aktivitási indexe – 
más városokhoz, településekhez hasonlóan – magas. 

A járási központ, Berettyóújfalu közigazgatási szempontból bel- és külterületre oszlik, két 
belterületét a Berettyó folyó és annak árvízvédelmi töltései választják el.  

A lakóterületre általánosan jellemző az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős 
beépítés, a kockaházak és az utcával párhuzamos gerincű házak száma csekély. Az új építésű 
lakóépületek nagyobb épületszélességgel és bonyolultabb tetőformával, kontyolással 
rendelkeznek.  

Régészeti szempontból fontos és védett területek találhatóak a településen és határán, valamint 
védettséget élveznek a külterületen található kunhalmok is. A városon belüli védett épületek, 
műemlékek jellemzően – más településekhez hasonlóan - a városközpontban találhatóak, melyek 
őrzik a történelmi városképet. A településen nemzeti emlékhely nem található. 

A megyeszékhelytől 40 km-re elhelyezkedő járási központ két fontos fűútja (42. sz., 47. sz.) a 
városon keresztül halad, melyeken komoly tranzitforgalom tapasztalható. A két jól elkülönült 
városrész között is a 47. sz. főút hídja (Berettyó) teremt kapcsolatot. Közúti szempontból a város 
minden része jól megközelíthető, nincsenek feltáratlan városi területek. 

A helyi közlekedésben jelentős szerepe van a kerékpárral közlekedőknek (40%), másik részük 
személygépkocsival és gyalogosan jár. A kerékpárral közlekedőknek 8,58 km kiépített kerékpárút 
áll a rendelkezésre. A közösségi közlekedésnek a városban elhanyagolható a szerepe. 
Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út 
kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető, így a 
város e szempontból is regionális alközpontnak tekinthető.  

Az autóbuszos közlekedést kizárólag helyközi járatok látják el a környező nagyvárosok irányába, 
helyi autóbuszos közlekedés nincs. A vasúti közlekedést a 101-es számú vasútvonal biztosítja. A 
vasútállomás településföldrajzi elhelyezkedése kedvezőtlen, a város déli szélén található. 
Fejlesztése, revitalizációja szükséges. 

A város parkolóhelyekkel viszonylag jól ellátott, ez alól kivételt képezhetnek a főbb úti célok 
közelében ,a belvárosban található parkolók. 

A berettyóújfalui ivóvíz ellátást  mely jelenleg 90%-os  a 8 db kútból (jelenleg 4 használható) 
biztosítja a szolgáltató. A településen kedvező a termálvíz beszerzési lehetőség, melyet a 
gyógyfürdőben hasznosítanak. A szennyvízcsatornázottság 2013-ban közel 80%-os volt, a 

Zöldfelületek 

Épített környezet 
(épített örökség) 

Közlekedés 

Közművek és 
elektronikus 
hírközlés 
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szennyvíztisztító telep a város féli részén, külterületen található. Ipari szennyvíz kibocsátás a 
városban nem történik. 

Berettyóújfalu villamos energia és gáz ellátottsága biztosított. Megújuló energiák alkalmazása a 
városban még nem elterjedt, de az igény egyre inkább megjelenik rá. A város délnyugati részén 
2015 januárjában adták át az egy hektáros, a megye legnagyobb naperőművét, mely akár 240 

háztartás éves szükségletét is ki tudja elégíteni. Pályázati forrásokból egyéb  pl. a kórház 

fotovoltaikus rendszerének kiépítése  beruházások valósulnak meg a jövőben.  

Az elektronikus hírközlés infrastruktúráját tekintve a kábeltelevíziós bekötéssel rendelkező 
háztartások száma jelenleg 21%, mely igen csekélynek mondható, az ezer lakosra jutó internet 
előfizetések száma 180 körüli. A nyilvános távbeszélő állomások számának csökkenése az utóbbi 
időben fordítottan arányos a modern kornak megfelelő mobiltelefonok növekvő használatával. 

Berettyóújfalu felszínének 2/3-át holocén ártéri, mocsári iszap, agyag fedi. A felszíni folyó vizek 
tekintetében a terület számos vízfolyással – legfőképpen csatornával – sűrűn behálózott. A felszín 
alatti vizek tekintetében az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések 
közé tartozik – kivéve a vízbázisok védőterülete, mert azok kiemelt érzékenységűek -, a rétegvíz 
mennyisége csekély. Az ártézi kutak száma nagy, a városnak 60 fokos vizű kútja is van. A település 
belvízzel és árvízvédelmi szempontból közepesen veszélyeztetett. 

A levegő minőségét leginkább befolyásoló szennyezők a közlekedésből, a lakossági fűtésből és 
az ipari tevékenységekből származnak, a zaj- és rezgésterhelést leginkább a 42. és 47-es úton 
közlekedő járművek adják. 

A városban a közszolgáltató működtet szelektív hulladékgyűjtést, 1 hulladéklerakó és 20 
hulladékgyűjtő sziget segítségével. 

 

Környezetvédelem - 
klímatudatosság/ 
energiahatékonyság 
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a gazdasági és társadalmi környezet jelentősen átalakult 
Magyarországon. Számos kihívással szembesült az ország, mely minden városlakót, így a 
berettyóújfaluiakat is érintette. Ilyen kihívások voltak piacgazdaságba való átmenet, a globalizáció, 
az európai integráció vagy gazdasági világválság. Berettyóújfalu Magyarország perifériáján fekvő 
kisvárosa, amely a rendszerváltás után kétségkívül leértékelődött a magyar gazdaságban, tartóssá 
vált bizonyos megyén belüli területeken az alacsony foglalkoztatás, a gazdasági pangás.  

Berettyóújfalu fokozatosan, egyre erősebben integrálódik abba a térbe, amely itt a Kárpát-medence 
észak-keleti részét veszi körbe. Az integrációját nagymértékben segíti, hogy kiemelt központi 
szerepet kapott, mint járásközpont. Berettyóújfalu településközi kapcsolatai erősödtek, elsősorban 
a közművek fejlesztése és működtetése tekintetében, a közlekedési kapcsolatokat és az ingázás 
kiszolgálását illetően, valamint a humán és szociális szolgáltatási intézmények ellátási területei 
vonatkozásában. E területeken a város jó alapszínvonalú alapszolgáltatást nyújt a lakosainak. 
Berettyóújfalu mára egy európai életminőséget kínáló, élhető várossá vált. A város elkötelezett az 
energetikai fejlesztések iránt, számos középület újult meg és használ megújuló energiát, mely 
hozzájárul az intézmények fenntartható működtetéséhez és egy kiegyensúlyozott önkormányzati 
gazdálkodáshoz. 

Az elmúlt évtized legjelentősebb gazdasági és társadalmi nehézségét a gazdasági világválság által 
teremtett recesszió jelenti. A statisztikai adatok szintjén is egyértelműen kimutatható, hogy 
csökkent a vállalkozások száma, csökkent a fizetőképes kereslet, a lakásépítések száma, ahogy 
csökkent a foglalkoztatottak száma és nőtt a gazdaságilag inaktív lakosok aránya. A korábbi 
időszak kedvezőtlen demográfiai trendje megállni látszik, mindamellett, hogy a korstruktúra az 
országos tendenciákhoz hasonlóan az öregedő társadalmat mutatja. Javuló tendenciát mutatnak 
a képzettségi adatok, csakúgy, mint a jövedelmi viszonyok. Jellemző a városban a fiatalok 
elvándorlása is, akik munkalehetőség híján az egzisztenciájuk megteremtéséhez a környező 
nagyvárosokat választják. Ez a tendencia hozzájárulhat a tovább csökkenő népességszámhoz és 
a romló korstruktúrához. A város széleskörű kötelező és önként vállalt pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátást nyújt a rászorultaknak (pl. bérlakások). 

A városban elaprózott a vállalkozási szerkezet, jellemző a mikro- és kisvállalkozások dominanciája. 
Az iparszerkezetből hiányoznak a magas technológiai színvonalat képviselő ágazatok és 
jellemzően alacsony a domináns ágazatban, a mezőgazdaságban a termékek feldolgozottsági foka 
is. Bár Berettyóújfaluban a térségi hatású turisztikai és rekreációs vonzerők jelen vannak (pl. fürdő, 
Berettyó folyó, épített környezet és kultúra értékei), alapvetően hiányos a turisztikai 
intézményrendszer is (TDM rendszer nincs kiépítve). A város jelentős szerepet vállal a helyi 
gazdaságfejlesztésben, segíti a helyi gazdaságot. 

Berettyóújfalunak kedvező a gazdaságföldrajzi fekvése a megyeszékhely viszonylagos 
közelségének köszönhetően, mely számos potenciált jelenthet mind a gazdaság, mind a turisztika 
fejlesztéseihez. 

A városban aktív a lakosság, kiemelkedően sok civil szervezet működik Berettyóújfaluban, akiknek 
partnerségi együttműködésük van a város vezetésével és aktívan részt vesznek a város közösségi, 
sport és szociális életében, a városfejlesztésben.  
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3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés 

37. táblázat: Belső tényezők elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Országhatárhoz közeli fekvése a 
keleti határtól „első város pozíció” 
betöltésére predesztinálja 

 Kistérségi, járási székhely, elég távol 
a megyeszékhelyektől, központi szerepkört 
tölt be az intézményi, társadalmi, kulturális, 
gazdasági ellátásban 

 Viszonylagos közeli fekvés a régió 
központjához, Debrecenhez, valamint 
Nagyváradhoz 

 A félórás közúti izokrón lefedi a járás 
egész területét 

 A városnak közvetlen gyorsforgalmi 
úthálózati kapcsolata nincsen, de külső 
közúti kapcsolatai a 42. és a 47. sz. 
főutaknak köszönhetően kedvezőek mind a 
regionális központ, mind Románia irányába 

 Nemzetközi vasúti fővonal  
Budapest – Nagyvárad – áthalad a városon 

 A mezőgazdaság mellett az ipar 
fejlődésének műszaki-fizikai feltételei terén 
jó adottságokkal és tartalékokkal is 
rendelkezik 

 Jó adottságok a többszektorú 
gazdaság, a gazdasági több lábon állás 
(élelmiszeripar, feldolgozóipar, 
idegenforgalom) kialakítására 

 Északi határa mentén az országos 
átlagnál lényegesen jobb minőségű 
termőfölddel rendelkezik 

 A jó minőségű termőföld jó adottság 
lehet az élelmiszer-feldolgozó ipar 
fejlődésének 

 Az intézményi ellátás többnyire 
kiépült, a szolgáltatások struktúrája és 
színvonala többnyire megfelelő 

 Felújított egészségügyi infrastruktúra 
 Felújított művelődési központ 
 Felújított bölcsőde  
 Modern, felújított városi piac 
 Kórház és szakrendelő működik a 

településen 
 A közigazgatási területén nagy 

kiterjedésű természeti területek vannak 

 A vonalas infrastruktúra állapota 
rossz 

 Az ország periférikus keleti részén 
való elhelyezkedés 

 Munkanélküliséggel sújtott terület 
 Magas arányú elvándorlás (köztük a 

fiatal értelmiség száma magas) 
 Csökkenő lakónépesség 
 Jelentős mértékű a természetes 

fogyás 
 Magas az eltartottak aránya 
 Kedvezőtlen korösszetétel, 

elöregedő lakosság 
 Gyenge közéleti lakossági aktivitás 
 A Berettyószentmárton településrész 

kevésbé fejlett 
 A turisztikai vonzerők 

kihasználatlanok 
 Kicsi a város tőkevonzó képessége 
 A várostest közlekedési kapcsolata 

egysíkú, túlzottan a 47. számú főútra épül. 
 A gazdaság nem rendelkezik 

húzóágazattal 
 Nagyobb létszámot foglalkoztató 

vállalatok száma elenyésző 
 Kevés a magasabb hozzáadott 

értéket termelő vállalkozások száma 
 Az Ipari Parkba betelepült vállalkozók 

egy része túlságosan kicsi a 
gazdaságélénkítő szerephez 

 A belterületen áthaladó országos 
közút nagy környezetterhelést okoz 

 A megyeszékhelyektől távol esik, 
elmaradott térségben található 

 Erdősültsége alacsony 
 Folyójának nincs idegenforgalmi 

vonzereje 
 A belvíz mind a belterületen, mind a 

mezőgazdasági területen károkat okoz 
 A gyűjtőúthálózat hiányos 
 A közterületi teresedések beépültek 
 Hiányos a belvízelvezető rendszer 
 Vasút közút szintbeli kereszteződése 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 190 
 

ITS Konzorcium 

  
 

Erősségek Gyengeségek 

 A Berettyó folyó a településen 
keresztül halad, mely fontos a 
mezőgazdaságnak  

 Gyógyvízkincse az idegenforgalmat 
erősíti és az egészségügyi központi 
szerepkör betöltésére alkalmassá teszi 

 Kedvező környezeti állapot a 
nagyobb szennyező források hiánya miatt, 
ill. szelektív hulladékgyűjtő megléte 

 A kommunális hulladék gyűjtése és 
kezelése megoldott 

 Teljes infrastruktúrával kiépített, 
bővítésre alkalmas ipari terület, Ipari Park 
címmel 

 Gazdaság fejlesztése számára 
nagykiterjedésű, jól feltárható területekkel 
rendelkezik az Északi városrészben és az 
Ipari Park területén 

 A város jó elhelyezkedésű gazdasági 
és ipari területekkel rendelkezik, az ipar 
számára kedvező a vasúti kapcsolatok 
megléte, az iparterületek a központ érintése 
nélkül elérhetőek a főutakról 

 A vonalas infrasturktúrák közel 
100%-ban kiépítettek 

 A kerékpáros közlekedésre nevelést 
szolgáló kreszpark 

 Középiskolai oktatás folyik a 
településen (szakközépiskolai és 
gimnáziumi oktatás folyik) 

 Szeptembertől újraindul a 
mezőgazdasági képzés 

 A helyi identitást erősítő 
településkártya program (kedvezmények 
üzletekben, parkolóbérletből, 
strandbelépőből, stb.) 

 Országos hírű lövészklub lőtérrel 
 Nagy számú sportolásra alkalmas 

pálya, létesítmény 
 Eredményes utánpótlás-nevelés a 

sportegyesületekben és civil 
szervezetekben (pl. néptánc) 

 Művészeti iskola 
 Aktív térségi népművészeti egyesület 

(hagyományos népi mesterségek 
hagyományainak ápolása – 22 éves múlt) 

 Jelentős, települési szinten túlmutató 
intézményi és civil kulturális csoportok, 
események, hagyományápolók 

 A városi léptékhez nem illő 
lakótelepek jelenléte (aránytalanul nagy 
lakótelepek) 

 Funkcióhiányos alközpont 
Berettyószentmártonban 

 A belváros épületállománya 
elöregedett 

 A 42. sz. és 47. sz. főút elvágó hatása 
erősen érvényesül a városrészek között, és 
gátolja a belső közlekedést, a várostest 
közlekedési kapcsolata egysíkú, túlzottan a 
47. sz. főútra épül 

 Egyes belterületi közúti 
csomópontok, gyalogos vagy kerékpáros 
keresztezések forgalmi, 
közlekedésbiztonsági szempontból 
fejlesztésre szorulnak, kiemelten a 47. sz. 
főút mentén 

 A belterületi burkolt utak minősége 
sok helyen rossz; hasonlóan a városkörnyék 
országos útjainak állapota is kedvezőtlen, 
forráshiány miatt a főutak fejlesztésének 
folytatása is bizonytalan, a belterületen 
magas a kiépítetlen utak aránya 

 Nem készült el az elkerülő út déli 
szakasza, amely a várost az átmenő 
forgalomtól ténylegesen tehermentesíthetné 

 A déli városrészt 
(Berettyószentmárton) a vasút és a Berettyó 
folyó elszigeteli 

 Az autóbusz megállók kiépítettsége, 
felszereltsége kevéssé vonzó, a 
megállóhelyek fejlesztésre szorulnak 

 A helyi közösségi közlekedés hiánya  
 A vasút menetideje a jelentősebb 

települések irányába viszonylag magas 
 A közforgalmi sávokat kísérő 

zöldfelületek kis mértéke a központi 
területeken 

 Funkció nélküli közterületek a 
kertvárosias, falusias lakóövezetekben 

 Városképi jelentőségű zöldfelületek 
hiánya 

 Alacsony az egy főre jutó zöldfelület 
mértéke 

 Iparterületek, gyér lombos fa és 
cserje állománya 
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Erősségek Gyengeségek 

 Önszerveződő sportegyesületek 
hobby- és versenysportokban egyaránt 

 Oktatási, nevelési intézményei 
gyönyörű természeti adottságokkal, 
fejleszthető területekkel rendelkeznek (csak 
a volt gyermekvárosra igaz) 

 A városnak nagy építési tartalékai 
vannak mind területileg, mind 
intenzitásnövelés alkalmazásával 

 A rendelkezésre álló infrastruktúra a 
kitűzött fejlesztési célok elérésére elegendő 

 A települést az átmenő forgalom 
kivételével környezeti ártalmak nem terhelik 

 Környezetbarát távhő ellátással és 
napelem parkkal rendelkezik 

 A belváros megközelíthetősége 
kiváló 

 Kiterjedt intézményi területekkel 
rendelkezik 

 Zöldfelületei gondozottak 
 Megfelelő autóbuszos ellátottság, 

korszerűsített buszvégállomás a 
városközpontban 

 A 42. sz. főút elkerülő szakasza 
tehermentesíti a település központját a 
tehergépjármű forgalomtól 

 Magas a kerékpárosok részaránya a 
helyi forgalomban, közlekedési feltételeik 
jellemzően jók, ami segít a 
gépjárműforgalom mérsékelten tartásában 
is 

 A kerékpáros infrastruktúra a főutak 
belterületi szakaszaival párhuzamosan 
jellemzően kiépült 

 A regionális kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése megvalósult 

 Fejlődő és vonzó városközpont, 
gyalogosbarát közterületekkel 

 A városközpont parkjai idősebb 
lombos faállománnyal rendelkeznek 

 EU szabványnak megfelelő 
játszóterek a központi területeken 

 A védett fák, zöldfelületek 
meghatározásra kerültek és a tájérték 
kataszterezés is megtörtént 

 Sokféle rekreációs célú tevékenység 
lehetősége biztosított (Morotva liget 
Szabadidő komplexuma, gyógyfürdő, 
csónakázó tó, horgásztó) 
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Erősségek Gyengeségek 

 Országosan egyedülálló civil udvar (8 
civil szervezet jelenleg) 

 Fejlett határon átnyúló 
kapcsolatrendszer 

 Területi múzeum (10 év alatt 
kétszeres Év Múzeuma különdíjas) 

 Városi könyvtár (70.000 db-os 
gyűjtemény) 

 3D-s digitális mozi 

 

38. táblázat: Külső tényezők elemzése 

Lehetőségek  Veszélyek  

 A tervezett Nyugat- Kelet, Észak- Dél 
kapcsolatot biztosító gyorsforgalmi utak 
csomópontja a város közigazgatási 
területére esik 

 Az előirányzott gyorsforgalmi út 
fejlesztések (M4, M35) tovább javítják a 
város külső kapcsolatait és logisztikai 
lehetőségeit 

 A román határ és Nagyvárad 
közelsége komoly potenciált rejt magában 

 A közlekedési folyosók egyben 
gazdasági fejlődési tengelyek 

 Kereszteződésük az érintett térség 
urbanizálódását eredményezi 

 47. sz. főút elkerülő szakaszának 
megépítése tehermentesíti a belvárost 

 A schengeni bővüléssel térségi 
szerepköre várhatóan erősödni fog, az 
Észak-alföldi Eurorégió déli kapuvárosává 
válhat. 

 Régióközponti funkcióira is számíthat 
(logisztikai, információs, intézményi, 
igazgatási központ) 

 Kedvező geopolitikai helyzetből 
adódó gazdasági decentrum (Bihari Régió 
Központ) 

 Idegenforgalmi fejlesztési 
szempontból nagy jelentőségű a termálkincs 

 A termálkincs hasznosítása révén 
egészségcentrummá válhat 

 A természeti adottságok 
idegenforgalmi gazdasági hasznosítása 
nagyobb térségi összefogással 

 Határon átnyúló kapcsolati lehetőség 
oktatási, kulturális centrummá váláshoz  

 A gyorsforgalmi utak építésének 
elhúzódása 

 A településeket összekötő 
útfejlesztések elmaradnak 

 Az elkerülő út nem épül meg 
 A térség idegenforgalmi szempontból 

nem együttműködő 
 Gyógyvízkincs hasznosítása 

elhúzódik, más települések megelőzik 
 Az Észak-alföldi régió városai között 

a partneri viszony és munkamegosztás 
helyett versengés alakul ki, a nagyvárosok 
túlzott tőke- és fejlesztéskoncentráló 
törekvései miatt a kisebb városok a földrajzi 
helyzetükből következő fejlődési 
lehetőségeket nem tudják kihasználni. 

 A gazdaságban Nagyvárad és 
Debrecen elszívó ereje érvényesül 

 Növekvő gépjárműszám miatt 
növekvő parkolási nehézségek, esetleg 
csökkenő kerékpározási kedv, romló 
forgalmi és környezeti állapot 

 A helyközi és távolsági közösségi 
közlekedés az állami szolgáltatóktól függ, a 
közlekedés finanszírozásának 
bizonytalanságai kihathatnak a 
tömegközlekedési szolgáltatásokra, illetve a 
forráshiány helyben a közlekedési 
infrastruktúra állapotmegóvását, fejlesztési 
lehetőségeit is korlátozhatja 

 Románia schengeni övezethez való 
csatlakozásának elhúzódása a gazdasági 
kapcsolatokat nehezíti 

 A zöldfelület állapotának minősége 
romolhat a fenntartó munkások 
képzetlensége miatt 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Természeti erőforrások hasznosítása 
alternatív energiaként 

 A közlekedési hálózat fejlesztése a 
városrészek könnyebb elérhetőségét, 
egyszerűbb kapcsolatát eredményezi 

 Regionális hivatásforgalmú és 
turisztikai kerékpárút kiépítése 

 Intermodális közlekedési csomópont 
kialakítása a vasúti pályaudvarnál 

 Térségi együttműködés az 
idegenforgalom területén a Hortobágy, 
Debrecen és Hajdúszoboszló üdülőkörzetek 
településeivel, a közlekedésfejlesztés terén 
a Bihari térség településeivel és megyei 
szinten 

 A kerékpáros turizmus erősödése a 
régióban 

 A Berettyó mentén található állami 
tulajdonban lévő erdők egy részének 
meghagyása, rajta tanösvény kialakítása 

 A Berettyó menti területek rekreációs 
és oktatási célú hasznosítása 

 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés 

területi korlátai és lehetőségei 

Berettyóújfalu város képviselőtestülete a város építési szabályzatát és szabályozási tervét 2008-
ban vizsgálta felül és fogadta el. Az elmúlt időszakban történt módosítások annak érdekében 
történtek, hogy jelentősebb fejlesztési területek álljanak rendelkezésre, illetve azok megfeleljenek 
a városban működő beruházások megvalósítására (gazdasági hasznosításra vagy lakáscélú 
fejlesztésekre, ill. infrastruktúrák kiépítésére).  
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39. táblázat: Berettyóújfalu Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosításai az 
elmúlt években 

Változás  Célzott fejlesztés  

- TSZT módosítás 
169/2010. (V.27.) sz. határozat 
általános célja az intenzívebb terület-felhasználás, 
a központ területének növelése és az új fejlesztési 
igények előkészítése 
 
- BÉSZ módosítás 
16/2010. (V.28.) sz. rendelet 
a határozatban elfogadottak és közlekedési 
területek szabályozása 

- intenzitás növelése céljából Kádár Vitéz Nyáras 
utca között Lke → Vk zóna 
- Rákóczi – Damjanich utcák csatlakozásánál 
KÖu → Vt zóna 
- volt Tsz major hasznosítása Gksz →Kmü zóna 

 Népliget – Jegyzőkert - Kádár Vitéz utcák 
tömbje KÖu → Lke zóna 
- Szász-tanya Má →Ki (szabadidő) zóna 
- 1585/2 hrsz-ú telek Ki → Vt 
- Vágóhíd u. nyomvonal korrekciója lehetőséget 
teremt KÖu → Gks 

-TSZT módosítás 
348/2011. (XII.20.) sz. határozat 
különleges intézményterület (termálstrand) és 
térségének fejlesztése szálláshely létesítése 
céljából 
központi belterület északi részén történő 
területhasználat módosítás fejlesztési céllal 
- BÉSZ módosítás 
56/2011.(XII.21.) sz. rendelet 
a határozatban elfogadottak, fejlesztések 
szabályozása 

- Termálstrand Gyógyfürdő egy részének 
átsorolása szálláshely elhelyezésének létesítése 
céljából Ki → Ki + Z zóna 
- 2/2 hrsz-ú ingatlan Péterszegi út menti 

területrésze Vk →Gk 

- TSZT módosítás 
28/2012. (II.23.) sz. határozat 
napenergia hasznosítása céljából történő 
fejlesztés 
- BÉSZ módosítás 
8/2012. (II.24.) sz. rendelet 
a határozatban elfogadottak és közlekedési 
területek szabályozása 

- 0209/8 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület 
felhasználása különleges beépítésre nem szánt 
zónaként Má  → Kne 

 

Fejlesztési elképzelések megvalósításának a településrendezési tervek állapota nem volt 
akadálya, az igénynek és jogszabályoknak megfelelő tervmódosításokat az önkormányzat 
elkészíttette és elfogadta. 

Az önkormányzati fejlesztések elmaradásának elsősorban forráshiány az akadálya. Megépült az 
Akácos u. 4. sz alatt egy szociális bérlakás, a közműfelújítások, útfejlesztések folyamatosak. 

A módosítások jó része egyéni kezdeményezésre indult, településrendezési szerződés keretében, 
adott cél megvalósíthatósága végett. Ennek megfelelően azok a fejlesztések gyakorlatilag 100% - 
ban megvalósultak. 

3.2  Problématérkép / Értéktérkép  

A probléma- és értéktérkép elkészítése során felhasználásra kerültek a megalapozó vizsgálat 
helyzetfeltáró részének megállapításai, valamint a lakosságtól érkező vélemények. A fentiekre 
támaszkodva az ábrázolás során az áttekinthetőség biztosítása végett nem egyenként az összes 
probléma és értékek, hanem a földrajzilag ábrázolható problémák és értékek kerültek térképi 
formában kategorizálva bemutatásra. 
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A térkép alapján megállapítható, hogy a problémák elsősorban társadalmi és infrastrukturális 
jellegűek, míg az értékek érthető módon a közigazgatási, valamint a természeti és épített 
környezetre fókuszálnak. Az alábbi táblázat kódjai jelennek meg a lenti térképen.  

40. táblázat: Berettyóújfalu érték- és probléma tényezői területi elhelyezkedése 

 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

1. Belváros     

 Református 
templom műemlék 

Kossuth u. 
hrsz. 1008 

Nagyvárosias 
lakótelep 

Árpád u.; 
Kossuth u.; 
József A. u. 
mentén 

 Műemléki környezet  
47. sz. országos 
közút átmenő 
forgalma  

Kossuth Lajos u. 

 Településszerkezeti 
védelem 

A belterület 
legrégebben 
települt 
középső-
nyugati részén 
a közterületek 

  

 Termálfürdő - 
gyógyfürdő 

Milleneumi u. - 
Népliget u. 
között 

  

2. Nyugati városrész     

 Vízfolyás és azt 
kísérő zöldterület 

Hrsz. 2927 
Közpark, 
közterület 
beépítés 

Bocskai u.; 
Damjanich u.; 
Bem József u.; 
Wesselényi u. 
mentén  

 Temető Temető u. Szegregálódó 
terület 

Bem u. – 
Mikszáth u. – 
Battyhány u. – 
Budai Nagy 
Antal u. 

 Településszerkezeti 
védelem 

A belterülettel 
határos rész 
halmazos 
utcahálózata, 
terei 

Szegregálódó 
terület 

Bem u. – 
Kossuth u. 

   
47. sz. országos 
közút átmenő 
forgalma 

Dózsa György u. 

3. Völgyköz     

 Vízfolyás és azt 
kísérő zöldterület 

Hrsz. 4159 Szegregálódó 
terület 

Rózsa u. – 
Akácos u. – 
Csalogány u. – 
Nefelejcs u. 
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 MI ? HOL ? MI ? HOL ?  

4. Északi terület      

 Térségi oktatási 
központ 

 Nagyvárosias 
lakótelep 

Péterszegi út 
mellett 

5. Hérnek - Herpály     

 
Térségi 
egészségügyi 
központ 

Rardy u.   

6. Lipót – Gacsa – 
Jegyzőkert - 
Oláhváros 

    

 Vízfolyás és azt 
kísérő zöldterület 

Hrsz.: 1566/2 
47. sz. országos 
közút átmenő 
forgalma 

Dózsa György u. 

 Népliget Népliget u.   

 Spotpálya Toldi Miklós u.   

 
Csonkatorony és 
műemléki 
környezete 

Keresztesi út 
hrsz.: 072/6-8   

 Temető Széchényi u.   

7. Ipari terület     

8. 
Berettyószentmárton 

    

 Morotva-liget 
Hrsz.: 5884, 
5894 

Szegregálódó 
terület 

Hajnal u. – Határ 
u. -  Tóhát u. 

 Majális-park Hrsz.: 0930/21 
47. sz. országos 
közút átmenő 
forgalma 

Puskin u. 

 Temető Kodormány u.   
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53. térkép: Berettyóújfalu város értéktérképe 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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54. térkép: Berettyóújfalu város problématérképe 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek  

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása, a városrészek bemutatása 

A településrészek (városrészek) kijelölésekor az irányelv az volt, hogy az hézag- és átfedés-
mentesen fedje le a város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális 
településszerkezeti elrendezéséhez, a térszerkezeti adottságokhoz, tradíciókhoz és jelenlegi 
funkciókhoz. A korábbi IVS-ben megfogalmazottakkal megegyezően Berettyóújfaluban 8 belterületi 
településrész (és a külterület) határolható le, úgymint  

1. Belváros 
2. Nyugati városrész 
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3. Völgyköz 
4. Északi terület 
5. Hérnekkert-Herpály 
6. Lipót-Gacsa-Jegyzőkert-Oláhváros 
7. Ipari terület 
8. Berettyószentmárton 
9. Külterület 

 

Ahogy a fentiekből látható, hogy a városban nem került meghatározásra újabban kialakult 
városrész. Az alábbi térkép bemutatja a városrészek elhelyezkedését a városban. A térképen az 
alábbi színkódolás került alkalmazásra.  

 1. Belváros: Kossuth– Árpád- Szillér- Toldi- Népliget- Diófa- Radnóti- Váci- Sinka utcák által 

határolt terület (zöld)  

 2. Nyugati városrész: Kossuth- Bem- Külterület- Hétvezér- Vágókert- Tarcsai- Vadaskert- 
Vasútvonal- Dózsa Gy.- Szillér- Árpád utcák által határolt terület (narancssárga)  

 3. Völgyköz: Bem- Csalogány- Béke- Keresztesi- Földesi utcák által határolt terület; (barna)  

 4. Északi terület: Kossuth- Péterszegi- Külterület- Keresztesi- Földesi- Bem utcák által határolt 
terület  (világoskék)  

 5. Hérnekkert-Herpály: Péterszegi- Kossuth- Szabadság- Váczi M.- Sinka- Radnóti- Tardy- 
Királyhágó utcák és a Külterület által határolt terület (kék) 

 6. Lipót-Gacsa-Jegyzőkert-Oláhváros: Tardy- Diófa- Népliget- Toldi- Dózsa- Vágóhíd- 
Téglaparti-Kádár- Babits- Illyés-Csonkatorony- Királyhágó utcák által határolt terület (lila) 

 7. Ipari terület: Dózsa- Vágóhíd- Téglaparti- Kádár V.- Király-hágó- Széchenyi- utcák és a 
Vasútvonal által határolt terület (piros) 

 8. Berettyószentmárton: Berettyólapos- Berettyó-folyó- Vadász- Ölyvös- Irinyi- Liszt- Bócsi- 
47-es főút-Biharkeresztesi út- Határ- Kodormány- Puskin utcák által határolt terület (zöld) 

 9. Külterület 

 

A fejezetben használt adatsorokat a KSH a 2001. és 2011. évi népszámlálási adatai képezik.  
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55. térkép: Berettyóújfalu városrészei 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A városrészek összehasonlítását (népesség, foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás) az alábbi 
grafikonok szemléltetik. 
A kilenc városrész közül a Nyugati nevű városrész a legnépesebb. 3.534 fő lakott itt a 2011. évi 

népszámlás idején. A Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros városrészben 3.180, a Belvárosban 
3.005, Berettyószentmártonban 2.500 fő feletti, Hérnekkert-Herpály városrészben pedig 1.800 fő 
feletti lakónépesség lakott. Kevésbé népesebb városrészek a Völgyköz (998 fő), az Északi terület 
(299 fő), a Külterületen 72, az Ipari területen pedig 5 fő lakott a népszámlálás idején. 
 
45. ábra: A lakónépesség számának megoszlása Berettyóújfalu egyes városrészeiben, %  

 
Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

 

A lakosság korosztályonkénti megoszlásának vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Nyugati 

városrészben és a Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros városrészben az átlagostól magasabb 
az időskorúak aránya, míg a Belvárosban, Völgyközben, az Északi területen, az Ipari területen, 
Berettyószentmártonban és a Külterületen az átlag alatti ugyanezen mutató értéke. Hérnekkert-
Herpály városrészben az időskorúak aránya szinte megegyezik a városi átlaggal. Az aktív korúak 
aránya az Ipari területen és az Északi területen a legmagasabb, míg a Nyugati városrészben és a 

Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros városrészben a legalacsonyabb. A fiatalkorúak aránya 
nagyjából azonos az összes városrészben (13-15%), de feltűnő, hogy az Ipari területen egyáltalán 
nem élt fiatalkorú lakos a 2011-es népszámlálás idején. 
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46. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása Berettyóújfalu városrészeiben, % 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 
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41. táblázat: Gazdasági aktivitás Berettyóújfalu egyes városrészeiben, % 

 
1. Bel-
város 

2. 
Nyugat

i 
város-
rész 

3. 
Völgy-

köz 

4. 
Északi 
terület 

5. 
Hérnek
-kert-

Herpál
y 

6. 
Lipót 
Gacsa 
Jegyző

-kert 
Oláh-
város 

7. Ipari 
park 

8. 
Beretty

ó- 
szent-
márton 

Kül-
terület 

Legfeljebb 
általános 
iskolai 
végzettségg
el 
rendelkezők 
aránya az 
aktív 
korúakon 
(15-59 
évesek) 
belül (%) 

7,6 16,4 27,7 25,4 16,8 8,6 50,0 16,5 46,5 

Foglalkoztat
ottak aránya 
a 15-64 
éves 
népességen 
belül (%) 

62,2 52,9 45,1 27,7 50,9 57,2 40,0 52,8 45,8 

Munkanélkü
liek aránya 
(munkanélk
üliségi ráta) 
(%) 

10,3 15,2 22,8 13,3 15,7 11,6 0,0 14,8 31,3 

Tartós 
munkanélkü
liek aránya 
(legalább 
360 napos 
munkanélkü
liek aránya) 
(%) 

5,6 7,3 13,3 9,3 8,6 5,8 0,0 8,0 9,4 

A 
gazdaságila
g nem aktív 
népesség 
aránya 
lakónépess
égen belül 
(%) 

50,4 58,2 56,9 74,9 57,0 56,2 60,0 53,6 52,9 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

3.3.2 A településrészek bemutatása 

A városrészi szintű gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetelemzés egyrészt a KSH 
2001. és 2011. évi népszámlálási adataira, másrészt a Polgármesteri Hivatal adatbázisára épül. 
Ezeket egészítettük ki a jelenlegi folyamatokra épülő adatok, tendenciák átfogó bemutatásával 
annak érdekében, hogy a városrészek adottságait, problémáit, legfontosabb funkcióit, lehetséges 
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kitörési pontjait, illetve felzárkóztatási esélyeit feltárjuk. Ez az alapja annak, hogy megalapozott, 
egységes településszerkezet kialakítására irányuló stratégiai célrendszert alakítsunk ki. 

 

3.3.2.1. Belváros 

Városrész lehatárolása: Kossuth– Árpád- Szillér- Toldi- Népliget- Diófa- Radnóti- Váci- Sinka utcák 

által határolt terület. 

A belváros, mint központi városrész lehatárolását az alábbi térképen a zöld szín jelzi.  

 

56. térkép: Berettyóújfalu – Belváros térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A Belváros számít a város történelmi magjának, hiszen ez alakult ki a legkorábban, így a legtöbb 
történelmi jelentőségű épület, emlékmű itt található.  

Vegyes épületállományú terület, melyen a felújítást igénylő XX. század eleji  helyi védelem alatt 

álló  épületek, az egyre romló állagú lakótelepek, valamint a gazdasági szereplők által épített, új 
építésű kereskedelmi kisközpontok és társasházak is megjelennek. 

Vegyes funkciójú (Vk; Vt; Ln; Lke) terület. A közintézmények (közoktatási, igazgatási) és a 
közszolgáltatók, valamint bankok, biztosító társaságok irodái is jellemzően itt találtak helyet.  

Közfeladatokat ellátó intézményeinek túlnyomó része járási hatókörrel bír. 

A belvároson megy keresztül a 47. sz. főútvonal, ami nagy környezeti terhelést jelent, ugyanakkor 
az intézményi funkciókat is zavarja. Beépíthetőségét tekintve még rendelkezik kevés tartalékkal, 
elsősorban elbontott és elbontandó épületek helyén vagy a rossz állagú épületek átépítésével. 
Funkciómegtartási szempontok alapján fő területrendezési alapelveknek kell lenni: közlekedési 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 
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területek fejlesztése, korszerűsítése, zöld felületek lehetőség szerinti fejlesztése, karbantartása, 
parkolási lehetőségek bővítése.  

A városrészt  a lakótelepek jelenléte miatt– viszonylag sokan lakják, vegyes korösszetételben 

és társadalmi státuszban lévő csoportok. 

A városrész városi és térségi igazgatási, szolgáltatási, kulturális, turisztikai és közösségi központi 
szerepének a megerősítése a cél. A terület környezetterhelésére a fejlesztési célok nem lesznek 
negatív hatással. 

 

A Belváros lakónépessége 19%-a a teljes városénak. A lakók 63,6 százaléka aktív korú, amely a 
2001-es 69%-hoz képest jelentős csökkenést mutat. 2001-hez képest (14,0%) a 0-14-éves 
korosztály arányának változása nem jelentős (14,4%), azonban a 60 év felettiek aránya 17%-ról 
21,9%-ra nőtt. A Belváros kedvezőtlen korstruktúrája megfelel a város egészében tapasztalható 
változásnak, valamint az országos trendeknek. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest. „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül” mutató értelmében a városban jelentősen javult az aktív korúak 
között az iskolai végzettségek szintje, a 2001-es 16,8%-hoz képest 2011-ben már csak 7,6% . 
Ezen túlmenően a felsőfokú végzettségűek aránya is jelentős javulást mutat a városrészben, 
16,9%-ról 22,6%-ra nőtt.  

A lakásállomány 10 év alatt jelentősen bővült (1310-ről 1466-ra), emellett jelentősen javult a 
városrész lakásainak komfortfokozata, jelentősen lecsökkent az alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya (6,8%-ról 2,5%-ra csökkent). 2011-ben a belvárosban a komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül csupán 2%-os, ami a városi átlaghoz (7,5%) 
képest kedvezőbb képet mutat. Az egyszobás lakások aránya 3,3%, ami a város 5,8%-os 
átlagához képest szintén kedvezőbb. 

A foglalkoztatottság mutatói a belvárosban kedvezőbbek, mint a városi átlag, összességében 
azonban kedvezőtlen a városrész helyzete is. Az aktív korúak 33,1%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 62,2%-os aránya a 15-
64 éves lakosságon belül szintén kedvezőbb, mint a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 35,1%, mely szintén kedvezőbb, mint a városi 40,0%-os adat. A belvárosban 
a munkanélküliek aránya 10,3%, akik közül 5,6% tartósan, 360 napon túl munkanélküli. Ezek a 
mutatók 30-35%-kal kedvezőbbek, mint a városra vonatkozó 14,0%-os munkanélküliség, melyből 
7,3% tartós munkanélküli.  

 

42. táblázat: Berettyóújfalu – Belváros városrész főbb mutatói (2001, 2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Belváros 
Berettyóújfalu 

összesen* 
Belváros 

Lakónépesség száma, fő 15.472 3.005 16.116 3.118 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 14,4 17,0 14,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 63,6 64,9 69,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 21,9 18,1 17,0 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Belváros 
Berettyóújfalu 

összesen* 
Belváros 

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

14,4 7,6 27,2 16,8 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában, % 

15,6 22,6 10,4 16,9 

Lakásállomány, db 6.453 1.466 5.996 1.310 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 2,5 19,8 6,8 

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

7,5 2,0   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 3,3   

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

41,2 33,1   

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

9,8 4,3   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, % 

54,1 62,2   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 35,1   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 10,3   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 5,6   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Belvárosban megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna kiépítettség, az áram és 
közvilágítás teljes mértékben lefedi a belvárost, a gáz és a járda szintén kiépített a vizsgált részben. 
Egyedüli hiányosság a pormentes utakban található, ami 3 utcában hiányzik, ezek a következők: 
Eötvös utca, Nagy Sándor utca és Petőfi Sándor utca.  
 

Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások a város 
méretének megfelelően koncentrálódnak a belvárosban az alábbiak szerint:  

 Polgármesteri Hivatal 

 Okmányiroda 

 Területi hatósági intézmény 

 Rendőrség 

 Tűzoltóság 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 
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 Polgárőrség 

A város nagyságához mérten itt koncentrálódik a humán közszolgáltatási rendszer is, ami 
megfelelően működik, adekvát kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, közösségi 
szolgáltatási lehetőségekkel:  

 Felnőtt háziorvosi rendelő 

 Felnőtt orvosi ügyelet 

 Gyermek orvosi ügyelet 

 Gyógyszertárak (2) 

 Idősek klubja (nappali ellátás) 

 Időskorúak bentlakásos otthona 

 ÁNTSZ 

 Állatorvosi hivatal 

 Állatorvosi rendelő (2) 

 Bölcsőde 

 Óvoda 

 Általános iskolák (4) 

 Szakiskola (Szakközépiskola) 

 Kollégium 

 Egyéb oktatási intézmény 

 Önkormányzati közművelődési könyvtár 

 Művelődési Központ 

 Múzeum 

 Sportpálya, sporttelep 

 Terek (8) 

 Játszótér (5) 

 Uszoda 

 Strand 

 Római katolikus templom 

 Református templom 

 Baptista imaház 

A városrész orvosi szolgáltatással való ellátása megfelelő, felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat, 
valamint felnőtt és gyermek ügyelet is található itt.  

A közlekedési funkciók megfelelőnek tekinthetőek. A városrészben több távolsági buszmegálló és 
egy taxiállomás is található, a vasútállomás a belvárostól távolabb helyezkedik el. A városközpontot 
jelentős átmenő személy- és teherforgalom terheli. Közlekedési csomópontként körforgalmi 
rendszert alakítottak ki a Belvárosban. A város főtere rendezett és több kiépített kerékpárúttal is 
rendelkezik a városrész. 
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A szolgáltatásokat tekintve is elmondható, hogy a legtöbb közszolgáltatási és kereskedelmi 
kiszolgáló intézmény ebben a városrészben kereshető fel.  

 

A városközpontban regisztrált vállalkozásának tevékenységi kör szerinti megoszlását vizsgálva 
kiderül, hogy a Belváros iparűzési adójának jelentős részét a szolgáltató szektor: bankok, 
kiskereskedelmi üzletek adják, a kereskedelmi egységek a Belvárosban sűrűsödnek. 

A legjellemzőbb gazdasági tevékenységek az alábbiak a Belvárosban:  
 Piac 

 Kiskereskedelmi üzletek (191) 

 Bankok (7) 

 Pénzügyi szolgáltatók (4) 

 Irodaház 

 Panzió 

 Vendéglátó egységek (33) 

 

43. táblázat: Belváros SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Külső megközelíthetősége kitűnő 
Közszolgáltatók magas száma 
Kiterjedt intézményi területek 
Városrész kiemelkedő presztízse 
Zöld felületei gondozottak, hangulatosak 

Átmenő forgalommal terhelt 
Épületállomány elöregedése 
A turisztikai vonzerők kihasználatlanok 
 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Vonzó üzleti környezet kiépítése 
A határmenti fekvésben rejlő közös gazdasági, 
kulturális együttműködések 
Munkaerő-szakképző központ kialakítása 
Gyógyturisztika fellendülése 
Esélyegyenlőség megteremtése 
Versenyképesség növelése 
Életszínvonal növelése 
Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése 
Turisztikai lehetőségek hatékonyabb kihasználása 

Szakképzett fiatalok elvándorlása 
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás 
 

 

  

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.2. Nyugati városrész 

Városrész lehatárolása: Kossuth- Bem- Külterület- Hétvezér- Vágókert- Tarcsai- Vadaskert- 
Vasútvonal- Dózsa Gy.-Szillér- Árpád utcák által határolt terület közötti terület, melyet az alábbi 
térképen narancssárga szín jelez.  

57. térkép: Berettyóújfalu – Nyugati városrész térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A városrészben a legdominánsabb a lakóterületi funkció. Kertvárosi és falusi jelleg keveredik a 
jellemzően családi házas beépítettségű területen. A település növekedésével intézményi és 
gazdasági funkciók is helyet kaptak. Térszerkezete a városfejlődés múltbéli tervezetlenségéről 
árulkodik. Egyes részein a gazdálkodásra is alkalmas nagyobb kertek jellemzőek, máshol apró 
telkek és egy nyomtávos keskeny utcák. A rendszerváltás előtt jól prosperáló gazdasági egységei 
(pl. Tejporgyár, Malom), melyek a lakóterület egyik vonzerejét jelentették, mára súlyukat vesztették. 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 
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A Nyugati városrész a legnépesebb, lakónépessége 23%-a teljes városénak, s a városi 
tendenciával egyezően itt is csökkenést mutat a lakosok száma, mintegy 2,5%-al. A lakók 59,3%-
a aktív korú, ami alacsonyabb a városi átlagnál. Ez a mutató is enyhe csökkenést mutat 2001-hez 
képest. 2001 és 2011 között a fiatalkorúak aránya 2,3%-kal csökkent, míg az időskorúak aránya 
4%-kal nőtt a városrészben, de mindkét mutató változása kisebb mértékű, mint a városi átlag. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
jelentősen, 17%-kal javult. Ezen túlmenően a felsőfokú végzettségűek aránya is határozott 
emelkedést mutat a városrészben, 10 év alatt 4,7%-kal nőtt. 

A lakásállomány enyhe bővülése mellett jelentősen javult a városrész zömében családi házas 
beépítésű lakásainak komfortfokozata, jelentős, 17,2%-os csökkenés tapasztalható 10 év alatt az 
alacsony komfort fokozatú lakások arányában. A nyugati városrészben magasabb a komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül (11,7%), mint a városi átlag 
(7,5%), az egyszobás lakások aránya (5,5%) pedig közel azonos a városi átlaggal (5,8%). 

A foglalkoztatottság mutatói a Nyugati városrészben kedvezőtlenebbek, mint az egyébként sem 
túl kedvező városi átlag. Az aktív korúak 42,5%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 52,9%-os aránya a 15-64 éves 
lakosságon belül szintén kedvezőtlenebb, mint a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 44,8%, mely szintén kedvezőtlenebb, mint a városi 40,0%-os adat. A Nyugati 
városrészben a munkanélküliek aránya 15,2%, akik közül 7,3% tartósan, 360 napon túl 
munkanélküli. 

44. táblázat: Berettyóújfalu – Nyugati városrész főbb mutatói (2001, 2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Nyugati 
városrész 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Nyugati 
városrész 

Lakónépesség száma, fő 15.472 3.534 16.116 3.626 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 14,7 17,0 17,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 59,3 64,9 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 26,0 18,1 22,0 

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

14,4 16,4 27,2 33,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában, % 

15,6 10,6 10,4 5,9 

Lakásállomány, db 6.453 1.427 5.996 1.394 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 12,5 19,8 29,7 

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

7,5 11,7   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 5,5   

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Nyugati 
városrész 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Nyugati 
városrész 

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

41,2 42,5   

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

9,8 11,1   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, % 

54,1 52,9   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 44,8   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 15,2   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 7,3   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Nyugati városrészben a vezetékes víz egy utcában, a Szillérkert utcában hiányzik, áram, 
közvilágítás, szennyvízcsatorna, gáz és járda a városrészben mindenhol kiépített. A pormentes 
utak hiánya itt már több utcát érint, mint a Belvárosban. Összesen 22 utcában van ilyen téren 
hiányosság, amelyek a következők: Kereszt u., Bem tér, Bajza u., Báthory u., Agancs u., Hadik u., 
Tompa M. u., Keskeny u., Klapka u., Malom u., Mikszáth u., Batthyány u., Gyulai P. u., Temető u., 
Szillér u., Szillérkert u., Jászai M. u., Táncsics u., Juhász Gy. u., Kazinczy u., Szabolcska u. és 
Zrínyi u. 

Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások az alábbiak 
szerint találhatóak a városrészben:  

 Területi hatósági intézmény 

 Bíróság 

A városrész funkcióellátottságát tekintve jelentős a közszolgáltatási funkciók hiánya. Az alábbi 
közfunkciók érhetőek el a városrészben: 

 Óvodák (2) 

 Általános iskola 

 Középiskola 

 Szakiskola (szakközép) 

 Kollégium 

 Terek (3) 

 Temető 

A városrészben orvosi ellátás és szociális szolgáltatások nem érhetőek el, valamint közösségi terek 
és kulturális intézmények sincsenek jelen. 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 
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A nyugati városrész rendelkezik távolsági buszmegállókkal, taxiállomással, valamint itt található a 
város vasútállomása is. A Nyugati városrészben a városrész határát jelentő 47. sz. főút mentén 
van kiépített kerékpárút. 

A Nyugati városrészben elsősorban a szolgáltatások dominálnak. Jelentős a kereskedelmi 
tevékenység, amely főként kiskereskedelmi üzletek formájában van jelen ebben a városrészben. 
A vendéglátó ipari egységek száma alacsonynak mondható.  

 kiskereskedelmi üzletek (32) 

 panzió 

 vendéglátó egységek (9) 

45. táblázat: Nyugati városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Közművek kiépítettsége 
Átmenő forgalommal, ipari tevékenységgel nem 
terhelt terület 

A belterületi zöldfelületek rossz állapotúak, 
funkciótalanok 
Öregedő lakosság 
Eltartottak száma magas 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Vonzó lakókörnyezet kiépítése 
Esélyegyenlőség megteremtése 
Versenyképesség növelése 
Életszínvonal növelése 

Szakképzett fiatalok elvándorlása 
Gyenge közéleti lakossági, aktivitás 

 
  

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.3. Völgyköz 

A városrész lehatárolása: A Bem- Csalogány- Béke- Keresztesi- Földesi utcák által határolt terület 
(a térképen barna szín jelzi).  

58. térkép: Berettyóújfalu –Völgyköz térképe 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kertvárosi jellegű, lakófunkciót betöltő terület, melynek egy része szlömösödött, kisebb része 
antiszegregációval érintett terület. A lakosság egy része pozíciójukat tekintve a városi lakosság 
átlagát reprezentálja, más részében a hh és hhh helyzetűek túlreprezentáltak.  

A városrész lakónépessége csupán 6%-a a városénak. Alapvetően fiatalabb lakosság jellemzi, 
mint a város egészét, a fiatalkorúak aránya 0,7%-kal, az aktív korúak aránya pedig 3,5%-kal 
magasabb, ugyanakkor az időskorúak aránya 4,3%-kal alacsonyabb, mint a városi átlag. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest, azonban a városi átlaghoz képest jelentős a lemaradás. A legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 2001-es adatokhoz (42,2%) képest javult 
2011-re, de még így is 27,7%, ami jelentősen elmarad a város 14,4%-os átlagától. A felsőfokú 
végzettségűek aránya is jelentős emelkedést mutat, 2001-ben 4,6% volt, 2011-ben már 7,4%, ami 
önmagában több, mint 60%-os javulást jelent, azonban a városi átlagnak (15,6%) így is csupán a 
47%-át éri el.  

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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A lakásállomány 2001 és 2011 között közel 7%-kal bővült, 2011-ben 374 lakás állt a 
városrészben. Jelentősen javult az itt található lakások komfortfokozata is, 2001-ben a lakások 
24,9%-a volt alacsony komfort fokozatú, 2011-ben már csak a lakások 12,0%-ról volt ugyanez 
elmondható. 2011-ben a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül a városrészben 11,2%, ami jelentősen meghaladja a város 7,5%-os átlagát. Az egyszobás 
lakások aránya a városrészben 5,7%, ami megegyezik a városi átlaggal (5,8%). 

A foglalkoztatottság mutatói a Völgyköz városrészben is kedvezőtlenebbek, mint az egyébként 
sem túl kedvező városi átlag. Az aktív korúak 50,8%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 45,1%-os aránya a 15-64 éves 
lakosságon belül szintén kedvezőtlenebb, mint a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 40,2%, mely a városi 40,0%-os átlagával megegyező adat. A Völgyköz 
városrészben a munkanélküliek aránya 22,8%, akik közül 13,3% tartósan, 360 napon túl 
munkanélküli. Ezek a mutatók lényegesen rosszabb képet mutatnak, mint a városi átlag. 

46. táblázat: Berettyóújfalu –Völgyköz városrész adatok  

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Völgyköz 
városrész 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Völgyköz 
városrész 

Lakónépesség száma, fő 15472 998 16116 1086 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 14,6 17,0 18,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 66,2 64,9 67,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 19,1 18,1 15,0 

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

14,4 27,7 27,2 42,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában, % 

15,6 7,4 10,4 4,6 

Lakásállomány, db 6453 374 5996 350 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 12,0 19,8 24,9 

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

7,5 11,2   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 5,7   

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

41,2 50,8   

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

9,8 18,9   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, % 

54,1 45,1   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 40,2   
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Völgyköz 
városrész 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Völgyköz 
városrész 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 22,8   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 13,3   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Völgyközben a Belvároshoz hasonlóan jó a közműellátottság, megtalálható a vezetékes víz és 
szennyvízcsatorna kiépítettség, az áram és a közvilágítás, a gáz és a járda kiépítés. Hiány 
jellemzően csak a pormentes utak tekintetében jelentkezett, mindösszesen 8 utcában: Bem u., 
Csalogány u., Zöldfa u., Tóth Á. u., Batsányi u., Rózsa u., Nefelejcs u., Akácos u. Ez az arány igen 
rossznak mondható, hisz a Völgyközi városrészben összesen 10 utca található, amelyből 9 nem 
pormentes, csak útalappal rendelkezik.  

A városrész funkcióellátottságát tekintve nagyon hiányos. Az állami, igazgatási, hatósági, 
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, illetve a humán közszolgáltatások is teljesen 
hiányoznak a városrészben. 

A közösségi funkciók közül is csupán 2 tér és egy játszótér található meg itt. 

A Völgyköz rendelkezik távolsági autóbusz megállóval és egy benzinkút is működik itt. Kiépített 
kerékpárút a Földesi úton, valamint a városrész határán húzódó 47. sz. főút mentén van. 

A városrész gazdasági funkciókkal is kevésbé ellátott, csupán három kiskereskedelmi üzlet és egy 
vendéglátó egység található, valamint egy benzinkút működik itt. 

47. táblázat: Völgyköz SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Közművek kiépítettsége 
Átmenő forgalommal, ipari tevékenységgel nem 
terhelt terület 

A belterületi zöldfelületek rossz állapotúak, 
funkciótalanok 
Alacsony komfortfokozatú lakások magas aránya 
HH rétegek magas aránya miatt szociálisan 
érzékeny terület 
Eltartottak száma magas 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Esélyegyenlőség megteremtése 
Képzettségi szint növelése 
Életszínvonal növelése 
Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése 
Közösségszervező terek, események létrehozása 
Szlömösödés megállítása 

Szakképzett fiatalok elvándorlása 
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás 

 
3.3.2.4. Északi terület városrész 
A városrész lehatárolása: A Kossuth- Péterszegi- Külterület- Keresztesi- Földesi- Bem utcák által 
határolt terület (a térképen világoskék szín jelzi).  

 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 
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59. térkép: Berettyóújfalu – Északi terület városrész térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vegyes funkciójú terület. A 42. sz. főút két oldalán keletre a nevelési-oktatási intézményeknek 
helyet adó, parkos terület, nyugatra jellemzően gazdasági terület van. Mindkét területen megjelenik 
a lakófunkció is. 

A városrész lakónépessége csupán 2%-a a városénak, 2011-ben 299 fő élt itt. Alapvetően 
fiatalabb lakosság jellemzi, mint a város egészét, a fiatalkorúak aránya gyakorlatilag megegyezik 
a városi átlaggal, az aktív korúak aránya pedig 12,2%-kal magasabb, ugyanakkor az időskorúak 
aránya 12%-kal alacsonyabb, mint a városi átlag. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest, azonban a városi átlaghoz képest jelentős a lemaradás. A legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 2001-es adatokhoz (32,7%) képest javult 
2011-re, de még így is 25,4%, ami jelentősen magasabb, mint a város 14,4%-os átlaga. A felsőfokú 
végzettségűek aránya is jelentős emelkedést mutat, 2001-ben 12,3% volt, 2011-ben már 21,9%, 
ami önmagában több mint 78%-os javulást jelent, a városi átlagot (15,6%) is jelentősen 
meghaladja.  

A lakásállomány 2001 és 2011 drasztikusan lecsökkent ebben a városrészben, 2011-ben 80 lakás 
állt itt, 2001-ben még 158. A lakások számának csökkenésével párhozamosan jelentősen javult az 
itt található lakások komfortfokozata, 2001-ben a lakások 15,2%-a volt alacsony komfort fokozatú, 
2011-ben már csak a lakások 7,5%-ról volt ugyanez elmondható. 2011-ben a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül a városrészben 5,0%, ami 
alacsonyabb, mint a város 7,5%-os átlaga. Az egyszobás lakások aránya a városrészben azonban 
11,7%, ami több mint kétszerese a városi átlagnak (5,8%). 

A foglalkoztatottság mutatói az Északi területen is kedvezőtlenebbek, mint az egyébként sem túl 
kedvező városi átlag. Az aktív korúak 72,8%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, 
a városi átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 27,7%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül szintén 
kedvezőtlenebb, mint a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya azonban 
kedvezőbb (34,4%), mint a városi 40,0%-os adat. Az Északi terület városrészben a munkanélküliek 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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aránya 13,3%, akik közül 9,3% tartósan, 360 napon túl munkanélküli. A munkanélküliek aránya így 
picivel kedvezőbb, mint a városi átlag, a tartósan munkanélküliek aránya azonban rosszabb képet 
mutat a városi adatnál. 

48. táblázat: Berettyóújfalu – Északi terület városrész adatok 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Északi 
terület 

városrész 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Északi 
terület 

városrész 

Lakónépesség száma, fő 15.472 299 16.116 722 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 13,7 17,0 23,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 74,9 64,9 70,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 11,4 18,1 8,0 

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

14,4 25,4 27,2 32,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában, % 

15,6 21,9 10,4 12,3 

Lakásállomány, db 6.453 80 5.996 158 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 7,5 19,8 15,2 

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

7,5 5,0   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 11,7   

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

41,2 72,8   

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

9,8 23,7   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, % 

54,1 27,7   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 34,4   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 13,3   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 9,3   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 
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Az Északi területhez sorolt mindkét utcában megtalálható minden közmű. Elérhető a vezetékes víz 
és a szennyvízcsatorna hálózat, az áram és a közvilágítás, a gáz, mindkét út pormentes és van 
járda is. 
Ezen túlmenőn az államigazgatási és a humán közszolgáltatások szinte teljesen hiányoznak a 
területről, ami jelentősen csökkenti a lakóhelyként való értékét ennek a városrésznek, hiszen 
mindössze egy szakiskola és egy kollégium található meg a városrészben. 

Sportolásra, rekreációra egy játszótér és egy rendezvénycsarnok ad lehetőséget az Északi 
városrészben, más közösségi funkció nem található meg itt. 

A városrész közúton jól megközelíthető és távolsági buszmegálló is található itt. Vasútállomás és 
taxiállomás nincs ebben a városrészben. Kiépített kerékpárút a városrészt átszelő 47. sz. főút 
mentén van. 

A városrész gazdasági funkciókkal is kevésbé ellátott, csupán két kiskereskedelmi üzlet és négy 
vendéglátó egység működik itt. 

49. táblázat: Északi városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Kiváló megközelíthetőség (a 42. sz. és 47. sz. főút 
metszéspontjában) 
Jó tömegközlekedés 
Oktatási, nevelési intézményei gyönyörű 
természeti adottságokkal, fejleszthető területekkel 
Jelentős a zöld felületek aránya 
Intézményi és gazdasági funkciói jól elkülönülnek 
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület 
Jelentős gazdasági kapacitások (barna mezős 
beruházásokra) 

Magas környezeti terhelést jelentő átmenő 
forgalom 
Lakóingatlanjai rossz állapotúak 
Iskolai és kollégiumi épületek leromlott állapotúak 
Parkolási problémák 
Belvárostól való viszonylagos távolság 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Volt gyermekváros használaton kívüli épületeinek 
oktatási, közösségi célú hasznosítása 
Gazdaságélénkítés kis- és nagykereskedelmi 
egységek betelepítésével 
Középfokú- és szakoktatás fejlesztése 
Esélyegyenlőség megteremtése 
Versenyképesség növelése 
Életszínvonal növelése 

A kereskedelmi funkciók bővülése miatti 
forgalomnövekedés 

 
  

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.5.Hérnekkert - Herpály 

Városrész lehatárolása: A Péterszegi- Kossuth- Szabadság- Váczi M.- Sinka- Radnóti- Tardy- 
Királyhágó utcák és a Külterület által határolt terület 

A Hérnekkert - Herpály városrész lehatárolását az alábbi térképen kék szín jelzi.  

 

60. térkép: Berettyóújfalu – Hérnekkert – Herpály városrész térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Jellemzően lakófunkciójú terület, melyen a térségi szinten jelentős Gróf Tisza István Kórház és 
kisebb gazdasági egységek is elhelyezkednek. Jelentős az új beépítésre szánt területek nagysága, 
gazdasági funkció erősíthető a 42.sz. főút mentén. 

Hérnekkert – Herpály lakónépessége 12%-a a teljes városénak, 2011-ben .1819 fő élt itt. A lakók 
62,4 százaléka aktív korú, amely a 2001-es 63%-hoz képest minimális csökkenést mutat. 2001-
hez képest (15,0%) a 0-14-éves korosztály arányának változása sem jelentős (13,9%) és a 60 év 
felettiek aránya sem változott drasztikusan, 22,0%-ról 23,7%-ra nőtt. A városrész kedvezőtlen 
korstruktúrája megfelel a város egészében tapasztalható változásnak, valamint az országos 
trendeknek. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest. „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül” mutató értelmében a városban jelentősen javult az aktív korúak 
között az iskolai végzettségek szintje, a 2001-es 28,7%-hoz képest 2011-ben már csak 16,8%. 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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Ezen túlmenően a felsőfokú végzettségűek aránya is javulást mutat a városrészben, de kisebb 
mértékben emelkedett, 15,0%-ról 17,1%-ra nőtt.  

A lakásállomány 10 év alatt jelentősen bővült (690-ről 763-ra), emellett jelentősen javult a 
városrész lakásainak komfortfokozata,  csaknem felére lecsökkent az alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya (21,3%-ról 11,5%-ra csökkent). 2011-ben a belvárosban a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 10%-os, ami a városi átlaghoz 
(7,5%) képest kedvezőtlenebb képet mutat. Az egyszobás lakások aránya 8,1%, ami a város 5,8%-
os átlagához képest szintén kedvezőtlenebb. 

A foglalkoztatottság mutatói Hérnekkert - Herpály városrészben kissé kedvezőtlenebbek, mint az 
egyébként is  kedvezőtlen városi átlag. Az aktív korúak 44,6%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 50,9%-os aránya a 15-64 éves 
lakosságon belül szintén kedvezőtlenebb, mint a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 41,4%, mely kicsit rosszabb érték, mint a városi 40,0%-os adat. Hérnekkert – 
Herpály városrészben a munkanélküliek aránya 15,7%, akik közül 8,6% tartósan, 360 napon túl 
munkanélküli. Ezek a mutatók kissé rosszabb értéket mutatnak, mint a városra vonatkozó 14,0%-
os munkanélküliség, melyből 7,3% tartós munkanélküli.  

50. táblázat: Berettyóújfalu – Hérnekkert - Herpály városrész főbb mutatói (2001, 2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Hérnekkert-
Herpály 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Hérnekkert-
Herpály 

Lakónépesség száma, fő 15.472 1.819 16.116 1.918 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 13,9 17,0 15,0 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya, % 

62,7 62,4 64,9 63,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 23,7 18,1 22,0 

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

14,4 16,8 27,2 28,7 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebbek arányában, % 

15,6 17,1 10,4 15,0 

Lakásállomány, db 6.453 763 5.996 690 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 11,5 19,8 21,3 

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

7,5 10,0   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 8,1   

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

41,2 44,6   

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

9,8 11,7   
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Hérnekkert-
Herpály 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Hérnekkert-
Herpály 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül, % 

54,1 50,9   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 41,4   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 15,7   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya), % 

7,3 8,6   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Hérnekkert - Herpály városrészben fedezhető fel a legtöbb hiányosság közmű kiépítettség 
területén. Megtalálható a városrészben a vezetékes víz, a szennyvízcsatorna hálózat, az áram 
hálózat is, azonban több utcában hiányzik a közvilágítás, számszerűen 4-ben (Péterszegi u., Lőtér 
u., Hérnekkert u., Hargita u.), így ezt a funkciót a városrész lakossága kénytelen mellőzni. Szintén 
kiépített a vezetékes gáz és a járda, viszont a pormentes utak hiánya jelentős, számszakilag 24 
utcában (Kiss J. u., Kinizsi u., Nádasdy u., Thököly u., Hold u., Nap u., Barcsay u., Érmellék u., 
Lőtér u., Hérnekkert u., Huszár M. u., Hargita u., Tárogató u., Kisfaludy u., Maros u., Mikes K. u., 
Munkácsy u., Szemere u., Bihari u., Sinka u., Salamon u., Lenkei u., Színyei u., Semmelweis u.) 
jelent ez hiányt a városrészben. 

Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások az előző 
városrészekhez hasonlóan ebben a városrészben is hiányoznak.  

A humán közszolgáltatási rendszer az egészségügyi, kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb 
társadalmi, közösségi szolgáltatási téren az alábbi lehetőségeket kínálja a városrészben:  

 Gyermek háziorvosi rendelő 

 Gyógyszertár 

 Kórház 

 Járóbeteg szakellátás 

 Felnőtt fogászati rendelő 

 Egészségügyi szolgálat 

 Gyermekgyógyász szolgálat 

 Pszichiátriai gondozó 

 RTG ernyőképszűrő állomás 

 Tüdőgondozó intézet 

 Bölcsőde 

 Óvodák (2) 

 Egyéb oktatási intézmény 

 Sportpálya 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 
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 Tér 

A városrész közlekedési funkciói hiányosak, nincs távolsági buszmegálló és vasútállomás sem. A 
városrész rendelkezik taxiállomással. Kiépített kerékpárút a városrész határán húzódó 47. sz. főút 
mentén van. 

A gazdasági funkciókat tekintve Hérnekkert-Herpály városrész gazdagabb, mint az előzőekben 
elemzett városrészek. A legjellemzőbb gazdasági tevékenységek az alábbiak a városrészben:  

 Kiskereskedelmi üzletek (18) 

 Bankok (7) 

 Panzió 

 Vendéglátó egységek (9) 

 

51. táblázat: Hérnekkert – Herpály városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Kiváló megközelíthetőség (a 42. sz. útról és a 
belvárosból egyaránt) 
Jó tömegközlekedés 
Intézményi és lakófunkciók jól elkülönülnek 
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület 
 

Belső útjai keskenyek, a földutak 
felülreprezentáltak 
Intézményi funkciókhoz kapcsolódóan jellemző 
parkolási problémák 
Zöldfelületek száma alacsony 
Közösségi terei nincsenek 
Elöregedő lakosság 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Területi kórház egészségközponti szerepének 
növelése 
Gazdaságélénkítés kiskereskedelmi egységek, 
szolgáltatók betelepítésével 
Egészségturisztikai potenciál kiaknázása 
Esélyegyenlőség megteremtése 
Versenyképesség növelése 
Életszínvonal növelése 

Fejlesztési területek alacsony volta 
Közutak állapotának további romlása 
Lakosság további öregedése 

 
  

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.6. Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros 

Városrész lehatárolása: A Tardy- Diófa- Népliget- Toldi- Dózsa- Vágóhíd- Téglaparti- Kádár- 
Babits- Illyés- Csonkatorony- Királyhágó utcák által határolt terület. 

A városrész lehatárolását az alábbi térképen lila szín jelzi.  

61. térkép: Berettyóújfalu – Lipót – Gacsa – Jegyzőkert - Oláhváros városrész térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Jellemzően lakófunkciójú terület, melyen az elöregedő lakóingatlanok és az új beépítésű területek 
legmodernebb lakóépületei egyaránt jellemzőek. A terület belvárosi és Nyugati városrészi 
határvonalán jellemzőek a kereskedelmi és szolgáltató egységek, melyek a település lakosain túl 
a térségből jövő keresletre is számítanak. Jelentős új beépítésre szánt területekkel rendelkezik. 

 

Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros lakónépessége 20%-a a teljes városénak, 2011-ben 
1278 fő élt itt. A lakók 59,5 százaléka aktív korú, amely a 2001-es 63%-hoz képest kismértékű 
csökkenést mutat. 2001-hez képest (17,0%) a 0-14-éves korosztály arányának változása jelentős 
csökkenést mutat (12,7%), miközben a 60 év felettiek aránya 20%-ról 27,8%-ra nőtt. A városrész 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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kedvezőtlen, elöregedő korstruktúrája megfelel a város egészében tapasztalható változásnak, 
valamint az országos trendeknek. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest. A „legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül” mutató értelmében a városban jelentősen javult az aktív korúak 
között az iskolai végzettségek szintje, a 2001-es 21,6%-hoz képest kiugróan nagy a csökkenés, 
2011-ben már csak 8,6%. Ezen túlmenően a felsőfokú végzettségűek aránya is jelentős javulást 
mutat a városrészben, 9,7%-ról 17,8%-ra nőtt.  

A lakásállomány 10 év alatt jelentősen bővült (1.115-ről 1.278-ra), emellett jelentősen javult a 
városrész lakásainak komfortfokozata, jelentősen lecsökkent az alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya (17,0%-ról 6,7%-ra csökkent). 2011-ben a városrészben a komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül csupán 4,8%-os, ami a városi átlaghoz (7,5%) 
képest kedvezőbb képet mutat. Az egyszobás lakások aránya 4,2%, ami a város 5,8%-os 
átlagához képest szintén kedvezőbb. 

A foglalkoztatottság mutatói Lipót – Gacsa – Jegyzőkert – Oláhváros városrészben kedvezőbbek, 
mint a városi átlag, összességében azonban kedvezőtlen a városrész helyzete is. Az aktív korúak 
36,9%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A 
foglalkoztatottak 57,2%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül szintén kedvezőbb, mint a városi 
54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,6%, mely lényegében megegyezik 
a város 40,0%-os átlagával. A városrészben a munkanélküliek aránya 11,6%, akik közül 5,8% 
tartósan, 360 napon túl munkanélküli. Ezek a mutatók kedvezőbbek, mint a városra vonatkozó 
14,0%-os munkanélküliség, melyből 7,3% tartós munkanélküli.  

52. táblázat: Berettyóújfalu – Lipót – Gacsa – Jegyzőkert - Oláhváros városrész főbb mutatói (2001, 
2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Lipót – 
Gacsa – 

Jegyzőkert 
– 

Oláhváros 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Lipót – 
Gacsa – 

Jegyzőkert 
– 

Oláhváros 

Lakónépesség száma, fő 15.472 3.180 16.116 2.954 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 12,7 17,0 17,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 59,5 64,9 63,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 27,8 18,1 20,0 

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

14,4 8,6 27,2 21,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebbek arányában, % 

15,6 17,8 10,4 9,7 

Lakásállomány, db 6.453 1.278 5.996 1.115 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 6,7 19,8 17,0 

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

7,5 4,8   
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Lipót – 
Gacsa – 

Jegyzőkert 
– 

Oláhváros 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Lipót – 
Gacsa – 

Jegyzőkert 
– 

Oláhváros 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 4,2   

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

41,2 36,9   

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

9,8 5,8   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül, % 

54,1 57,2   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 39,6   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 11,6   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 5,8   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros városrészben már valamicskével jobb a helyzet, mint 
az előzőben. Ebben a városrészben megtalálható a vezetékes víz és a szennyvízcsatorna hálózat 
is csak egy utcában (Berzsenyi u.) nem került kiépítésre. A vezetékes gázhálózat és járdák szintén 
minden utcában megtalálhatók. A pormentes utak hiánya jellemzi e városrészt is, 17 utcában 
(Balassi u., Benczúr Gy. u., Vécsey u., Szökő u., Köztársaság u., Katona J. u., Bánk bán u., Egressi 
B. u., Nyárfa u., Bethlen G. u., Vajda J. u., Hajdú u., Nagyváradi u., Botond u., Belsőmajor u., Diófa 
u., Berzsenyi u.) hiányzik a szilárd útburkolat. 

Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások a Lipót – Gacsa 

– Jegyzőkert  Oláhváros városrészben teljesen hiányoznak. 

A humán közszolgáltatási rendszer is hiányos, a kulturális, oktatási, hitéleti és egyéb társadalmi, 
közösségi szolgáltatások terén az alábbi lehetőségek érhetők el:  

 Óvoda 

 Sportpálya, sporttelep 

 Játszótér 

 

A közlekedési funkciók szintén hiányosak. Közúton jól megközelíthető a városrész, de nincs 
távolsági autóbusz megálló, vasútállomás és taxiállomás sem, azonban több kiépített kerékpárút 
is elérhető a városrészben, a 47. sz. főút Dózsa György úti szakaszán, mely a városrész határán 
húzódik, illetve a Kádár vitéz, a Széchenyi és a Vágóhíd utcákban. 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 
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A Lipót – Gacsa – Jegyzőkert  Oláhváros városrészben a gazdasági funkciók is hiányosak, 
csupán az alábbi gazdasági szolgáltatások érhetők el itt:  

 Kiskereskedelmi üzletek (34) 

 Panzió 

 Vendéglátó egységek (10) 

 

53. táblázat: Lipót – Gacsa – Jegyzőkert – Oláhváros SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Kiváló megközelíthetőség (a 42. sz útról és a 
belvárosból egyaránt)  
Intézményi és lakófunkciók jól elkülönülnek 
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület 
Szellős, jól strukturált út- és telekszerkezet 

Intézményi funkciókhoz kapcsolódóan jellemző 
parkolási problémák 
Zöldfelületek funkció nélkül, gondozatlanok 
Kevés és leromlott állapotú közösségi tér 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Gróf Tisza István Kórház egészségközponti 
szerepének növelése 
Gazdaságélénkítés kiskereskedelmi egységek, 
szolgáltatók betelepítésével 
Egészségturisztikai potenciál kiaknázása 
Esélyegyenlőség megteremtése 
Versenyképesség növelése 
Életszínvonal növelése 
Lakófunkció tovább bővíthető (kijelölés megtörtént, 
közművesítés megoldott) 

Közutak állapotának további romlása 

 

  

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.7. Ipari terület 

Városrész lehatárolása: A Dózsa- Vágóhíd- Téglaparti- Kádár V.- Király-hágó- Széchenyi utcák és 
a vasútvonal által határolt terület. 

A városrész lehatárolását az alábbi térképen piros szín jelzi.  

 

62. térkép: Berettyóújfalu – Ipari park városrész térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Jellemzően gazdasági funkciót betöltő terület, melyet a kisebb vállalkozások jelenléte jellemez. A 
városrésznek minden adottsága megvan a nagyobb ipari vagy logisztikai fejlesztések 
végrehajtására. 

 

Az Ipari terület alacsony, néhány fős lakosságszáma miatt 1-2 fő adata jelentősen meghatározhatja 
a városrész mutatóit. A városrész lakónépessége 0,03%-a a teljes városénak, a 2011-es 
népszámlálás idején csupán 5 fő élt a városrészben (2001-ben még 9 fő). A lakók 80,0 százaléka 
aktív korú, és 20%-a idős korú. Fiatalkorú nem élt a városrészben 2011-ben. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói romlottak a 2001-es népszámláláshoz 
képest. A „Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül” mutató a 2001-es 0,0%-hoz képest 2011-ben már 50,0%. Ez a változás a képzettebb 
lakosság elköltözésével magyarázható. Ezzel párhozamosan a felsőfokú végzettségűek aránya is 
javulást mutat a városrészben, 0,0%-ról 33,3%-ra nőtt.  

A lakásállomány 10 év alatt nem változott, ugyanúgy 3 lakás állt a városrészben 2011-ban, mint 
2001-ben, azonban a városrész lakásainak komfortfokozata romlott (0,0%-ról 33,3%-ra nőtt az 
alacson komfortfokozatú lakások aránya). 2011-ben a városrészben a komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 50,0%-os, ami a városi átlaghoz (7,5%) képest 
jelentősen kedvezőtlenebb képet mutat. Az egyszobás lakások aránya szintén 50,0%. 

A foglalkoztatottság mutatói az Ipari területen összességében vegyes képet mutatnak, bizonyos 
mutatók kedvezőbbek, más mutatók kedvezőtlenebbek, mint a város többi részében. Az aktív 
korúak 50,0%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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foglalkoztatottak 40,0%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül szintén kedvezőtlenebb, mint a 
városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 50,0%, mely szintén rosszabb 
a városi 40,0%-os átlagnál. A munkanélküliségi adatok azonban jóval kedvezőbbek, az Ipari 
területen a munkanélküliek aránya és a tartósan, 360 napon túl munkanélküliek aránya is 0,0%, 
tehát a településrészen nincs munkanélküliség. 

54. táblázat: Berettyóújfalu – Ipari terület városrész főbb mutatói (2001, 2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Ipari park 
Berettyóújfalu 

összesen* 
Ipari park 

Lakónépesség száma, fő 15.472 5 16.116 9 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 0,0 17,0   

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 80,0 64,9   

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 20,0 18,1   

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

14,4 50,0 27,2 0,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában, % 

15,6 33,3 10,4 0,0 

Lakásállomány, db 6.453 3 5.996 3 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 33,3 19,8 0,0 

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

7,5 50,0   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 50,0   

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

41,2 50,0   

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

9,8 50,0   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, % 

54,1 40,0   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 50,0   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 0,0   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 0,0   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 229 
 

ITS Konzorcium 

  
 

Az Ipari terület városrészben minden közmű kiépített, minden infrastrukturális ellátás megtalálható. 
Van vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna hálózat, áram és közvilágítás, gáz és járda, továbbá a 
városrész minden útja pormentes. Ez a városrész a legfejlettebb az infrastruktúra-kiépítettség 
szempontjából. 

Az állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási és rendészeti funkciók teljesen hiányoznak 
ebben az alapvetően ipari termelésre berendezkedett városrészben, a humán közszolgáltatások 
közül is csak a város egyetlen mentőállomása található meg itt.  

A városrész funkciójának megfelelően a közösségi funkciók is teljesen hiányoznak.  

A közlekedési funkciók szintén hiányosak: nincs távolsági autóbusz megálló, taxiállomás és 
vasútállomás sem. Több kiépített kerékpárút is elérhető a városrészben, a 47. sz. főút Dózsa 
György úti szakaszán, mely a városrész határán húzódik, illetve a Kádár vitéz és a Széchenyi 
utcákban. 

A Városközpont mellett az Ipari terület városrész Berettyóújfalu gazdaságának központja. A 
funkciójából adódóan az alábbi gazdasági tevékenységek találhatók meg a városrészben: 

 Kiskereskedelmi üzletek (10) 

 Bankok (7) 

 Ipari park 

 Vendéglátó egységek (2) 

 

55. táblázat: Ipari terület SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Kiváló megközelíthetőség nemzetközi főútról  
Vasútvonal közelsége 
Kiépített infrastruktúra 
Gazdasági hasznosítású terület növelhetősége 
Ipari Park-i cím 

Gyenge tőkevonzó képesség 
 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Versenyképesség növelése IP-ba betelepülők 
támogatásával 
Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar betelepülése 
Alternatív energiára épülő ipar fejlesztése 

Debrecen és Nagyvárad elszívó ereje 
érvényesül 
Környezetterhelés növekedése 

  

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.8. Berettyószentmárton 

Városrész lehatárolása: A Berettyólapos- Berettyó-folyó- Vadász- Ölyvös- Irinyi- Liszt- Bócsi utcák 
- 47-es főút-Biharkeresztesi út- Határ- Kodormány- Puskin utcák által határolt terület.  

A városrész lehatárolását az alábbi térképen a zöld szín jelzi.  

63. térkép: Berettyóújfalu – Berettyószentmárton városrész térképe 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Zömében falusias jellegű, családi házas beépítésű lakóterület, vegyes terület felhasználással. A 
terület külső elérhetősége kitűnő, tömegközlekedési kapcsolatai a területét kettészelő 47. sz. 
főútnak köszönhetően jók. 

A városrész önálló település volt 1979-ig, majd Berettyóújfaluhoz csatlakozva a 80-as években 
dinamikus fejlődésnek indult, a kedvezőbb ingatlanárak miatt a történelmi Berettyóújfalu város 
alvóvárosi funkcióját kezdte betölteni. Ezért több jellemző részre is osztható. 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 231 
 

ITS Konzorcium 

  
 

A morotvai részt a tudatos településfejlesztés rajzolata jellemzi, szellős, széles utcáival és tág 
életteret nyújtó telekfelosztásával. A főút mellett elnyúló központi városrész igazgatási, 
szolgáltatási, gazdasági funkciókat egyaránt ellát. Tóháti része szlömösödő, kis részben 
szegregálódó terület. 

 

Berettyószentmárton lakónépessége 17%-a a teljes városénak, 2011-ben 2.549 fő élt itt. A lakók 
67,5 százaléka aktív korú, amely a 2001-es 67,0%-hoz képest minimális növekedést mutat. 2001-
hez képest (20,0%) a 0-14-éves korosztály arányának változása jelentős csökkenést mutat 
(13,5%), miközben a 60 év felettiek aránya 13,0%-ról 18,9%-ra nőtt. Tíz év leforgása alatt a 
városrész lakossága jelentősen megöregedett. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvezően alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest. A „legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül” mutató értelmében a városban jelentősen javult az aktív korúak 
között az iskolai végzettségek szintje, a 2001-es 28,5%-hoz képest 2011-ben már csak 16,5%. 
Ezen túlmenően a felsőfokú végzettségűek aránya is jelentős javulást mutat a városrészben, 8,6%-
ról 13,3%-ra nőtt.  

A lakásállomány 10 év alatt kis mértékben bővült (947-ről 1010-re), emellett jelentősen javult a 
városrész lakásainak komfortfokozata, jelentősen lecsökkent az alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya (23,1%-ról 9,9%-ra csökkent). 2011-ben Berettyószentmártonban a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 7,7%-os, ami a városi átlaggal 
(7,5%) lényegében megegyezik. Az egyszobás lakások aránya 7,8%, ami a város 5,8%-os 
átlagához képest kedvezőtlenebb. 

A foglalkoztatottság mutatói Berettyószentmártonban nagyjából ugyanazt a képet mutatják, mint 
a városi átlag, összességében azonban kedvezőtlen a városrész helyzete is. Az aktív korúak 
42,9%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 41,2%. A 
foglalkoztatottak 52,8%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül szintén kissé elmarad a városi 
54,1%-os átlagtól. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,3%, mely megegyezik a városi 
40,0%-os adattal. Berettyószentmártonban a munkanélküliek aránya 14,8%, akik közül 8,0% 
tartósan, 360 napon túl munkanélküli. Ezek a mutatók kis mértékben kedvezőtlenebbek, mint a 
városra vonatkozó 14,0%-os munkanélküliség, melyből 7,3% tartós munkanélküli.  

56. táblázat: Berettyóújfalu – Berettyószentmárton városrész főbb mutatói (2001, 2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Berettyó-
szentmárton 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Berettyó-
szentmárton 

Lakónépesség száma, fő 15.472 2.549 16.116 2.611 

Lakónépességen belül 0-14 
évesek aránya, % 

13,9 13,5 17,0 20,0 

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya, % 

62,7 67,5 64,9 67,0 

Lakónépességen belül 60-X 
évesek aránya, % 

23,4 18,9 18,1 13,0 

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

14,4 16,5 27,2 28,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebbek arányában, % 

15,6 13,3 10,4 8,6 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Berettyó-
szentmárton 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Berettyó-
szentmárton 

Lakásállomány, db 6.453 1.010 5.996 947 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 9,9 19,8 23,1 

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

7,5 7,7   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 7,8   

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

41,2 42,9   

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

9,8 11,1   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül, % 

54,1 52,8   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 39,3   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 14,8   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya), % 

7,3 8,0   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Berettyószentmárton városrészben megtalálhatók a vezetékes ivóvíz és kiépült a 
szennyvízcsatorna-hálózat is. Rendelkezésre áll az elektromos áram és a közvilágítás, van 
kiépített gázhálózat és járda a területen. A többi városrészhez hasonlóan a pormentes utak 
hiányoznak helyenként ebben a városrészben is. Ez a hiányosság Berettyószentmártonban 23 
utcát érint (Hullám u., Csónak u., Ladik u., Halász u., Makó u., Madarász u., Csikász u., Révész 
u., Vadász u., Ölyvös u., Irinyi u., Tinódi u., Sport u., Blaha L. u., Rozgonyi u., Alkotmány u., Déryné 
u., Temesvári u., Bócsi u., Kosztolányi u., Határ u., Arasz u., Hajnal u.), ezek az utak csak útalappal 
rendelkeznek. 

Berettyószentmárton települési alközponti funkciójának ellenére az állami, igazgatási, hatósági, 
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások teljesen hiányoznak a városrészben, a humán 
közszolgáltatási rendszer azonban fejlettebb, az egészségügyi, kulturális, oktatási, hitéleti és 
egyéb társadalmi, közösségi szolgáltatásai közül az alábbiak találhatóak meg a városrészben:  

 Felnőtt háziorvosi rendelő 

 Gyógyszertár 

 Idősek klubja (nappali ellátás) 

 Állatorvos 

 Óvoda 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 
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 Általános iskola 

 Könyvtár 

 Szabadidőközpont/-csarnok, sportcsarnok 

 Sportpálya, sporttelep 

 Terek (2) 

 Játszótér 

 Temető 

 Posta 

A közlekedési funkciók némiképp hiányosnak tekinthetőek. A városrészben található távolsági 
autóbusz megálló és közúton is jól megközelíthető a városrész, és a város három benzinkútja közül 
kettő itt működik. Nincs azonban vasútállomás és taxiállomás sem. Kiépített kerékpárút a 
városrészt ketté szelő 47. sz. főút mentén található, a Dózsa György és a Puskin utcákon. 

Berettyószentmártonban a gazdasági funkciók alapvetően az itt élő lakosság ellátására 
korlátozódnak, az alábbi szolgáltatások érhetőek el a városrészben: 

 Kiskereskedelmi üzletek (24) 
 Vendéglátó egységek (9) 

 

57. táblázat: Berettyószentmárton SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

Külső megközelíthetősége kitűnő 
Kiterjedt intézményi területek 
Városrész növekvő presztízse 
Ipari tevékenységgel nem terhelt terület 
Kedvező korösszetétel 
Szellős, jól strukturált út és telekszerkezet 
Közművek kiépítettsége 

Átmenő forgalommal terhelt 
Településszerkezetből adódóan központ 
hiánya 
Igazgatási, közszolgáltatási feladatokat ellátó 
épületállomány elöregedése 
Közlekedési és parkolási problémák 
A turisztikai vonzerők kihasználatlanok 
Többnyire elkülönülten működő civil 
szervezetek 
Szegregálódó területek 

Lehetőségek  Veszélyek 

Európai Uniós és hazai források hatékony 
kihasználása 
Sportturizmus fellendülése 
Versenyképesség növelése 
Életszínvonal növelése 

Szakképzett fiatalok elvándorlása 
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás 

  

A városrész gazdasági 
adottságai 

Városrészi SWOT 
elemzés 
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3.3.2.9. Külterület 

Városrész lehatárolása: A belterület határán kívül eső külterületi területek. 

 

A város belterületi határát körülölelő terület elsősorban ipari és mezőgazdasági tevékenység 
végzésére alkalmas. Az ipar szerepe egyenlőre jelentéktelen a városban, a területek 
hagyományosan mezőgazdasági hasznosításúak. 

A Külterület lakónépessége 0,4%-a a teljes városénak, 2011-ben 68 fő élt itt. A lakók 63,2 
százaléka aktív korú, amely a 2001-es 64%-hoz képest minimális csökkenést mutat. 2001-hez 
képest (17,0%) a 0-14-éves korosztály arányának változása nem jelentős (14,7%), miközben a 60 
év felettiek aránya 19%-ról 22,1%-ra nőtt. A Külterület kedvezőtlen korstruktúrája megfelel a város 
egészében tapasztalható változásnak, valamint az országos trendeknek. 

Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói kedvező irányba alakultak a 2001-es 
népszámláláshoz képest, azonban még mindig nagyon rosszak az értékek. A „legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül” mutató 
értelmében a városban jelentősen javult az aktív korúak között az iskolai végzettségek szintje, a 
2001-es 58,7%-hoz képest 2011-ben már 46,5%. Eközben a felsőfokú végzettségűek aránya nem 
változott, a külterületen senki nem rendelkezett felsőfokú végzettséggel 2001-ben és 2011-ben 
sem. 

A lakásállomány 10 év alatt jelentősen bővült (29-ről 52-re), emellett jelentősen javult a városrész 
lakásainak komfortfokozata, miközben ez a város egyetlen városrésze, ahol nem csökkent, hanem 
nőtt az alacsony komfort fokozatú lakások aránya (51,7%-ról 65,4%-ra nőtt). 2011-ben a 
Külterületen a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 
nagyon magas, 60,5%-os, ami a városi átlaghoz (7,5%) képest is kiugróan rossz képet mutat. Az 
egyszobás lakások aránya 52,6%, ami szintén kedvezőtlen érték. 

A foglalkoztatottság mutatói a Külterületen kedvezőtlenebbek, mint az egyébként is kedvezőtlen 
városi átlag. Az aktív korúak 51,2%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi 
átlag 41,2%. A foglalkoztatottak 45,8%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül kedvezőbb, mint 
a városi 54,1%-os átlag. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 59,0%, mely kedvezőtlenebb, 
mint a városi 40,0%-os adat. A Külterületen a munkanélküliek aránya kiugróan magas, 31,3%, akik 
közül 9,4% tartósan, 360 napon túl munkanélküli. Ezek a mutatók sokkal rosszabb képet festenek, 
mint a városra vonatkozó 14,0%-os munkanélküliség, melyből 7,3% tartós munkanélküli.  

58. táblázat: Berettyóújfalu – Külterület városrész főbb mutatói (2001, 2011) 

Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Külterület 
Berettyóújfalu 

összesen* 
Külterület 

Lakónépesség száma, fő 15.472 68 16.116 72 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya, % 

13,9 14,7 17,0 17,0 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya, % 

62,7 63,2 64,9 64,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 
aránya, % 

23,4 22,1 18,1 19,0 

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

14,4 46,5 27,2 58,7 

A városrész 
lehatárolása, története, 
szerkezete 

A városrész demográfiai 
és szociális jellemzői 
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Mutató megnevezése 

2011 2001 

Berettyóújfalu 
összesen* 

Külterület 
Berettyóújfalu 

összesen* 
Külterület 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában, % 

15,6 0,0 10,4 0,0 

Lakásállomány, db 6.453 52 5.996 29 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya, % 

8,9 65,4 19,8 51,7 

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

7,5 60,5   

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül, % 

5,8 52,6   

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

41,2 51,2   

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

9,8 25,6   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül, % 

54,1 45,8   

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya, % 

40,0 59,0   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta), % 

14,0 31,3   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya), % 

7,3 9,4   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (15 fő) adatait 

 

A Külterület nem rendelkezik semmilyen belterületi funkcióval, így az állami, igazgatási, hatósági, 
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, a humán közszolgáltatások és a közösségi 
funkciók is hiányoznak itt. 
 

A Külterületen található a város mezőgazdasági területeinek túlnyomó része, amelyek az országos 
átlagtól jobb termőhelyi adottságúak. 

 
A Külterületen, a 42. nemzetközi főútvonal mentén található Berettyóújfalu legjellemzőbb építészeti 
emléke, jelképe, az Árpád kori templomrom. Jelenleg a torony veszélyes, belső látogatása nem 
lehetséges. A Csonkatorony környezetének rendezésével, megfelelő infrastruktúra kiépítésével, 
maradványainak felújításával, megóvásával hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének 
növeléséhez. A helyszín alkalmassá válik egyedi turisztikai attrakciók megvalósítására. 

A régi szeméttelep és a volt laktanya területe (külterületek) olyan tájsebek voltak, melyek régóta 
megoldásra várnak. A szeméttelep rekultivációja 2014-ban befejeződött. A laktanya területének 
egy részét értékesítette az önkormányzat, a másik részén pedig a kármentesítés pályázati forrás 

A városrész 
infrastruktúrájának, 
közszolgáltatásainak és 
funkcióinak jellemzői 

A városrész gazdasági 
adottságai 
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segítségével megvalósult. Ezzel a kiemelkedő környezetvédelmi kockázatot jelentő problémákat 
sikeresen megoldotta a város. 

3.3.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése  

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész 
területére vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv 
fejezetében kerülnek elemzésre. 

Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és 
Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 
2009. január 28.) és a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) 
útmutatása alapján készült. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és 
szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges 
adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül 
olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy 
a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, 
általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, vízfolyás 
partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen 
belüli kisterületi egység.  

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011. 
évi népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett 
területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, 
illetve a 35 százalékot.  

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb 
települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az 
egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület 
lakónépességének száma eléri az 50 főt. 

A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő adatbázisokból nyert adatok 
alapján kerültek aktualizálásra. 

3.3.3.1 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi 

koncentrációjáról, annak válzozásairól, a 2001-es, valamint a 2011-es 

népszámlálási adatok alapján 

Berettyóújfalu 2008-ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi 
népszámlálási adatokon nyugvó lehatárolások alapján készült. Az IVS elkészítéséhez kiadott 
központi útmutató azon területeket tekintette szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú 
lakosság aránya meghaladta az ötven százalékot, veszélyeztetett területeknek pedig ahol 
meghaladta a negyven százalékot.   

A KSH két területet határolt le: 

 1.sz. szegregátum: Völgyköz 

 2.sz. szegregátum: Tóhát   

2008-as IVS ASZT része nem azonosított ezeken a területeken belül utcákat. 

Az elemzés 
módszertana, 
háttere 
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A 2001. évi népszámlálásból származó adatok alapján kialakított KSH álláspontot a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat és a városi szakértők egyaránt megkérdőjelezték, így az 
antiszegregációs terv részben prevenciós, részben integrációs, felzárkóztató jellegű, és főként 
azon rétegek helyzetének javítását célozta. 

64. térkép: Berettyóújfalu szegregátumai 

 

Forrás: IVS – Antiszegregációs terv 

A 2011. évi népszámlálási adatok és a szegregációs index határértékének útmutató szerinti 
csökkentése módosították a szegregátumként, illetve veszélyeztetett területként lehatárolt 
területek számát és kiterjedését. 

A szegregátumok kiterjedésének változásáról azonban nem tudunk pontos képet alkotni, mert a 
2008-ban készült IVS nem határozta meg pontosan az akkor szegregátomként lehatárolt 
területeken elhelyezkedő utcákat. 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen az aktív korú lakosságon belül, az alacsony 
státuszú lakosság aránya 9,8%. Koncentrációjuk alapján a KSH 3 szegregátumot és egy 
veszélyeztetett területet határolt le. A helyszíni bejárás és az aktuális önkormányzati adatok alapján 
azonban megállapítható, hogy a településen jelenleg 2 szegregátum és egy veszélyeztetett terület 
azonosítható. 
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65. térkép: Berettyóújfalu szegregátumokat bemutató térképe (szegregációs mutató 35% felett) 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

66. térkép: Berettyóújfalu szegregátumokat bemutató térképe (szegregációs mutató 30% felett) 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 
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A szegregátumok helyzetértékelése5 

3.3.3.1.1 1. számú szegregátum - Tóhát 

A KSH a Berettyószentmárton városrészben található, Hajnal u. - Tóhát u. - névtelen u. - Határ 
u. mindkét oldala Hajnal utcáig - Határ u. keleti része Kodormány utca által határolt tömböt 
szegregátumként határolta le. A területen élők száma 166 fő, a szegregációs mutató 41,9%. A 0-
14 évesek aránya 18,1%. (városi arány 13,9%). A 60 év felettiek aránya 11,4% (városi arány 
23,4%). Az aktív korúak több mint 60%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A 
háztartások több mint 50%-ban egyetlen foglalkoztatott sincs. Felsőfokú végzettségűek aránya 
2,6%.  

67. térkép: Az 1. számú szegregátum térképe 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

A területen élők közül 1 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Lakásfenntartási támogatásban 17 
háztartás, rendszeres szociális segélyben 2 fő részesül. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre 21 gyermek jogosult. 

A területen található lakások száma 55, ezek 21,8%-a alacsony komfortfokozatú. A lakások 22%-
a egyszobás. A házak többsége falusi kockaház vagy régi parasztház. Szociálpolitikai kedvezmény 
felhasználásával épült ingatlan is található itt. A területen nem lakófunkciójú épület nem található, 
önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően 
magántulajdonban vannak. 

2010. január 1. óta sem építési, sem bontási engedélyt nem adott ki a hatóság a szegregátum 
területén.  

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy hány utcában hiányzik a pormenes út.  

A szemétszállítás, a közvilágítás mindenhol megoldott. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat 
minden utcában elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott 

                                                           
5 A területek a városi áttekintő térképen lettek jelölve 

A 2001. évi 
népszámlálás óta 
eltelt időszakban 
bekövetkezett 
változások 
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rácsatlakozni a közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást 
kapcsolt le a szolgáltató.   

Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától 
számított 500 méteren belül nincs.  

A területről az óvodás gyermekek jellemzően az Eszterlánc tagóvodába és a  Gyermekkert 
tagintézménybe járnak, az iskolás gyermekek a Hunyadi Mátyás tagiskolában tanulnak. 

Ez a Tóhátnak nevezett terület 1975-ben került Újfaluhoz, addig önálló település volt, 
hagyományos parasztházak voltak itt. Az elöregedő lakosság helyére költöztek be a roma 
családok, akik itt tudtak olcsó ingatlant vásárolni. A területen ma is etnikailag vegyes lakosság él.  

3.3.3.1.2 2. számú szegregátum - Völgyköz 

A KSH a Nyugati városrészben található Nefelejcs u. - Rózsa u. - Akácos u. - Csalogány utca 
által határolt tömböt szegregátumnak minősítette. A szegregációs mutató: 48,1%. A területen élők 
száma 99 fő. A 0-14 évesek aránya 17,2%. A 60 év felettiek aránya viszont 77,8%. Felsőfokú 
végzettség rendelkezők aránya 1,8%. Az aktív korúak 79,2%-a nem rendelkezik rendszeres 
munkajövedelemmel. A háztartások 60,2%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. 

68. térkép: A 2. számú szegregátum térképe 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

A területen élők közül 2 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Lakásfenntartási támogatásban 16 
háztartás, rendszeres szociális segélyben 3 fő részesül. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre 20 gyermek jogosult. 

A területen található lakások száma 28, ennek 17,9%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás 
lakások aránya 10,7%.  A házak többsége szociálpolitikai kedvezmény felhasználásával épült. A 
területen kizárólag lakóépület található. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek 
adatok, de a házak alapvetően magántulajdonban vannak. 

2010. január 1. óta sem építési, sem bontási engedélyt nem adott ki a hatóság a szegregátum 
területén.  
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Az alábbi utcákban hiányzik a pormentes út: Csalogány u., Akácos u., Rózsa u. 

A szemétszállítás, a közvilágítás mindenhol megoldott. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat 
minden utcában elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott 
rácsatlakozni a közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást 
kapcsolt le a szolgáltató.   

Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától 
számított 500 méteren belül nincs.  

A területről az óvodás gyermekek jellemzően az  Eszterlánc tagóvodába és a  Gyermekkert 
tagintézménybe járnak, az iskolás gyermekek a Hunyadi Mátyás tagiskolában tanulnak. 

Völgyközben a szegregátum úgy alakult ki, hogy az itt található önkormányzati telkeket a 
rászorulóknak osztották ki. A telket a családok tartós földhasználatra kapták, de ha beépítették, 
akkor megkapták a telket is.  Ma is inkább vegyes terület, nem csak romák élnek itt. De a Csalogány 
utcában, valamint az Akácos utca végén, a Nefelejts utca végén főleg romák laknak.  

3.3.3.1.3 3. számú szegregátum 

A KSH a Bem u. - Kossuth utca" által határolt tömböt szegregátumként határolta le. Az 
önkormányzat vitatja a szegregátumként való lehatárolást. A KSH által lehatárolt területen a 
helyszíni bejárás és az önkormányzati adatgyűjtés során szegregátumot nem lehetett azonosítani. 
A Kossuth utcán van egy önkormányzati, ahol szoba-konyhás lakások vannak egy udvarban. 
Azonban az ebben a tömbben élők száma nem éri el az 50 főt. Az aktuális önkormányzati 
adatok szerint 23 fő él itt.   

Beavatkozásra ezen a területen nincs szükség, arra azonban figyelnie kell az önkormányzatnak, 
hogy a későbbiekben se növekedjen itt az alacsony státusú családok száma. 

69. térkép: A 3. számú szegregátum térképe 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 
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3.3.3.1.4 4. számú veszélyeztetett terület 

A KSH Nyugati városrészben, a 2. sz. szegregátum közelében lehatárolt még egy veszélyeztetett 
területet is, mely a Bem u. mindkét oldala - névtelen u. - Budai N. A. u. - Batthyány u. - Mikszáth 
u. - Bem u. utca által határolt tömb. 

A szegregációs index: 33,0%. A területen élők száma 157 fő. A 0-14 évesek aránya, 23,6%. A 60 
év felettiek aránya viszont 58%. Felsőfokú végzettség rendelkezők aránya 1,0%. Az aktív korúak 
62,6%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 62,7%-ában egyetlen 
foglalkoztatott sincs. 

A területen élők közül 3 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Lakásfenntartási támogatásban 17 
háztartás, rendszeres szociális segélyben 2 fő részesül. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre 30 gyermek jogosult 

70. térkép: A 4. számú veszélyeztetett terület térképe 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

A területen található lakások száma 55, ennek 40%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás 
lakások aránya 16,4%.  A házak többsége hagyományos vidéki ház (szociálpolitikai kedvezmény 
felhasználásával épült házak is vannak közöttük). A területen kizárólag lakóépület található. 
Önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan nincsenek adatok, de a házak alapvetően 
magántulajdonban vannak. 

2010. január 1. óta sem építési, sem bontási engedélyt nem adott ki a hatóság a veszélyezetett 
terület területén.  

Az alábbi utcákban hiányzik a pormentes út: Mikszáth u., Bem u., Batthyhány u. A szemétszállítás, 
a közvilágítás mindenhol megoldott. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat minden utcában 
elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adataink, hogy hány háztartás nem tudott rácsatlakozni a 
közművekre, illetve a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást kapcsolt le a 
szolgáltató.   

Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától 
számított 500 méteren belül nincs.  
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A területről az óvodás gyermekek jellemzően az Eszterlánc tagóvodába és a Gyermekkert 
tagóvoda intézménybe járnak, az iskolás gyermekek a Hunyadi Mátyás tagiskolába, és a 
Széchenyi tagiskolában tanulnak. 

Ez egy hagyományos falusias terület, ahol a roma családok olcsón tudtak ingatlanhoz jutni, de ma 
is vegyes etnikailag a lakosság.  

 

Összegzés, szegregátumok összehasonlítása 

59. táblázat: A szegregátumok és veszélyeztetett területek összehasonlítása Berettyóújfaluban 

szegregátumok és 
veszélyeztetett 

területek 

város 
összesen  

(városi átlag) 
 1. sz. szegr. 2. sz.  szegr. 

3. sz. 
szegregátum 

4. sz. 
veszélyeztet

ett terület 

lakónépesség  
száma (fő) 

15.472 166 99 23 157 

szegregációs mutató 
(%) 

9,8 41,9 48,1 - 33,0 

lakónépességen belül 
0-14 évesek aránya 
(%) 

13,9 18,1 17,2 - 23,6 

lakónépességen belül 
60-X évesek aránya 
(%) 

23,4 11,4 5,1 - 18,5 

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

41,2 60,7 79,2 - 62,6 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya (%) 

40,0 50,8 62,2 - 62,7 

Alacsony komfort 
fokozatú lakások 
aránya (%) 

8,9 21,8 17,9 - 40,0 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

A város két szegregátuma közül a Tóhátnak nevezett 1. sz. szegregátum a népesebb, de a 
Völgyköznek nevezett 2. sz. szegregátum rendelkezik a legrosszabb mutatókkal. Mindkét terület 
lakossága vegyes etnikailag, de Völgyközben vannak kimondottan romák által lakott utcák, 
utcarészek.  

A közüzemi szolgáltatások elérhetőek a szegregátumokban, de vannak utcák, ahol hiányzik a 
pormentes út. 
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Mindkét szegregátumban magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők és a 
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, de a két terület közül is a 2. sz szegregátum mutatói a 
legkedvezőtlenebbek. 

Külön ki kell emelni, hogy a 4. sz. veszélyeztetett terület szegregációs mutatója ugyan nem éri el 
a 35%-ot, de ez is egy népes terület, és több mutatója is hasonlóan kedvezőtlen, mint a két 
szegregált területé. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők és a foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya itt is meghaladja a 60%-ot, és ezen a területen a legmagasabb a komfort nélkül 
lakások aránya, és vannak utcák, amelyek nem pormentesek.  

A városközpont tömegközlekedéssel nem érhető el, gyalog és kerékpárral közlekednek a helyi 
lakosok, mivel a szegregátumok a város szélein helyezkednek el, az itt élők számára ez 
megnehezítheti a szolgáltatások, hivatalok elérhetőségét. 

A terület problémáinak kezelésében az önkormányzat mellett a CNÖ és civil szervezetek vesznek 
részt. 

3.3.4 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

A régi szeméttelep és a volt laktanya területe (külterületek) olyan tájsebek voltak, melyek régóta 
megoldásra vártak. A szeméttelep rekultivációja 2014-ban befejeződött. A laktanya területének egy 
részét értékesítette az önkormányzat, a másik részén pedig a kármentesítés pályázati forrás 
segítségével megvalósult. Ezzel a kiemelkedő környezetvédelmi kockázatot jelentő problémákat 
sikeresen megoldotta a város.  
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4 Mellékletek 

1. melléklet: Az előző Intergrált Városfejlesztési Stratégia 

projektjeinek megvalósulása 

Projekt címe Megvalósult-e 

Főtér és sétány kialakítása, épületrekonstrukció igen 

Kossuth u. 6. (volt Megyeháza) rehabilitációja igen 

Kossuth u. 4. sz alatti volt banképület felújítása igen (Kálvin tér 4.) 

Mozi felújítása Igen 

Piactér átjárhatóságának biztosítása folyamatban 

Piaccsarnok építése nem 

Városi Strandfürdő fejlesztése igen 

Központi Rendelőintézet kialakítása 
gyermekorvosi rendelő elkészült, 

központi nem lesz 

Liget rehabilitációja, játszótér felújítása igen 

Művelődési Ház felújítása igen 

József Attila Általános Iskola bővítése és felújítása igen 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése és felújítása igen 

TISZK létrehozása, infrastrukturális fejlesztése (Eötvös József 
SZKI) igen 

Arany János Gimnázium bővítése és felújítása igen 

Polgármesteri Hivatal felújítása, komplex akadálymentesítése nem 

Városi Sportcsarnok felújítása nem 

Zsinagóga felújítása – Multifunkciós rendezvénytér kialakítása nem 

József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolájának 
rehabilitációja igen 

TISZK létrehozása, infrastrukturális fejlesztése (Bessenyei György 
SZKI) igen 

Kórház rekonstrukciója igen 

Kórház szolgáltatási kínálatának fejlesztése 1. 

n.a. 

(A kórház állami fenntartású lett.) 

Kórház szolgáltatási kínálatának fejlesztése 2. 

n.a. 

(A kórház állami fenntartású lett.) 

Kórház szolgáltatási kínálatának fejlesztése 3. n.a. 

Városi zeneiskola felújítása, kamarateremmel történő bővítése részben 
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Barcsay Emlékház felújítása – Tájház kialakítása részben 

Széchenyi úti Tagóvoda felújítása részben 

Csonkatorony és környékének rehabilitációja részben 

Köztemető rehabilitációja folyamatban 

BUSE pálya felújítása részben 

Ifjúsági táborhely kialakítása nem 

Hunyadi Mátyás Tagiskola épületrekonstrukciója igen 

Intézményekben található nem köztéri játszóterek felújítása igen, részben 

Berettyóújfalu köztéri játszótereinek felújítása igen 

Egységes információs eszközök kihelyezése Berettyóújfaluban igen 

Berettyóújfalu köztemetőinek rehabilitációja, infrastruktúra 
fejlesztése temetkezési vállalat üzemelteti 

Regionális hivatásforgalmú kerékpárút hálózat kialakítása igen 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése igen 

Gépjármű közlekedésű utak felület szilárdítása folyamatos 

Tanoda működtetése hátrányos helyzetű gyermekek számára igen 

8 osztályra felkészítő program 8 osztályt nem végzett lakosság 
számára (képezhetőség javítása) igen 

Képzési, foglalkoztatási programok a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára igen 

Adósságkezelési segítség anyagi nehézséggel küzdő családok 
számára igen 

Házi gondozószolgálat és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
fejlesztése részben 

Integrált nevelés-oktatás a város nevelési oktatási intézményeiben KLIK 

Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése igen 

Szociális szövetkezet létrehozása házi gondozásban ellátottak 
körének bővítésére igen 

Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli 
rendszerek fejlesztése 

n.a. 

(A kórház állami fenntartású lett.) 

Fesztiválok, kulturális hétvégék igen 

Külterületi (turisztikai forgalmú) kerékpárutak kialakítása igen 

Hulladéklerakó rekultivációja igen 

Katonai repülőtér területének kármentesítése igen 
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2. melléklet: Berettyóújfalu városban megvalósult 

jelentősebb beruházások 

60. táblázat: A városban megvalósult jelentősebb beruházások (2007-2015) 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

A RÓNA-JUH Klaszter 
innovációs hatékonyságának 
növelése 

EU 2007-
2013 

21 340 000 Ft 
2008.08.29 - 
2009.03.26 

Belváros 

Rakodógép beszerzés 
EU 2007-
2013 

5 500 000 Ft 
2009-06-10 - 
2009-08-25  

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Technológiai korszerűsítés az 
Antiseptica-2000 Kft.-nél 

EU 2007-
2013 

5 500 000 Ft 
2010-05-12 - 
2010-08-31 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Kaláka-Rehabilitációs Program 
Állami Gondozott Gyerekek 
Számára 

EU 2007-
2013 

34 772 000 Ft 
2010-02-01 - 
2011-01-31 

Északi városrész 

"Nyitott szem, nyitott szív" - A 
Berettyóújfalui Kistérség 
bűnmegelőzési programja 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

39 641 200 Ft 
2013-08-01 - 
nincs adat 

Belváros 

Bácsi Zsolt Antalné vállalkozás 
bővítése ingatllan vásárlás 
révén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

7 290 000 Ft 
2012-06-18 - 
2012-06-19 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

A Baromficentrum 2003 Kft. 
technológiai fejlesztése 
gépbeszerzés révén 

EU 2007-
2013 

5 172 500 Ft 
2010-06-16 - 
2011-03-16 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

BATU-BRASS KFT telephely 
fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

1 935 000 Ft 
2011-11-14 - 
2011-11-15 

Belváros 

Ingatlanfejlesztés a Berettyó 
Áruház területén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 069 129 Ft 
2013.02.14 - 
2014-03-14 

Belváros 

Szolgáltatás elősegítését 
eredményező 
eszközbeszerzés a Berettyó 
Műszaki-vizsga Kft.-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 000 000 Ft 
2011.12.06 - 
2011-12-20 

Berettyószentmárto
n 

"KIÚTKERESŐ" - A 
Berettyóújfaluban élő 
hátrányos helyzetű családok 
adósságcsapdába kerülésének 
megelőzése 

EU 2007-
2013 

58 411 190 Ft 
2011-07-06 - 
2013-02-28 

Belváros 

Fenntartható életmódot a 
gyermekeknek! 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 163 872 Ft Nincs adat Belváros 

Berettyóújfalu déli városrész 
belvízelvezető rendszer 
kiépítése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

304 389 586 Ft 
2013-09-09 - 
2014-08-31 

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Berettyóújfalu 
ivóvízhálózatának fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

35 615 000 Ft Nincs adat Belváros 

Népliget utca közlekedési 
létesítményeinek fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

357 466 444 Ft 
2012-11-26 - 
2013-07-31  

Belváros 

Korszerű kémia laboratórium 
kialakítása 
eszközbeszerzéssel a 
berettyóújfalui Arany János 
Gimnáziumban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

328 915 542 Ft 
2013-05-15 - 
Nincs adat 

Belváros 

Óvodafejlesztés a 
berettyóújfalui Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsődében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

98 097 174 Ft 
2013-03-14 - 
Nincs adat 

Belváros 

Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Berettyóújfalu 
városban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

59 997 599 Ft 
2013-12-20 - 
2014-08-12  

Hérnekkert-Herpály 

"Berettyóújfalu, az egészséges 
város - II. ütem" 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

248 722 236 Ft 
 2013-12-19 - 
Nincs adat 

Belváros 

Fotovoltaikus rendszer 
telepítése Berettyóújfalu Város 
polgármesteri hivatalában 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

21 875 063 Ft Nincs adat Belváros 

A Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde Eszterlánc Tagóvoda 
komplex akadálymentesítése 
Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

9 959 400 Ft 
2008.06.10 - 
2008-12-19  

Nyugati városrész 

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Hunyadi Mátyás 
Tagiskolájának komplex 
akadálymentesítése 

EU 2007-
2013 

23 584 140 Ft 
2008.06.10 - 
2008-12-19 

Belváros 

Kerékpárút építése 
Berettyóújfalu Széchenyi-
Vágóhíd utcáján 

EU 2007-
2013 

86 490 666 Ft 
2008.05.31 - 
2010-06-04 

Belváros 

Kerékpárút építése a Kádár 
utca mentén Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

103 266 900 Ft 
2008-05-31 - 
2009-10-31  

Belváros 

Belterületi gyűjtőutak felújítása 
a biztonságos közösségi 
közlekedés kialakítása 
érdekében Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

160 699 975 Ft 
2008-10-08 - 
2009-12-31  

Belváros 

TISZK létrehozása a Bihari, 
Sárréti és Hajdúszoboszlói 
kistérségekben 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Belváros 

A berettyóújfalui Arany János 
Gimnázium, Egészségügyi 
Szakképző és Közgazdasági 
Szakközépiskola bővítése, 
felújítása, tanulóbarát oktatási 
környezet kialakításával a 
kompetencia alapú tanítás 
érdekében. 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

A berettóújfalui József Attila 
Általános Iskola és 
tagintézménye épületeinek 
fejlesztése és tornaterem 
építése a korszerű oktatási 
környezet kialakításáért 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Belváros 

Berettyóújfalu, 0490/4 hrsz. 
alatti volt szovjet katonai 
objektum területén levő föld 
alatti tartályok által okozott 
szén-hidrogén-szennyezés 
kármentesítése 

EU 2007-
2013 

38 748 265 Ft 
2008-10-27 - 
2010-07-21  

Nyugati városrész 

Berettyóújfalu Város 
polgármesteri hivatalának 
szervezetfejlesztése. 

EU 2007-
2013 

19 950 000 Ft 
2009-03-10 - 
2010-06-19 

Belváros 

Berettyóújfalu az egészséges 
város 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Belváros 

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei kapacitásbővítése és 
fejlesztése Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Belváros 

Berettyóújfalu Város 
polgármesteri hivatalának 
szervezetfejlesztése. 

EU 2007-
2013 

19 950 000 Ft 
2009-03-10 - 
2010-06-19  

Belváros 

Kompetencia alapú oktatás 
bevezetése Berettyóújfalu 
alap- és középfokú oktatási 
intézményeiben 

EU 2007-
2013 

100 559 200 Ft 
2009-05-05 - 
2010-08-31 

Belváros 

"Útkereső" - a 
Berettyóújfaluban és a 
környező településeken élő 
hátrányos helyzetű 
munkanélküliek vagy inaktív 
személyek munkaerő-piaci 
esélyeit és társadalmi 
beilleszkedését elősegítő 
program 

EU 2007-
2013 

45 926 220 Ft 
2009-11-01  - 
2011-04-30  

Belváros 

A berettyóújfalui Arany János 
Gimnázium, Egészségügyi 
Szakképző és Közgazdasági 
Szakközépiskola bővítése, 
felújítása, tanulóbarát oktatási 
környezet kialakításával a 
kompetencia alapú tanítás 
érdekében 

EU 2007-
2013 

485 765 886 Ft 
2009-03-05 - 
2010-05-25 

Belváros 

A berettyóújfalui József Attila 
Általános Iskola és 
tagintézménye épületeinek 
fejlesztése és tornaterem 
építése a korszerá oktatási 
környezet kialakításáért 

EU 2007-
2013 

467 681 942 Ft 
2009-02-12 - 
2010-11-30  

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Kerékpárút építése 
Berettyóújfalu József Attila, 
Népliget, Toldi és Dózsa 
György utcáján 

EU 2007-
2013 

116 331 907 Ft 
2011-05-10 - 
2012-02-28  

Belváros 

Berettyóújfalu, Bocskai utca 
felújítása és szélesítése 

EU 2007-
2013 

59 751 748 Ft 
2010-11-02 - 
2011-01-21  

Belváros 

Önkormányzati ügyfélszolgálat 
komplex akadálymentesítése 
Berettyószentmártonban 

EU 2007-
2013 

13 866 435 Ft 
2010-05-19 - 
2010-09-03  

Belváros 

"Berettyóújfalu az egészséges 
város" 

EU 2007-
2013 

709 548 671 Ft 
2010-01-13 - 
2011-10-15  

Belváros 

Orbán Balázs tér közlekedési 
létesítményeinek fejlesztése 

EU 2007-
2013 

125 831 332 Ft 
2011-06-14 - 
2012-02-15  

Belváros 

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei kapacitásbővítése és 
fejlesztése Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

62 434 904 Ft 
2010.05.12 - 
2011-09-30  

Nyugati városrész 

Berettyóújfalu, 0490/4 hrsz. 
alatti volt szovjet katonai 
objektum területén lévő föld 
alatti tartályok által okozott 
szénhidrogén szennyezés 
kármentesítése 

EU 2007-
2013 

588 652 716 Ft 
2010-07-26 - 
2013-11-25  

Belváros 

Autóbusz állomás területének 
és a kapcsolódó 
infrastrukturális létesítmények 
fejlesztése 

EU 2007-
2013 

193 874 660 Ft 
2011-06-14 - 
2012-02-15 

Belváros 

"Összefogás a jövőért" - a 
Berettyóújfaluban és a 
környező településeken 
mélyszegénységben élők 
integrációjáért 

EU 2007-
2013 

169 911 152 Ft 
2012-03-01 - 
Nincs adat 

Belváros 

A berettyóújfalui II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és 
tagintézménye épületeinek 
rekonstrukciója. 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Belváros 

A berettyóújfalui II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és 
tagintézménye épületeinek 
rekonstrukciója 

EU 2007-
2013 

472 283 864 Ft 
2009-02-12 - 
2010-08-31 

Belváros 

A Berettyóújfalui Értelmi 
Fogyatékosok és Pszichiátriai 
Betegek Otthona Közhasznú 
Társaság ápoló gondozó 
részlegének felújítása 

EU 2007-
2013 

35 938 644 Ft 
2009-04-01 - 
2009-12-31 

Nyugati városrész 

A BERÉPO Nonprofit Kft. 
infrastrukturális fejlesztés 

EU 2007-
2013 

48 240 720 Ft 
2011-04-12 - 
2012-06-23 

Nyugati városrész 

Eszközbeszerzés a Berettyó-
Útép Kft-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

15 940 000 Ft 
2012.03.20 - 
2012-08-14 

Berettyószentmárto
n 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Innovatív technológia 
bevezetése a méllyépítésben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

25 000 000 Ft 
2012-10-04 - 
2012-10-22 

Belváros 

Vállalatirányítási rendszer 
kiépítése a Berettyó-Útép Kft-
nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 485 000 Ft Nincs adat Belváros 

A Berettyó-Útép Kft új 
telephelyének fejlesztése 

EU 2007-
2013 

48 940 240 Ft 
2011-03-16 - 
2012-08-21 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Beriv Zrt. Teljes testi és lelki 
egészség megalapozása 
munkahelyi programokkal 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

6 491 927 Ft 
2012.10.11 - 
2013-11-29 

Belváros 

BER-OKT Bt. ingatlan 
vásárlása 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

3 735 000 Ft 
2013.06.13 - 
2013-11-05 

Belváros 

Kistérségi Kilábalás 
EU 2007-
2013 

47 959 545 Ft 
2011.04.15 - 
2012-12-31 

Belváros 

Önkéntesség elterjesztése 
Biharban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

17 460 854 Ft Nincs adat Belváros 

Városnézés DrinkBike-kal az 
Észak-alföldi régióban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

13 080 543 Ft Nincs adat 
Berettyószentmárto
n 

Vállalati folyamatmenedzsment 
fejlesztése a Bihar-Express 
Kft.-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 547 500 Ft 
2012-11-14 - 
2012-11-20 

Belváros 

"Tüzet viszek" - 
Hagyományéltetés Biharban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 994 600 Ft 
2012-09-01 - 
2013-08-31 

Hérnekkert-Herpály 

Egészségmegörző és 
szemléletformáló 
életmódprogramok a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 811 924 Ft 
2012.09.03 - 
2013-10-30 

Belváros 

KALANDOZÁS A KÖNYVEK 
VILÁGÁBAN 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 753 686 Ft 
2012-09-01 - 
2013-09-30 

Belváros 

MESE - ZENE - JÁTÉK 
EU 2007-
2013 

5 197 000 Ft 
2011-09-01 - 
2012-08-31 

Belváros 

A Berettyóújfalui kistérség 
fejlesztési és együttműködési 
kapacitásainak megerősítése 

EU 2007-
2013 

19 603 191 Ft 
2009.01.01 - 
2011-08-17 

Belváros 

Az átmenet problémájának 
szakszerű kezelése a Bihari 
Kistérség óvodáiban, alap és 
középfokú intézményeibe 

EU 2007-
2013 

29 900 000 Ft 
2010-11-02 - 
2011-10-31 

Belváros 

"Minőségi oktatás fejlesztése 
Biharban" 

EU 2007-
2013 

100 000 000 Ft 
2010.11.02 - 
2011-10-31 

Belváros 

"Éljünk egészségesen!" 
EU 2007-
2013 

132 339 587 Ft 
2011-08-01 - 
2011-08-01  

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Esélyt a bihari gyermekeknek 
EU 2007-
2013, ÚSZT 

599 999 964 Ft 
2013-05-01 - 
Nincs adat 

Belváros 

"MÁSODIK ESÉLY" 
Falugondnok és beteg 
gondozó képző program a 
bihari kistérség foglalkoztatási 
és népességmegtartó 
helyzetének javítása 
érdekében 

EU 2007-
2013 

47 579 545 Ft 
2008.09.01 - 
2010-04-30 

Belváros 

Civil és intézményi 
együttműködés a Bihari 
kistérség felnőttképzési 
kapacitásának fejlesztéséhez 

EU 2007-
2013 

76 932 000 Ft 
2009-09-01 - 
Nincs adat 

Belváros 

Második esély népfőiskolai 
program Biharban 

EU 2007-
2013 

56 086 363 Ft 
2010-09-01 - 
2012-08-31 

Belváros 

A család fája - Magtól az 
erdőig 

EU 2007-
2013 

46 178 811 Ft 
2012-08-01 - 
2014-03-31 

Belváros 

"Kell egy ház…" - 
Felnőttképzési és Módszertani 
Központ kialakítása a 
hátrányos helyzetűek 
életminőségének javításáért 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

40 197 855 Ft 
2012.03.01 - 
2014-02-28 

Belváros 

Népfőiskolák együttműködése 
Európában 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

39 147 960 Ft 
2012.09.01 - 
Nincs adat 

Belváros 

"Tarka-barka" - népfőiskolai 
programok a tanórán kívüli és 
szabadidős tevékenységekben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

24 759 678 Ft 
2013-04-15 - 
Nincs adat 

Belváros 

A Bihari Szilárd Hulladéklerakó 
és Hasznosító Társulás 
tagtelepüléseinek települési 
szilárdhulladék lerakóinak 
rekultivációja 

EU 2007-
2013 

1 907 640 972 Ft 
2010-01-05 - 
2015-01-27  

Hérnekkert-Herpály 

BIHARSPED KFT Központi 
Iroda Kialakítása 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 000 000 Ft 
2012.10.13 - 
2012-09-04 

Belváros 

Szépségstudió létrehozása 
Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 650 000 Ft 
2013-08-02 - 
2013-08-08 

Belváros 

Ingatlan vásárlása 
Berettyóújfaluban (4100 
Berettyóújfalu Táncsics tér 10.) 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

5 490 000 Ft 
2012.05.29 - 
2012-05-30 

Nyugati városrész 

BUBORÉK-92 Kft. 
eszközbeszerzése 
vállalkozása fejlesztéséért 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

1 486 800 Ft 
2012-07-16 - 
2012-09-20 

Nyugati városrész 

Búzás Lászlóné egyéni 
vállalkozó irodai 
infrastruktúrájának fejlesztése. 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 250 000 Ft 
2013.02.15 - 
2013-02-18 

Belváros 

Kistérségi - KID 
EU 2007-
2013 

47 697 990 Ft 
2010-11-01 - 
2012-03-31 

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

TÉR-ERŐ Munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségi és 
közösségfejlesztő program 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

59 945 966 Ft 
2012-08-01 - 
Nincs adat 

Belváros 

EGY PONT MINDENKIÉRT 
EU 2007-
2013, ÚSZT 

19 987 656 Ft 
2012-10-01 - 
2013-09-30 

Belváros 

Négy keréken, szabadon, a 
Bihari síkon 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

12 144 876 Ft Nincs adat Északi városrész 

Épületenergetikai fejlesztés a 
Csorba II Kft.-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

11 986 995 Ft Nincs adat Északi városrész 

Egészségfejlesztési programok 
a Diószegi Kis István 
Református Általános 
Iskolában 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

7 997 503 Ft Nincs adat Belváros 

Az "IBOLYA 
GYÓGYSZERTÁR" energetikai 
korszerűsítése fotovoltaikus 
rendszerrel 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 712 475 Ft 
2011-09-13 - 
2011-11-18 

Nyugati városrész 

Az "Easy business blended 
learning" tananyag és oktatási 
módszer átadása 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

40 168 520 Ft 
2012-10-01 - 
Nincs adat 

Hérnekkert-Herpály 

Kozmetikai szolgáltatások 
nyújtása Berettyóújfalu 
városában 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

3 000 000 Ft Nincs adat Belváros 

"BEHÁLOZZUK EURÓPÁT 
BERETTYÓÚJFALUBÓL" 
INNOVATÍV, 
VILÁGSZÍNVONALÚ 
TAKARMÁNYCSOMAGOLÓ 
ANYAGOK TERMELÉSI 
KAPACITÁSÁNAK 
FEJLESZTÉSE 
BERETTYÓÚJFALUBAN 

EU 2007-
2013 

317 720 811 Ft 
2010-07-01 - 
2011-03-31 

Belváros 

Kompelx vállalati innováció az 
EPACK Kft-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

80 496 478 Ft 
2012.06.01 - 
Nincs adat 

Északi városrész 

Egészsgprogram az Epack Kft-
nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 958 816 Ft 
2012.12.16 - 
2013-10-14 

Északi városrész 

Munkahelyi képzések az 
Epack Kft-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

29 700 445 Ft Nincs adat Északi városrész 

Technológiai beruházás az 
ER-DE Kft-nél 

EU 2007-
2013 

11 152 245 Ft 
2008-12-05 - 
2010-12-14 

Berettyószentmárto
n 

"ESÉLYPONT" Ifjúsági 
szolgáltató iroda kialakítása 
Berettyóújfalu városában 

EU 2007-
2013 

19 010 309 Ft 
2009-04-02 - 
2010-09-30 

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

"Mozgasd át magad!" - 
Egészségre nevelő és 
szemléletformáló program 
mozgásszegény életmódot 
folytatók számára 
Berettyóújfalu városában 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

6 212 612 Ft Nincs adat Belváros 

Az Express Hűtéstechnikai Kft. 
technológiai fejlesztése új 
szolgáltatás bevezetése 
érdekében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

8 878 195 Ft 
2012-06-21 - 
2012-08-13 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Az Express Autócentrum 
fejlesztése, bővítése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

94 476 873 Ft 
2013.08.12 - 
Nincs adat 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Technológiai fejlesztés a 
FORKER Kft üzleteiben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

3 238 790 Ft 
2011.06.29 - 
2011-09-30 

Belváros 

Somatoinfra technológia 
fejlesztése az egészségügyi 
alapellátás javítása érdekében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

562 615 312 Ft Nincs adat Völgyköz 

Humánerőforrás támogatás - 
Multidiszciplináris team 
(rehabilitációs, decubitus) 

EU 2007-
2013 

44 800 846 Ft 
2009-07-01 - 
2011-06-30 

Hérnekkert-Herpály 

Képzési, ösztöndíj programok 
és menedzsment jellegű 
továbbképzések 
megvalósítása a Gróf Tisza 
István Kórházban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

124 895 220 Ft 
2012-09-01 - 
Nincs adat 

Hérnekkert-Herpály 

Humánerőforrás-bővítés a Gróf 
Tisza István Kórházban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

48 221 920 Ft 
2012.09.01 - 
Nincs adat 

Hérnekkert-Herpály 

Gróf Tisza István kórház 
energiaellátásának fejlesztése 
napelemes rendszer 
kiépítésével 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

49 995 369 Ft Nincs adat Hérnekkert-Herpály 

A Gróf Tisza István Kórház 
energiaköltségének 
csökkentése napelemes 
energiatermelő rendszerek 
telepítésével 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

104 171 850 Ft Nincs adat Hérnekkert-Herpály 

A berettyóújfalui Gróf Tisza 
István Kórház korszerűsítése 

EU 2007-
2013 

2 200 216 210 Ft 
2010.07.01 - 
Nincs adat 

Hérnekkert-Herpály 

Napenergia alapú 
villamosenergia termelés a 
Gróf Tisza István kórházban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

56 092 629 Ft 
2012.02.01 - 
2012-07-20 

Hérnekkert-Herpály 

Technológiai fejlesztés a 
Gyémánt-Net Kft-nél. 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

7 810 036 Ft 
2011.06.10 - 
2011-07-20 

Nyugati városrész 

Gyémánt-Net Kft technológiai 
korszerűsítése steril 
csővezetéki rendszerek 
gyártása, telepítése érdekében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 397 700 Ft 
2011-12-27 - 
2011-12-30  

Nyugati városrész 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Szociális Szövetkezet a 
Tranzitfoglalkoztatás 
Elősegítésére 

EU 2007-
2013 

27 057 600 Ft 
2010-11-01 - 
2011-10-31  

Belváros 

BIHARI "múzeumi tanoda" - a 
Bihari Múzeum közoktatást és 
az életen át tartó tanulást 
támogató tevékenységei 

EU 2007-
2013 

7 000 000 Ft 
2009-09-01 - 
2010-12-15 

Belváros 

A Bihari Múzeum többfunkciós 
oktatóterének és múzeumi 
informatikai pontjainak 
kialakítása 

EU 2007-
2013 

33 173 530 Ft 
2010-10-01 - 
2011-06-30  

Belváros 

Bihari vándortarisznya - a 
Bihari Múzeum tanórán kívüli 
és szabadidős tevékenységei 

EU 2007-
2013 

23 300 000 Ft 
2010-09-01 - 
2011-08-31  

Belváros 

Hajdúné Gajda Katalin EV. 
nyomdaipari üzletágának 
minőségi fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

5 559 047 Ft 
2012.12.04 - 
2013-03-11 

Belváros 

Ingatlan vásárlása 
Berettyóújfaluban (4100 
Berettyóújfalu, Nyárfa utca 8.) 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 630 000 Ft 
2012-12-27 - 
2013-01-02 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Munkahelyi 
egészségprogramok 
megvalósítása a Herpály-Team 
Kft.-nál. 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 691 824 Ft 
2012-12-01 - 
2013-09-26 

Belváros 

Gyakornokok foglalkoztatása a 
Berettyóújfalui Herpály -Team 
Kft.-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

7 381 455 Ft Nincs adat 
Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Strandfürdő versenyképes 
turisztikai termékké fejlesztése 
Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat 
Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Strandfürdő versenyképes 
turisztikai termékké fejlesztése 
Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013 

142 386 343 Ft 
2009-11-18 - 
2011-05-31  

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Korszerű és innovatív beltéri 
nyílászáró üzem létrehozása 
Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 797 000 Ft 
2012-08-06 - 
2012-08-08 

Északi városrész 

Természetvédelmi kezelési 
célokat szolgáló gépek és 
élőhelykezelési célokat 
szolgáló állatállomány 
fenntartásához szükséges 
gépek beszerzése a HNPI 
Bihari-sík Tájvédelmi 
Körzetében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

75 874 073 Ft 
2012-07-19 - 
2014-12-01  

Belváros 

A bivaly tözsállomány 
elhelyezési körülményeinek 
fejlesztése Andaházán, a 
Bihari-sík Tájvédelmi 
Körzetben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

249 112 522 Ft Nincs adat Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Vizes élőhelyek, fás legelők 
megőrzése és fejlesztése az 
Észak- Alföldön 

EU 2007-
2013 

9 558 418 Ft 
2008-10-31 - 
2010-05-11  

Belváros 

Vizes élőhelyek és fás legelők 
megőrzése és fejlesztése az 
Észak-Alföldön 

EU 2007-
2013 

287 225 270 Ft 
2010-06-30 - 
2012-12-17  

Belváros 

A növendék bivaly 
tenyészállat-állomány 
elhelyezési körülményeinek 
fejlesztése Andaházán, a 
Bihari-sík Tájvédelmi 
Körzetben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

250 000 000 Ft Nincs adat Belváros 

"Alkotni jó!" - heti 
rendszerességű művészeti 
szakkörök a berettyóújfalui 
kistérség általános iskoláiban, 
és óvodáiban. 

EU 2007-
2013 

7 800 000 Ft Nincs adat Belváros 

"Tehetségekkel a 
közösségért". Sajátos, a 
művészeti tehetségekre 
koncentráló, a 
közösségfejlesztésre is ható 
tehetségsegítő rendszer 
kifejlesztése, különös 
tekintettel azok hosszú távú 
társadalmi hasznosulására. 

EU 2007-
2013 

8 398 900 Ft 
2010.09.01 - 
2011-08-31  

Belváros 

Tehetségsegítő Hálózat 
kialakítása a Berettyóújfalui 
kistérségben 

EU 2007-
2013 

7 370 000 Ft 
2010-09-01 - 
2011-08-31  

Belváros 

Jónás László egyéni 
vállalkozásának fejlesztése 
ingatlan vásárlás révén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 745 000 Ft 
2013-07-15  - 
2013-07-16 

Belváros 

Eszközbeszerzés a JUNG 
2000 KFT-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

1 062 000 Ft 
2011.11.28 - 
2012-01-02 

Berettyószentmárto
n 

Komposztálást népszerűsítő 
projekt a berettyóújfalui 
kistérségben 

EU 2007-
2013 

8 723 375 Ft Nincs adat Belváros 

A berettyóújfalui "KER-FU" 
2000 Kft. telephelyének 
fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

96 665 518 Ft 
 2013-11-01 - 
Nincs adat 

Ipari park 

Pedagógusképzés a II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában 

EU 2007-
2013 

11 726 160 Ft 
2010-08-01 - 
2012-09-30 

Belváros 

II. Rákóczi Referencia Iskola 
EU 2007-
2013, ÚSZT 

3 934 400 Ft 
2012.03.01 - 
2012-10-31 

Belváros 

Infokommunikációs 
technológiák alkalmazása, 
tehetséggondozás 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

5 766 355 Ft 
2012-09-26 - 
2012-12-27 

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Hunyadi referenciaintézmény 
Biharban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 973 360 Ft 
2012.03.01 - 
2012-10-31 

Berettyószentmárto
n 

Széchenyi István Tagiskola 
referencia intézménnyé válása 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 987 415 Ft 
2012-03-01 - 
2012-10-31 

Nyugati városrész 

Bihari Sárréti, Hajdúszoboszlói 
TISZK infrastrukturális 
fejlesztése. 

EU 2007-
2013 

773 688 160 Ft 
2008-12-01 - 
2010-11-30  

Északi városrész 

TISZK létrehozása a Bihari, 
Sárréti és Hajdúszoboszlói 
kistérségekben. 

EU 2007-
2013 

344 720 000 Ft 
2008.09.01 - 
2010-08-31  

Belváros 

"Íveljetek Csillagok!" 
Esélyegyenlőségi Projekt a II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és AMI-ban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

30 000 000 Ft 
2013-09-01 - 
Nincs adat 

Belváros 

Szolgáltatásbővítést 
eredményező 
eszközbeszerzés Kondor és 
Kiss Műszaki Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 000 000 Ft 
2011.09.16 - 
2011-12-05 

Hérnekkert-Herpály 

Felügyeleti-és informatikai 
háttér fejlesztése a Kövér 
Trans egyéni cégnél 

EU 2007-
2013 

3 960 984 Ft 
2009.10.20 - 
2010-01-27  

Ipari park 

Lisztes Éva egyéni vállalkozó 
ingatlanberuházása 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

8 820 000 Ft 
2013.05.29 - 
2013-06-03 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

A LISZTES TRANS Egyéni 
Cég fejlesztése 

EU 2007-
2013 

25 000 000 Ft 
2009.05.04 - 
2009-06-29 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

A LISZTES TRANS Fuvarozó 
Egyéni Cég eszközfejlesztési 
projektje 

EU 2007-
2013 

25 000 000 Ft 
2010-03-09 - 
2010-03-29 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

A LISZTES TRANS Fuvarozó 
Egyéni Cég eszközfejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

20 000 000 Ft 
2011.12.15 - 
2011-12-16 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

A LISZTES TRANS Fuvarozó 
Egyéni Cég innovációs 
fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

25 000 000 Ft 
2012.04.11 - 
2012-05-10 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Géppark innováció a LISZTES 
TRANS Fuvarozó Egyéni 
Cégnél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

25 000 000 Ft 
2012.07.27 - 
2012-08-10 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Női munkavállalók 
esélyegyenlősége a LISZTES 
TRANS Fuvarozó Egyéni 
Cégnél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 180 850 Ft 
2012.11.15 - 
2013-01-01 

Belváros 

LISZTES TRANS Fuvarozó 
Egyéni Cég technológia-
fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

29 896 000 Ft 
2013.07.15 - 
2013-08-17 

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

LISZTES TRANS E. C. 
telephely fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

100 000 000 Ft 
2013-05-27 - 
2014-10-08 

Belváros 

Egyéni vállalkozás keretében 
korszerű és igényes 
vendéglátóhely létrehozása az 
Észak-Alföldi régióban - 
Berettyóújfalu szívében -, 
melynek fő profilja a 
gyorséttermi vendéglátás ( 
pizzéria) 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

3 000 000 Ft Nincs adat 
Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Fő az egészség!-
Programsorozat 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 627 980 Ft Nincs adat Belváros 

"Hagyomány és tudomány" - 
képességfejlesztés tanórán 
kívül 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

24 980 624 Ft 
2013-05-15 - 
Nincs adat 

Belváros 

Bihar-express - Városnéző 
kisvonat Berettyóújfaluban és 
környékén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

14 035 000 Ft Nincs adat 
Berettyószentmárto
n 

MSZ 28001:2003 (OHSAS 
18001:1999) szerinti 
munkahelyi egészségvédelmi 
és biztonságirányítási rendszer 
(MEBIR) kiépítése és 
tanúsítása a MEZEI-VILL Kft-
nél. 

EU 2007-
2013 

1 000 000 Ft 
2007.11.26 - 
2008-05-27  

Berettyószentmárto
n 

MEZEI-VILL Kft. technológiai 
fejlesztése 

EU 2007-
2013 

1 327 000 Ft 
2008-02-01 - 
2008-05-05  

Berettyószentmárto
n 

Jégpálya üzemeltetését 
biztosító hűtéstechnikai eszköz 
beszerzése 

EU 2007-
2013 

20 000 000 Ft 
2008-10-10 - 
2008-12-01 

Belváros 

A Mezei-Vill Kft. műszaki 
hátterének fejlesztése 

EU 2007-
2013 

42 178 000 Ft 
2010.04.01 - 
2010-04-07 

Berettyószentmárto
n 

A Mezei-Vill Kft. LED lámpa 
összeszerelő üzem fejlesztése 

EU 2007-
2013 

500 000 000 Ft 
2011-12-01 - 
2014-06-12 

Északi városrész 

A Mezei-Vill Kft. 
munkahelyteremtő 
telephelyfejlesztése 

EU 2007-
2013 

47 737 626 Ft 
2010.07.19 - 
2012-01-31  

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Innovatív fényforrás 
technológia kifejlesztése 

EU 2007-
2013 

149 112 000 Ft 
2010-02-01 - 
2013-01-31  

Berettyószentmárto
n 

STRIKE led közvilágítási 
lámpatest gyártó üzem 
létrehozása 

EU 2007-
2013 

292 326 000 Ft 
2011-10-05 - 
2013-09-30  

Északi városrész 

Első mobil squash pálya az 
Észak-alföldi régióban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

13 746 882 Ft 
2012-04-01 - 
2012-11-29  

Berettyószentmárto
n 

Bobkart pálya létesítése a 
Morotva Ligetben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

499 381 545 Ft 
2013-02-04 - 
Nincs adat 

Belváros 
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ITS Konzorcium 

  
 

Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

Külkereskedelmi tanácsadás a 
MEZEI-VILL Kft. részére 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

19 750 000 Ft 
2014-01-02 - 
2014-05-26  

Berettyószentmárto
n 

A Mezei-Vill Kft. 
marketingjének fejlesztését 
célzó reklámeszköz 
beszerzése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

19 600 000 Ft 
2013-01-18 - 
2013-01-18  

Berettyószentmárto
n 

Mi Team Kft. és sport 
vállalkozó partnerei piacra 
jutását segítő innovatív 
fejlesztések 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

244 807 400 Ft 
2014.05.05 - 
Nincs adat 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Mikó Magdolna Anna EV. 
vállalkozásának bővítése 
ingatlan vásárlás révén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

10 000 000 Ft 
2013.04.05 - 
2013-04-05 

Belváros 

Bihari Rendezvénycsarnok 
építése 

EU 2007-
2013 

2. fordulóba 
léphet 

Nincs adat Nyugati városrész 

Bihari Rendezvénycsarnok 
építése 

EU 2007-
2013 

303 153 091 Ft 
2009-09-01 - 
2011-06-15  

Nyugati városrész 

Innovatív eszközbeszerzés új 
piaci lehetőségek 
kihasználására. 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

24 186 500 Ft 
2012.11.08 - 
2013-04-12 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Vendéglátás a Morotván - A 
Morotva Rendezvénycsarnok 
vendéglátó egységének 
kiépítése a turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 
érdekében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

18 178 461 Ft 
2011-11-01 - 
2012-07-31  

Berettyószentmárto
n 

Parasztélet a város szélén 
EU 2007-
2013, ÚSZT 

43 152 116 Ft 
2011-06-01 - 
Nincs adat 

Nyugati városrész 

Jurta üdülőház telep 
kialakítása a Morotva Ligetben 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

131 764 281 Ft 
2013-03-01 - 
2014-09-30  

Belváros 

M4 gyorsforgalmi út 
Berettyóújfalu-Nagykereki 
(román országhatár) közötti 
szakasz előkészítése és 
akciótervi nevesítése 

EU 2007-
2013 

 Nincs adat Belváros 

M35 autópálya Debrecen-
Berettyóújfalu közötti szakasz 
előkészítése 

EU 2007-
2013 

 Nincs adat Belváros 

M4 gyorsforgalmi út 
Berettyóújfalu–Nagykereki 
(román országhatár) közötti 
szakasz előkészítése 

EU 2007-
2013 

M4 gyorsforgalmi 
út Berettyóújfalu–
Nagykereki 
(román 
országhatár) 
közötti szakasz 
előkészítése 

Nincs adat Belváros 

Napelemes erőmű építése és 
géppark technológiafejlesztése 
a NORD-POINT Kft-nél 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

120 044 349 Ft 
2013-09-24 - 
Nincs adat 

Berettyószentmárto
n 
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Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

"Más - Kép Okos(k)odó" 
(Tanuljunk játszva!) 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

24 521 746 Ft 
2012-09-01 - 
2013-08-31 

Belváros 

Technológiai fejlesztés a 
Nyeste és Nyesténé Kft 
üzemében 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

6 151 565 Ft 
2011.07.26 - 
2011-10-07 

Ipari park 

Pénzügyi centrum létrehozás 
Berettyóújfaluban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 950 000 Ft 
2012-08-08 - 
2012-08-08 

Belváros 

Illusztrációs és animációs 
vállalkozásfejlesztési 
projektterv Pásztor Tamás 
egyéni vállalkozó 
vállalkozásához 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 999 967 Ft Nincs adat Belváros 

Kockázati tőkebefektetést 
segítő szoftveres 
projektértékelés 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

9 000 000 Ft 
2013-04-01 - 
2014-03-31 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Rokkantak és Romák 
Reintegrálása 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

14 758 800 Ft Nincs adat Nyugati városrész 

Ingatlan vásárlása 
Berettyóújfaluban (4100 
Berettyóújfalu Bocskai út 11.) 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

1 485 000 Ft 
2011.08.11 - 
2011-08-12 

Belváros 

"ROLLEXCO " Zrt. üzleti 
környezetének fejlesztése 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

40 060 000 Ft 
2013.07.01 - 
2013-12-31 

Ipari park 

Komposztálást népszerűsítő 
projekt Berettyóújfalu és 
Csökmő településeken 

EU 2007-
2013 

9 374 600 Ft 
2010.10.12 - 
2012-06-18  

Belváros 

Service-shop Kft. 
humánerőforrás képzése 

EU 2007-
2013 

13 195 200 Ft 
2007-09-05 - 
2009-02-28 

Nyugati városrész 

SILVANIAIMPEX Kft. komplex 
műszaki-technológiai, 
infrastrukturális fejlesztése 

EU 2007-
2013 

15 536 000 Ft 
2007-06-11 - 
2008-06-13  

Ipari park 

Silvániaimpex Kft komplex 
fejlesztése 

EU 2007-
2013 

42 735 521 Ft 
2011-02-23 - 
2011-12-13  

Ipari park 

SUMMA-DRAW Kft.vállalkozás 
bővítése ingatlan vásárlás 
révén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 050 000 Ft 
2013.02.11 - 
2013-02-20 

Belváros 

"Ez itt a mi tanyánk" Ötletes 
megoldások, laza környezet, jó 
árak 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

3 000 000 Ft Nincs adat Belváros 

Tar Zoltán EV. 
vállalkozásbővítése ingatlan 
vásárlás révén 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

4 000 000 Ft 
2011-08-31 - 
2011-09-22 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

DOBBANTÓ - sikerre nevelés 
művészettel, ahol a 
legnagyobb szükség van rá! 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

49 998 988 Ft 
2013-09-01 - 
Nincs adat 

Belváros 
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Beruházás megnevezése Forrás 
Beruházás 
költsége 

Megvalósítá
s ideje 

Megvalósítás 
helyszíne 

(városrész) 

"Kerek Erdő" Kihívással Élők 
Nappali Intézményének tárgyi 
és infrastrukturális fejlesztés 
feltételeinek megteremtése 

EU 2007-
2013 

93 226 759 Ft 
2011-03-20 - 
Nincs adat 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Gyakornokok alkalmazása az 
Angéla Panzióban 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

6 553 637 Ft Nincs adat Hérnekkert-Herpály 

"Esély a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde gyermekeinek" 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

28 750 000 Ft 
2013-09-01 - 
Nincs adat 

Nyugati városrész 

Referencia munka a Vass Jenő 
Óvoda és Bölcsőde Székhely 
Óvodájában 

EU 2007-
2013, ÚSZT 

2 983 140 Ft 
2012-03-01 - 
2012-10-31 

Belváros 

"VEGYes képzések a képzett 
VEGYesekért"- A VEGYSZER-
KER 2003 Kft. képzési 
programjai 

EU 2007-
2013 

4 478 400 Ft 
2007-08-01 - 
2008-09-30 

Ipari park 

Vilex '94 Kft. műszaki-
technológiai fejlesztése 

EU 2007-
2013 

20 000 000 Ft 
2008.08.11 - 
2008-12-05 

Lipót-Gacsa-
Jegyzőkert-
Oláhváros 

Forrás: www.palyazat.gov.hu 

  



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 262 
 

ITS Konzorcium 

  
 

3. melléklet: Berettyóújfalu régészeti lelőhelyeinek 

részletes adatai (Forrás: Forster Központ) 
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Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

69409 20 Suhogó 1. 05/61, 05/60, 05/59, 0627, 0626 834406 208165 

73581 34 Ökör-állás 2. 
05/14, 05/56, 05/13, 05/30, 05/77, 05/76, 
05/78, 05/29, 07, 0645/2 834504 207487 

19353 1 Csonkatorony 072/7, 072/8, 068, 071 840287 211982 

19354 2 Egyházsziget 061, 066, 059/21 840510 212006 

19356 3 Fehértemplom 099, 098 840935 213061 

19357 4 Földvár 0105/9, 0105/28 841459 213756 

19358 5 Földvár körüli sík telep 

0105/7, 0105/8, 0105/9, 0105/11, 
0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 
0105/28, 0100, 0103/15, 0103/16, 0104, 
0105/23, 0105/24, 0105/25, 0105/26, 
0105/27 841475 213503 

28123 6 Kinizsi utca 

445/1, 445/2, 448, 449, 450, 451, 457, 
458, 462, 463, 467, 466/4, 469, 485/4, 
485/3, 485/2, 485/1, 484/2, 484/1, 483, 
480/2, 482, 481, 472, 550, 548, 547, 546, 
623, 624, 627, 628, 629, 632, 639, 642, 
643, 652, 442/2, 443, 444, 446/1, 442/1, 
446/2, 644, 486, 488/19, 480/3, 631/4, 
631/5, 487, 545/1, 492/120, 545/2 838543 212750 

30515 7 Berettyószentmárton-Korhán 0883/26 840604 208735 

30516 8 Andaházi-halom 0409/13, 0409/6 829254 214847 

30517 9 Korhány-halom 0197/5 838385 214885 

30518 10 B. Nagy Sándor földje 
0494/12, 0494/11, 0494/10, 0493/1, 
0493/2, 0493/3, 0493/4, 0493/5 833689 214403 

30519 11 Nadányi-tanya 
0505, 0504/4, 0504/7, 0504/8, 0504/9, 
0504/10, 0507/6, 0507/5, 0504/6, 0506 831618 213893 
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Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

35204 12 Nagy-Bócs-dűlő 

0714/13, 0714/11, 0714/15, 0712/6, 
0663/7, 0728, 0655/7, 0707, 0710, 0729, 
0662/5, 0714/12, 0709, 0708/1, 0708/2, 
0714/6, 0662/7, 0714/29, 0714/32, 
0714/23, 0714/27, 0714/7, 0662/2, 
0712/7, 0712/2, 0712/5, 0662/3, 0662/8, 
0662/4, 0662/9, 0727, 0663/8, 0733, 
0737, 0732, 0731, 0730, 0734, 0735, 
0741/1, 0743/1, 0714/30, 0714/28, 
0714/9, 0714/8, 0713, 0712/1, 0714/4, 
0714/14, 0714/31, 0714/17, 0714/16, 
0770/20, 0770/23, 0770/14, 0770/13, 
0771/4, 0771/3, 0770/16, 0770/19, 
0770/15, 0770/12, 0770/22, 0770/7, 
0770/21, 0749, 0746, 0748/15, 0770/3, 
0748/1, 0770/10, 0770/11, 0770/9, 
0770/28, 0770/27, 0770/26, 0722, 0723, 
0724, 0726, 0725, 0770/5, 0770/4, 
0770/2, 0748/14, 0748/8, 0748/10, 
0748/12, 0770/1, 0745, 0747, 0748/6, 
0748/7, 0748/5, 0748/4, 0748/3, 0736/2, 
0736/1, 0714/3, 017, 019/3, 016/11, 
019/6, 020, 019/4, 016/10, 016/6, 016/7, 
016/8, 016/9, 018, 015, 052/6, 019/5, 
016/5     

35205 13 Jákó-halom 0751/14, 0751/13 839547 206220 

35282 14 Berettyószentmárton, Halom-dűlő I. 
0883/10, 0883/11, 0883/17, 0883/9, 
0883/16, 0883/26 840302 208693 
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Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

35283 15 Berettyószentmárton, Halom-dűlő II. 
0883/23, 0883/24, 0883/25, 0883/26, 
0883/22 840605 208948 

36501 16 Református templom 

1008, 1007, 1588/1, 1589/1, 1586/2, 
1585/3, 1590/1, 1590/2, 2155, 2154, 
1034, 3396, 3397, 1585/5, 1006/2, 
1006/1, 1587/6 838441 211737 

41517 17 Berettyószentmárton, Halom-dűlő III. 

0886/7, 0886/6, 0886/5, 0886/4, 0886/3, 
0886/2, 0886/1, 0883/22, 0885/1, 0889/1, 
0896, 0890/1, 0898/2, 0917, 0889/2, 
10924, 10923, 10917, 10916, 10922 840863 209218 

41567 18 Brettyószentmárton, Halom-dűlő IV. 
0885/1, 0880, 0886/8, 0883/26, 0886/7, 
0877/3, 0877/2, 0877/1 840456 208470 

41576 19 Berettyószentmárton, Újlak 

0881/1, 0881/2, 0881/3, 0881/4, 0881/5, 
0880, 0879/2, 0879/3, 0879/4, 4906/2, 
4906/1, 4905/2, 4905/1, 4904, 4903, 
4892, 4893, 4894, 4895, 0879/1, 4938, 
4939, 4940, 4901, 4902, 4900, 4896, 
4897, 4898, 4899/1, 4899/2, 4912, 4909, 
4908/2, 4908/1, 4910/2, 4910/1, 4911/2, 
4911/1, 4913/1, 4906/3, 4871, 4886, 
4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4885, 
4884 839807 208552 

37768 20 Nagy-Híd-köz 1. 

0615/5, 0615/6, 0615/7, 0615/4, 0574, 
0623, 0624, 0621/3, 0620, 0619, 0618/9, 
0618/8, 0618/7, 0618/6, 0618/5, 0618/4, 
0618/13, 0618/12, 0618/11, 0618/10 834347 208611 

37770 21 Nagy-Híd-köz II. 0615/8, 0615/9, 0613/9, 0614, 0574 835066 209165 

37772 22 Berettyó-lapos 0611/4, 0574 836123 209489 
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Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

37773 23 Berettyó lapos II. 
0599/7, 0599/8, 0587/2, 0587/31, 
0587/32, 0574, 0599/11 837404 209935 

41578 24 Berettyószentmárton, Katolikus temető 

10813, 10814, 10815, 10816, 10817, 
10818, 10819, 10820, 10821, 10824, 
10825, 10811, 10810, 10804, 10805, 
10806, 10807, 10808, 10809, 4844, 
4845/1, 4845/2, 4846/2, 4846/1, 4847, 
4848, 4849, 4850/1, 4850/2, 4851/2, 
4852, 4853/1, 4853/2, 4854, 4957/1, 
4957/3, 4855, 4956/1, 4956/2, 4955, 
4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861/1, 
4861/2, 4862/2, 4862/1, 4868, 4869, 
4870/1, 4870/2, 4920, 4921/1, 4921/2, 
4922, 4923, 4924, 4925, 10803, 10826, 
10797 839239 209076 

41579 25 Dózsa György út 

2157, 2158, 2171, 2174, 2173/1, 2173/2, 
2185, 2189/5, 2189/6, 2190, 2193, 2155, 
2156, 2114/4, 2115, 2116, 2117, 2118, 
2119, 2122, 2123/1, 2125, 2126/4, 
2126/5, 2129, 2130, 2133, 2154, 2142/1, 
2144, 2145, 2146/2, 2146/3, 2147/1, 
2150, 2172, 2114/1 838466 210725 

41630 26 Széchenyi utca vége 

2040, 2032, 2033, 2001, 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 
2027, 2007, 2006, 2008, 2009, 2012, 
2030, 2050/2, 2028/1, 2039 838974 210653 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 267 
 

ITS Konzorcium 

  
 

Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

41631 27 József Attila u. 3 

1034, 1015, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 
1005, 983/10, 983/6, 983/7, 983/8, 983/2, 
983/9, 981/2, 951/2, 951/1, 952, 953/2, 
954, 955, 956, 957, 959, 961/4, 963/2, 
965/3, 965/4, 965/5, 966/1, 966/2, 967/2, 
967/1, 968, 972/2, 1009/13, 1575, 1060, 
1019/10, 1019/9, 1019/8, 1019/7, 1019/6, 
969, 965/2, 1009/12, 1576/4 838552 211963 
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41574 28 Berettyószentmárton, Morotva 

5384, 5385, 5345, 5346, 5429, 5430, 
5386, 5387, 5391, 5392, 5393, 5394, 
5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 
5401, 5402, 5404, 5405, 5406, 5407, 
5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 
5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 
5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 
5426, 5427, 5428, 5431, 5432, 5433, 
5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 
5440, 5441, 0628/2, 5509, 0629/2, 
4683/5, 4683/4, 4700/2, 5301, 5442, 
5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 
5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 
5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 
5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 
5467, 5468, 5469/1, 5470, 5471, 5472, 
5367, 5368, 5369, 5366, 5370, 5371, 
5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 
5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 
5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 
5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 
5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 
5365, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 
5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 
5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 
5341, 5342, 5343, 5344, 5304, 5305, 
5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 
5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 
5318, 5319, 5321, 5322, 5323, 4686/2, 
4687/1, 4690, 5303, 5302 838429 209701 
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Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 

41632 29 Szilhalom 0444, 0445 836742 211592 

41634 30 Kis-Kenderes-kert 

0450, 0448, 0447, 0446, 0445, 0444, 
0443, 0442, 0441, 0451/1, 2649, 0451/2, 
2603, 2595, 2647, 2648, 0440, 0452/1, 
0453, 0587/13, 0584/6, 0587/11, 0456/1, 
0587/12, 0585, 0584/3, 0586, 0584/5, 
0584/4, 0456/3, 0456/11, 0452/3, 0452/2, 
2594/1, 2594/2, 2596, 2593 836566 211310 

41635 31 Szilér-halom 0458/3, 0458/4 836293 211931 

41636 32 Andaházapuszta 0347/3, 0344, 0343 830244 217218 

41681 33 Andaházapuszta 2. 
0367, 0341/7, 0341/9, 0340/3, 0341/4, 
0340/1, 0341/8, 0340/2 829841 216264 

41685 34 Andaházapuszta 3. 0341/7, 0341/9 829539 216449 

41687 35 Dusnok-halom 0254/1, 0254/2, 0254/3 837781 217494 

41688 36 Közép-dűlő I. 0230/8, 0225/21, 0229 837725 215637 

41693 37 Közép-dűlő II. 0225/21, 0230/8, 0229 837564 215600 

41694 38 Kis-Andaháza 0341/9 829565 216752 

41696 39 Tiszaföldje I. 0370, 0372/1, 0372/2, 0372/3, 0368/7 829317 216156 

41699 40 Tiszaföldje II 
0370, 0368/6, 0368/5, 0368/4, 0372/15, 
0372/16 829227 215639 

41702 41 Csomboros I. 
0407, 0409/4, 0409/3, 0409/2, 0406/1, 
0406/2 829227 215254 

41704 42 Csomboros II. 0409/6, 0407, 0409/13, 0406/3 829128 214896 

41706 43 Anaházapuszta 4. 0344, 0343, 0347/3, 0347/1 830139 217044 
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41715 45 Körtvélyes II. 

094/14, 094/13, 0103/16, 0177/5, 095/1, 
0177/4, 0103/15, 0103/18, 092, 0179/12, 
0178, 094/17, 094/16, 094/15, 0103/17, 
0102, 095/3, 095/2 842065 213540 

41718 46 Herpályi puszta, a péterszegi úttól az Egyházszigetig 

0105/15, 0105/14, 0105/13, 0105/12, 
0105/9, 0105/8, 0105/7, 0105/6, 0105/5, 
0105/16, 0105/17, 0105/18, 0105/19, 
0105/20, 0105/21, 0105/22, 0105/23, 
0105/24, 0105/25, 0105/26, 0105/27, 
0100, 095/40, 095/39, 095/38, 095/5, 
095/6, 095/1, 095/12, 095/13, 095/9, 
095/10, 095/11, 095/41, 095/42, 097, 098, 
075, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0108/4, 
0108/5, 0107, 070/2, 070/3, 070/4, 072/3, 
072/4, 072/5, 074/2, 074/4, 059/14, 
059/15, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19, 
059/13, 059/20, 074/1, 072/6, 099, 068, 
071, 0112, 0124/16, 0105/4, 0124/2, 
0119/70, 070/1, 073/1, 066, 074/3, 
095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 0106, 
059/6, 059/7, 0120, 059/8 840929 212929 
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41721 47 Herpálypuszta laponyagjai 

068, 065/13, 065/14, 065/15, 065/16, 
065/17, 065/20, 10649, 10650, 10651, 
10652, 10648, 10601, 10602, 10603, 
10604, 10605, 10606, 10607, 10608, 
10609, 10611, 10612, 10613, 10614, 
10615, 10616, 10617, 10618, 10619, 
10620, 10621, 10623, 10625, 10626, 
10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 
10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 
10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 
10642, 10643, 072/7, 072/8, 071, 073/1, 
066, 10610/1, 10610/2 840193 211894 

41723 48 Kengyel 0521/4 829992 214963 

41726 49 Papp- zug 0105/29, 0105/11, 0105/9 841526 213759 

41728 50 Körtvélyes 3 
0105/8, 0105/29, 0105/11, 0105/12, 
0105/13, 0105/9, 0104, 0103/11, 0103/12 841596 213791 

41731 51 Palocsa 

0272/4, 0272/5, 0272/6, 0272/7, 0272/8, 
0272/9, 0272/10, 0272/11, 0272/12, 
0272/1, 0275, 0273, 0274, 0276/13 833813 217196 

41733 52 Szentkozma 0525/2, 0526/4 831179 212071 

41735 53 Mácsó 
0265/5, 0265/26, 0265/25, 0264, 0255/36, 
0255/15, 0265/6 835503 217652 

48997 54 Berta-domb 0615/5, 0615/6, 0615/7, 0615/8 834805 208819 

52650 55 Berta-domb - Berettyó-part 1. 
0615/9, 0613/9, 0615/8, 0615/7, 0614, 
0613/8 835056 208805 

52651 56 Berta-domb - Berettyó-part 2. 0615/7, 0615/5, 0615/6 834781 208672 
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54140 57 Csomboros III. 

0411, 0419, 0420/1, 0420/2, 0413/2, 
0418, 0407, 0406/3, 0413/3, 0409/26, 
0412/2 828789 214258 

54470 58 Csomboros IV. 0411, 0413/2, 0418, 0419, 0420/1, 0420/2 828815 213738 

54471 59 Csomboros V. 
0410, 0411, 0413/6, 0418, 0419, 0420/2, 
0420/4, 0420/3 828939 213716 

54472 60 Csomboros VI. 0420/1, 0420/2 828632 213533 

54615 61 Malom-Szik, autómosó 

1382/3, 5854/5, 5863, 034/2, 035/6, 1381, 
038/5, 038/6, 038/7, 038/9, 038/10, 
038/11, 035/3, 035/2, 5862, 038/13, 
038/12, 038/1, 036 839988 210758 

54617 62 Nagy-erdő 

038/12, 038/13, 038/25, 038/11, 038/10, 
038/9, 038/7, 038/6, 038/5, 5867, 5868, 
5869, 5870/4, 5870/3, 5870/2, 5870/1, 
039/1, 043, 044, 054/2, 065/6, 065/3, 
039/5, 042, 053, 054/1, 039/4, 10016/1, 
10017, 10063, 10024, 10023, 10021, 
10020, 10018, 10075, 10019, 10071, 
10072, 018, 5859/2 840340 210880 
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54807 63 Jakab-tanya 

0634/1, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 
5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5494, 
5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 
5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 
5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 
5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 
5526, 5525, 5527, 5528, 5529, 5530, 
5531, 5534, 5539, 5540, 5541, 5542, 
5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 
5549, 5550, 5551, 5553, 5554, 5555, 
5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 
5461, 5462, 5473, 5487, 5490, 5492, 
5457, 5458, 5459, 5493, 5491, 5568, 
5884, 0631, 0629/2 838091 209427 

56868 64 Berettyószentmárton, Nyártói-csatorna nyugati oldala 
0711, 0655/8, 0656/2, 0707, 0714/11, 
0655/2, 0710, 0709 837312 205764 

58151 65 Dózsa tsz, Iskola-tanya 

0155, 0151/7, 0146, 0157/8, 0154, 
0153/3, 0151/6, 0151/5, 0151/4, 0151/1, 
0145, 0143/6, 0143/5, 0143/15, 0143/14, 
0143/13, 0143/11 839044 213919 

58968 66 Arany János Gyermekváros 

5887/1, 0145, 0146, 5/4, 5/1, 5/3, 5/2, 5/5, 
4, 10/2, 10/1, 2/4, 3, 0151/3, 0194, 
0157/9, 0143/2, 0144, 0143/3, 9, 8, 7/2, 
7/1, 6, 2/22, 2/15, 2/17, 2/6     

58974 67 Bakonszegi határ, Dózsa tsz 
0621/10, 0621/11, 0621/5, 0621/6, 
0621/7, 0621/8, 0621/9 833594 208482 

59062 68 Mezőpeterd, Merza tanya 0807/4 843902 203193 
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59173 69 Jegyzőkert utca 

5679, 1227, 5688, 5687, 5686, 5684, 
5685, 5683, 5682, 5681, 5680, 5678, 
5692, 038/21, 038/20, 038/26 840018 211660 

59377 70 Pozsár-tanya déli oldala 
0505, 0504/7, 0504/8, 0504/9, 0504/4, 
0507/5, 0506 831422 213656 

59378 71 Lónyai-rész 0514/1 831119 214127 

62382 72 Szemétégető 

0140, 0139/16, 0139/15, 0143/13, 
0143/16, 0141, 0148/5, 0142, 0143/17, 
0139/17, 0147, 0148/4, 0148/3 839693 213982 

62724 73 Dózsa Tsz. I. 

10239, 10238, 10237, 10236, 10235, 
10234, 10233, 10232, 10231, 10230, 
10229, 10228 840252 213578 

62726 74 DózsaTsz. II. 0110/6, 0110/2, 0110/4, 0110/3, 0110/5 840547 213329 

59818 75 Beru-4. jelű kutatófúrás 
0301/21, 0301/22, 0301/23, 0301/19, 
0301/20, 0301/25 832310 216037 

61508 76 Daru-dűlő 

0182/13, 0182/8, 0182/7, 0182/4, 0245/2, 
0245/1, 0182/5, 0193, 0184/2, 0182/12, 
0183, 0184/1, 0182/11, 0182/10 839461 217903 

61860 77 Közép-dűlő 0225/2, 0255/3 835658 216564 

61866 78 Macsó-oldal 
0225/2, 0225/1, 0225/29, 0225/30, 
0255/1, 0255/2, 0255/29, 0255/16 835671 216200 

61870 79 Pap-lapos 
0261/5, 0225/1, 0225/30, 0255/30, 0256, 
0255/31 835650 215741 

62052 80 Szamuka-dűlő 

0177/28, 0176/11, 0176/10, 0176/9, 
0177/26, 0177/27, 0177/25, 0176/8, 
0176/7, 0176/6, 0176/5 841767 217092 

62080 81 Teleczki-dűlő 0165/4, 0166/2, 0166/20, 0166/19 840969 215826 
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62088 82 Néződomb 0128/2, 0128/3, 0127/14 841227 215293 

62094 83 Néződomb-tanya I. 
0132/5, 0132/3, 0132/4, 0129, 0124/36, 
0132/6, 0124/35, 0124/34, 0124/33 841004 214837 

62104 84 Néződomb-tanya II. 

0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/10, 
0135/11, 0135/12, 0135/13, 0135/14, 
0135/15, 0135/16, 0135/17, 0135/18, 
0135/19, 0137/1, 0139/10, 0139/7, 
0135/4, 0135/23, 0129, 0139/11, 0140, 
0139/3, 0139/2, 0149/28, 0131, 0134, 
0138, 0132/1, 0137/2, 0136, 0135/24, 
0135/5, 0124/15, 0135/20, 0135/21, 0133, 
0124/36, 0135/22, 0139/9, 0124/13 840610 214329 

62106 85 Szemétégető 2. 

0120, 0139/12, 0139/11, 0139/10, 
0119/62, 0139/16, 0139/15, 0119/61, 
0119/60, 0139/4, 0139/5, 0139/13, 
0139/14, 0139/3, 0139/2, 0138, 0108/5, 
0119/63, 0119/66, 0119/65, 0119/64, 
0119/67, 0112, 0119/68, 0119/69, 
0119/70 840192 213860 
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62114 86 Dózsa Tsz. 

01400, 01401, 01402, 01403, 01404, 
01405, 01406, 01407, 01408, 01409, 
01410, 01411, 01412, 01413, 01414, 
01415, 01416, 01417, 01418, 01419, 
01420, 01421, 01422, 01423, 01424, 
01425, 10401, 10402, 10403, 10404, 
10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 
10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 
10415, 10416, 10417, 10418, 01426, 
01427, 01428, 01429, 01430, 01431, 
01432, 10433/1, 10433/2, 10435, 10201, 
10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 
10207, 10208, 10209, 10210, 10211, 
10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 
10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 
10222, 10223, 10224, 10243, 10244, 
10250, 10241, 10430, 10431, 10432, 
10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 
10425, 10426, 10427, 10428, 10429, 
10419, 10400 839705 213534 

62120 87 Kávás-kút 

0186/6, 0186/5, 0187, 0188/1, 0186/11, 
0186/7, 0186/8, 0186/9, 0186/10, 0188/2, 
0188/3, 0188/4, 0186/4, 0186/3 839826 216930 

62130 89 Rokkantak földje 

0167, 0172/30, 0172/29, 0172/4, 0163/9, 
0164, 0165/4, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 
0165/1, 0165/3, 0163/6, 0163/7, 0172/34, 
0172/33, 0172/32, 0172/31, 0163/8, 
0163/10 840628 216125 
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62134 91 Néződomb-dűlő 

0129, 0162, 0128/1, 0163/1, 0163/2, 
0128/2, 0127/25, 0164, 0165/4, 0130/1, 
0166/2, 0163/3, 0166/20 840994 215599 

62138 92 Somota-dűlő 
0128/4, 0128/5, 0128/6, 0128/7, 0128/8, 
0128/9, 0128/3 841351 215131 

62154 93 Papp-zug 

0105/6, 0105/7, 0124/11, 0124/10, 
0103/3, 0104, 0103/4, 0124/9, 0124/8, 
0124/7, 0123, 0121, 0103/5, 0122, 
0124/6, 0124/5, 0120, 0103/6, 0103/7, 
0103/8, 0103/9, 0103/10, 0103/11, 
0103/12, 0103/13, 0103/14, 0124/16, 
0124/3, 0124/33, 0124/13, 0124/17, 0126, 
0124/18, 0127/6, 0127/8, 0127/10, 
0127/9, 0124/21, 0124/20, 0124/19, 
0124/22, 0124/27, 0124/26, 0124/25, 
0124/23, 0124/29, 0124/31, 0124/32, 
0171, 0177/5, 0177/2, 0170/11, 0170/10, 
0170/9, 0170/8, 0170/7, 0177/3, 0170/12 842032 213930 

62290 94 Dábó 1. 0370/25, 0251/1, 0252 837628 218336 

62294 95 Dábó 2. 

0248/15, 0248/16, 0248/17, 0248/18, 
0248/19, 0248/20, 0248/21, 0248/22, 
0248/23, 0248/24, 0248/25, 0246, 
0248/27, 0248/9, 0248/8, 0248/14, 
0248/26, 0248/10, 0248/11, 0248/13, 
0248/12 838465 218047 

62298 97 Kék-Kálló-csatorna part 
0246, 0245/4, 0245/8, 0245/9, 0245/11, 
0245/12, 0245/6 838811 217724 
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62332 98 Kis-Ürmös-zug 

0210, 0209/8, 0209/5, 0209/6, 0209/7, 
0212/2, 0212/1, 0209/9, 0211, 0208, 
0212/3, 0209/3 836734 213854 

62336 99 Kis-tanya 
0197/17, 0197/13, 0201, 0202/23, 0202/5, 
0202/6, 0202/22, 0202/20, 0199/2 837632 213894 

62342 100 Hatöles 
0197/17, 0197/13, 0196/2, 0201, 0197/12, 
0202/10, 0202/11, 0196/4 838036 213894 

62350 101 Herpályi-puszta 1. 
070/4, 0108/1, 098, 075, 072/3, 071, 
072/4, 0107 840572 212624 

62360 102 Herpályi puszta 2. 

074/2, 059/13, 074/4, 073/1, 066, 074/3, 
059/18, 059/16, 059/17, 059/14, 059/15, 
059/20, 059/8, 059/19 840934 212369 

62374 103 Csatorna-part 
095/24, 096, 095/25, 075, 076/1, 095/30, 
095/29, 095/26, 095/27, 095/28 842001 212365 

62378 104 Sziget 
089/3, 090/4, 090/3, 090/2, 090/1, 088/1, 
088/2 842605 212154 

62388 105 Körtvélyes 1. 
0120, 0108/5, 0107, 0108/4, 0108/1, 098, 
0108/2, 0108/3, 0100, 0106, 0105/16, 099 840810 213387 

62482 106 Körtvélyes 2. 
097, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 
095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17 841369 212711 

62486 107 Körtvélyes 3. 
095/19, 095/20, 095/21, 095/22, 095/23, 
095/24, 075, 059/11 841629 212477 

62762 108 Peres-hát 

0367, 0360/7, 0375/1, 0375/4, 0365, 
0366, 0373, 0372/1, 0372/2, 0372/3, 
0372/4, 0372/5, 0375/7, 0375/5, 0375/6, 
0375/2, 030/5, 0360/8, 0360/9, 0360/10, 
0360/11, 0360/2, 0364, 0360/5, 0360/12, 
0360/13, 0360/14, 0360/15, 0361 828562 216955 
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69431 109 Jakab-tanya 2. 
0627, 0641/12, 0641/2, 0634/2, 0641/1, 
0634/1, 0632/1, 0632/2 837751 209510 

69445 110 Berettyószentmárton- Nyár- Tó- dűlő 1. 0627, 0642/14, 0642/1, 0626 836638 208974 

65354 111 Dögtemető I. 
0587/26, 0587/27, 0588, 0574, 0587/28, 
0587/29 837914 210227 

65356 112 Dögtemető II. 
0587/5, 0587/24, 0587/25, 0587/26, 
0587/27, 0587/31 837675 210319 

65358 113 Szénás-sziget 0587/7, 0587/3 837220 210525 

65360 114 Kodormány 
0930/1, 0930/15, 0930/16, 0930/17, 
0930/18, 0930/19, 0930/20, 0930/21 839549 209402 

65362 115 Berettyószentmárton, Ó-Berettyó I. 0883/12, 0883/14, 0883/13 840226 209196 

65364 116 Berettyószentmárton, Ó-Berettyó II. 
0883/4, 0883/5, 0883/7, 0883/8, 0883/9, 
0881/1, 0883/6, 0882, 0884 839786 209023 

68401 117 Jani csárda 0663/8, 0707 837684 206778 

70935 118 Morotva utca 1. 

5620, 5621, 5622, 5623, 0635, 0634/1, 
0634/2, 0641/16, 0641/18, 0641/19, 
0641/20, 0641/21, 0641/23, 0641/24, 
0641/25, 0641/26, 0641/27, 0641/28, 
0641/37, 0673/34, 0636, 0673/13, 
0641/36, 5631, 5630, 5637, 5636, 5635, 
5634, 5633, 5632 837765 209051 

70941 119 Morotva utca II. 0641/12, 0641/13, 0641/32, 0640/2 837322 208921 

71015 121 Bántó-dűlő 0197/4, 0197/5 838439 215003 

70965 122 Kis-Ürmös-zug 0207, 0208, 0209/4 837068 213530 

71889 123 Disznó-kút 0314/4 831194 218342 

71887 124 Kis-Andaháza 2. 
0357, 0341/9, 0356/2, 0342, 0347/1, 
0354, 0355 829462 217150 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 280 
 

ITS Konzorcium 

  
 

Azono- 
sító 

Lelőhely- 
szám 

Név HRSZ 
EOV Y 
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73587 125 Harcsás-dűlő 1. 0644, 0642/16, 0645/2 835049 207754 

73589 126 Harcsás-dűlő 2. 
0644, 0642/9, 0642/19, 0642/18, 0646/12, 
0646/13 835701 207761 

73591 127 Szilata-dűlő 0669, 0668/1, 0668/2, 0668/3, 0670/5 836334 207652 

73593 128 Harcsás-ér part 1. 0670/2, 0670/5 836568 207738 

73595 129 Nagy-Bócs 1. 

0664, 0663/1, 0665/3, 0665/4, 0665/6, 
0665/5, 0665/7, 0665/8, 0665/9, 0665/1, 
0665/2 837324 207462 

73599 130 Nagy-Bócs 3. 

0664, 0707, 0744/6, 0663/10, 0665/13, 
0753, 0755/5, 0665/12, 0755/9, 0755/6, 
0744/7, 0665/9, 0665/10, 0665/11 838275 207254 

73601 131 Nagy-Bócs 4. 0744/7, 0753, 0755/1, 0755/6, 0744/8 839121 207149 

73603 132 Halom-dűlő 
0753, 0866/3, 0866/2, 0866/1, 0755/1, 
0751/9, 0866/16, 0767, 0751/10 839742 207134 

73605 133 Harcsás-ér part 2. 0670/5 836918 207580 

73607 134 Győsz-hát 0839/1, 0839/2 841117 207187 

73609 135 Harcsás-dűlő 3. 0642/9, 0642/7, 0642/6, 0642/5 835884 207986 

73315 136 Bakoszegi úti Sertéshízlalda 0598/2, 0623, 0598/3 837977 209981 

73611 137 Nagy-Bócs 2. 0665/6, 0665/5, 0665/7, 0665/8, 0665/9 837650 207359 

73613 138 Vándor-tanya 1. 
0758/6, 0758/7, 0758/1, 0758/5, 0758/4, 
0757 838795 207455 

73615 139 Vándor-tanya 2. 

0759, 0758/1, 0761/12, 0761/19, 0761/10, 
0761/9, 0761/7, 0761/20, 0761/15, 
0761/16, 0761/21, 0761/14, 0761/13, 
0761/18 839302 207630 
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73617 140 Kert 

10063, 10033, 10032, 10031, 10030, 
10029, 10028/2, 10028/1, 10027/8, 
10027/3, 10027/12, 10026, 10025, 
10027/7, 10065, 10066/1, 10067, 10068, 
10069, 10070, 10071, 10027/4, 10027/9, 
10066/2, 10078 840319 210508 

73619 141 Sziget 1. 044, 059/2, 058, 057, 060, 059/3, 059/4 840990 211476 

73621 142 Malom-zug 0896, 0930/3, 0930/4, 0930/5, 0929 840115 209716 

73623 143 Sziget 3. 059/3, 059/10, 059/11, 059/13 841214 211877 

73625 144 Sziget 4. 059/2 841361 211526 

73627 145 Sziget 5. 076/2 841417 211831 

73629 146 Sziget 6. 076/2, 076/1 841741 211916 

73631 147 Sziget 8. 

095/18, 095/19, 095/20, 095/21, 095/22, 
095/23, 095/24, 095/25, 095/17, 095/35, 
095/34, 095/33, 095/32, 095/31, 094/13, 
095/2, 095/30, 095/29, 094/11, 095/26, 
095/27, 095/28, 094/12, 094/10, 094/9, 
095/1, 095/3 842102 212743 

73633 148 Sziget 2. 057 840815 211316 

75235 149 Kerek-dűlő 

0241/22, 0241/21, 0241/23, 0241/12, 
0241/10, 0241/9, 0241/11, 0241/6, 
0241/7, 0241/8, 0241/5, 0241/18, 
0241/16, 0241/15, 0241/2, 0241/3, 
0241/4, 0241/20 838264 217539 

75237 150 Dábó 

0248/9, 0248/8, 0248/7, 0248/6, 0248/3, 
0248/2, 0248/1, 0247/15, 0250, 0251/1, 
0252, 0370/25, 0248/10, 0248/11, 0248/5, 
0248/4, 0248/14, 0248/13, 0248/12 837938 218516 
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75243 151 Kék-Kálló-csatorna part 2. 
0257/2, 0257/3, 0257/4, 0257/5, 0257/6, 
0257/7, 0257/1 836055 214276 

75247 153 Kis-Kettős 
0166/19, 0166/18, 0166/17, 0166/16, 
0166/15, 0166/14, 0166/13 841343 216161 

75249 154 Herpály, Egyházsziget 
066, 074/1, 061, 059/21, 059/20, 062, 
059/8 840553 212013 

75251 155 Öntözött terület 2. 
092, 094/13, 0179/11, 0179/10, 0179/12, 
0179/8, 0179/9 842911 212955 

75253 156 Öntözött terület 3. 

092, 0179/12, 094/5, 094/4, 094/3, 094/6, 
093, 094/11, 094/10, 094/9, 094/8, 094/7, 
0179/11, 0179/10, 0189, 0186/20, 091, 
0191, 0192, 0186/21 842881 212369 

75257 157 Sziget 2., IIg-1. 

044, 057, 063/1, 063/5, 063/4, 063/3, 
063/6, 063/2, 062, 059/4, 059/5, 059/6, 
059/7 840758 211614 

75259 158 Dózsa Tsz, Tardi-tanya 
0110/12, 0110/13, 0110/14, 070/2, 070/4, 
070/3, 075, 070/1 840275 212593 

75339 159 Peres 1. 
0367, 0380/5, 0380/4, 0380/6, 028/6, 
028/2, 03, 0380/2, 0380/3, 0360/17, 0362 827652 216599 

75341 160 Peres 2. 0367, 0380/2, 0363, 0380/3, 0360/15 827841 216851 

75343 161 Peres 3. 
0367, 0379, 0380/2, 0363, 0360/14, 
0380/3 828011 216680 

75345 162 Kis-Bagolyos 
0481/45, 0481/46, 0481/42, 0481/43, 
0481/47, 0482, 0483/1, 0483/2, 0481/44 835720 213694 

75347 163 Kis-Ürmös-zug 2. 

0431/78, 0431/79, 0431/80, 0431/81, 
0431/82, 0431/83, 0431/84, 0431/85, 
0431/86, 0431/87, 0212/10, 0212/11, 
0213, 0212/12, 0424 835970 213898 
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75349 164 Kis-Levicki-legelő 

0897, 0899, 0898/2, 0906/1, 0917, 0900, 
0901, 0902/3, 0902/2, 0902/1, 10924, 
0919/1, 10901 840897 209820 

75351 165 Halom-dűlő 2. 
0887, 0888/20, 0889/1, 0886/7, 0886/8, 
0890/1, 0889/2 841100 208706 

75353 166 Nagy-Levicki-legelő 0888/10, 0892/2, 0889/1 841431 207579 

75365 167 Büdös-tó 1. 0301/1, 0301/2, 0301/3, 0299, 0296/1 832878 215122 

75367 168 Büdös-tó 2. 
0296/2, 0424, 0494/8, 0296/4, 0298, 
0296/3 833130 214895 

75513 169 Csörsz-árok I. / Ördög-árok I. 
0744/7, 0753, 0755/6, 0746, 0748/1, 
0744/8 838943 206941 

75515 170 Csörsz-árok II. / Ördög-árok II. 

0720, 0718, 0719/1, 0771/2, 0776/9, 
0770/20, 0775, 0770/23, 0769, 0770/14, 
0770/13, 0772, 0771/4, 0771/3, 0770/16, 
0749, 0748/15 839199 205146 

75913 171 Strand 

1572/15, 1572/16, 1579/1, 1579/2, 
1576/1, 1036/3, 1036/4, 1569, 1579/3, 
1574, 1571, 1570, 1035, 1578, 1600/5, 
1584, 1585/2, 1583, 1582, 1581, 1580/1, 
1576/4 838654 211714 

76179 172 Berettyó-lapos, Sertéshízlalda 0623, 0599/17, 0600 837813 209904 

76181 173 Nagy-Híd-köz, Berettyó gát 1. 
0615/19, 0615/17, 0615/16, 0615/15, 
0615/18, 0623 835361 208286 

76183 174 Nagy-Híd-köz, Berettyó-gát 2. 0615/19, 0615/22, 0615/21, 0624, 0623 834991 208300 

76603 175 Csurgó, Lónyay-tanya 0496/11, 0496/9, 0496/10 832294 214974 

76599 176 Volt szovjet katonai repülőtér (Köles-éri-csatorna partja) 0490/3 833538 213948 
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77681 177 Karas-dűlő 

0301/25, 0301/20, 0301/21, 0301/19, 
0301/14, 0301/15, 0301/16, 0301/17, 
0301/24, 0301/13 832002 215966 

77683 178 Nagy Andaháza, Köles-éri-csatorna partja 

0319/28, 0319/29, 0319/30, 0319/26, 
0319/27, 0321, 0322/35, 0331/11, 
0331/10, 0328/2, 0330, 0325, 0327/3, 
0327/4, 0326, 0327/5, 0328/1, 0331/14, 
0322/36, 0322/37, 0327/6, 0327/7, 
0331/12, 0331/13, 0327/8 831646 215786 

78493 179 Kis-Ürmös-zug 3. 0212/4, 0212/5, 0212/9, 0212/7, 0212/6 836314 213958 

78495 180 Kis-Ürmös-zug 4. 

0202/15, 0202/12, 0202/18, 0202/21, 
0205, 0215, 0216/2, 0206/11, 0206/10, 
0199/1 837310 214235 

78497 181 Hatöles 2. 0196/2, 0197/12, 0197/10, 0197/11 838258 214197 

78499 182 Sziget 9. 089/4 842335 211929 

80595 183 Nagy-Híd-Köz, Berettyó gát 3. 0618/5, 0615/5, 0618/4, 0624, 0623 834547 208379 

80597 184 Berettyó-lapos gátláb 
0624, 0623, 0599/9, 0599/21, 0599/20, 
0599/8, 0599/7 837314 209568 

80599 185 Nagy-híd-köz, Berettyó gát 4. 
0615/19, 0615/17, 0615/16, 0615/15, 
0614, 0613/6, 0623 835606 208466 

80601 186 Nagy- híd- köz, Berettyó gát 5. 
0615/19, 0615/18, 0615/21, 0615/20, 
0624, 0623 835198 208240 

82219 187 Dábó 5. 

0248/9, 0248/8, 0248/7, 0248/6, 0248/5, 
0248/4, 0248/3, 0248/2, 0248/1, 0247/11, 
0247/12, 0247/13, 0247/15, 0247/14, 
0248/14, 0248/10, 0248/11, 0248/13, 
0248/12 838346 218604 

82221 188 Új-Perde ÉK 0193, 0243, 0186/3 839115 217521 
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82271 189 Népliget utca 

1640, 1639, 1635, 1634, 1567, 1641, 
1648/1, 1647/1, 1646, 1645/2, 1643, 
1642/1, 1570, 1568, 1618, 1621/2, 
1622/1, 1539/1, 1629/1, 1628/2, 1627, 
1620/2, 1620/1, 1619, 1629/2, 1630, 
1622/2, 1623, 1624, 1625, 1626/6, 1632, 
1636/1, 1633, 1636/2, 1626/1, 1626/3, 
1637, 1638, 1642/2, 1644, 1645/1, 
1647/2, 1648/2 838830 211598 

82711 190 Kis-kettős 2. 
0167, 0166/28, 0166/29, 0172/67, 
0172/54, 0169, 0168, 0172/68, 0172/56 841733 216699 

82723 191 Daru-dűlő 

0179/4, 0179/3, 0179/2, 0179/1, 0177/9, 
0177/10, 0177/11, 0177/12, 0177/13, 
0177/8, 0175, 0177/4, 0177/14 841492 217995 

83525 192 Berettyószentmárton- Nyár- Tó- dűlő 2. 0627, 0626, 0641/35 836714 209081 

83529 193 Berettyószentmárton- Nyár- tó- dűlő 7. 0642/1 836557 208781 

84139 194 Hídköz-dűlő 0584/16, 0584/15, 0584/14, 0584/13 836507 210383 

84483 195 Berettyószentmárton, Csorba- tanya 
0673/9, 0673/10, 0673/29, 0673/27, 
0673/30, 0673/28 837641 207992 

85213 196 Berettyószentmárton, Hajnal TSz (juh) 

0636, 0642/11, 0673/21, 0642/13, 
0642/12, 0642/14, 0640/3, 0638, 0637, 
0673/22, 0673/12, 0670/4, 0667, 0649 837060 208285 

85371 197 Berettyószentmárton, Papp János- tanyája 
0636, 0673/21, 0642/15, 0640/2, 0641/14, 
0673/17, 0673/16 837493 208512 

85417 198 Berettyószentmárton, Nyár-Tó-dűlő, Közép 
0640/2, 0641/29, 0641/32, 0641/31, 
0641/30, 0641/13 837254 208747 
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85623 199 Beru-6 fúráspont 

0272/13, 0273, 0272/14, 0276/25, 
0276/24, 0276/29, 0276/28, 0276/27, 
0276/26, 0276/17, 0276/16, 0277, 0278/4, 
0276/38, 0276/37, 0276/36, 0276/35, 
0276/34, 0276/33, 0276/32, 0276/31, 
0276/30, 0276/15, 0276/23, 0276/22, 
0276/21, 0276/20, 0276/19, 0276/18 833905 216594 

85625 200 Kozma- dűlő 

0309/9, 0309/10, 0309/11, 0309/12, 0282, 
0309/22, 0309/15, 0309/16, 0272/13, 
0309/13, 0309/14, 0272/14, 0309/1, 
0309/4, 0309/17 833074 216664 

86037 201 Malom utca 

2851, 2850, 2229, 2196/4, 2196/3, 
2226/4, 2226/3, 2228, 2230, 1796, 2154, 
2849, 2030, 1799, 1800/1, 1800/2, 1801, 
1802, 2834/1, 2848, 2834/2, 2227, 1803, 
2833/4, 2153/2, 2155, 2156, 2197/1 838312 211030 

87365 202 Nagy-Híd-Köz Északkelet 0613/8, 0613/9 835272 209030 

41943 22 Inke 

0325/14, 0325/15, 0325/11, 0325/12, 
0325/10, 0325/9, 0325/8, 0328/81, 
0328/80, 0328/79, 0328/78, 0328/77, 
0267, 0268, 0325/3, 0330/6, 0328/82, 
0325/2, 0326/1, 0325/4, 0325/16, 
0328/72, 0325/13, 0329, 0339, 0327/1, 
0325/6, 0325/7, 0328/83, 0330/5 834618 219059 
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75517 4 Csörsz-árok/Ördög-árok 

0777, 0779, 0780/3, 0776/10, 0780/5, 
0780/6, 0780/4, 0276/54, 0276/53, 015/1, 
042/4, 023/19, 015/2, 018, 015/12, 016/7, 
017, 016/6, 020, 015/3, 015/14, 015/13, 
015/11, 015/4, 016/1, 023/5, 075, 074, 
072/2, 072/1, 056, 091/2, 097, 083/11, 
083/12, 083/5, 083/6, 083/8, 083/9, 082/2, 
082/1, 0128/6, 0126, 0131/3, 0116, 0123, 
0124/12, 0124/13, 0124/4, 0128/3, 
0128/5, 0128/2, 0128/4, 098, 0128/7, 
0131/1, 0131/4, 884, 718, 703, 721, 720, 
719, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 
862, 860, 861 839539 200362 

62034 11 Nagy sós-kút 
0177/7, 0126/11, 0177/8, 0126/7, 0126/8, 
0126/9 841766 218364 

62038 12 Hosszú-Farda-dűlő 0145/1, 0129/4, 0127/8, 0177/15, 0177/16 841765 217652 
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4. melléklet: Berettyóújfalu műemlékeinek részletes adatai 

(Forrás: Forster Központ) 
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Törzs-
szám 

Azono- 
sító 

Cím Név Védelem 
Bírság 

kategória 
Védési ügyiratok Helyrajzi szám 

EOV Y 
koordináta 

EOV X 
koordináta 

11288 12773 Dózsa György 
utca 

Zsinagóga 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

- 4/2007. (II. 9.) OKM 3354/1, 3384, 
3382/2, 3382/3, 
3382/1, 3377, 3383 

211561 838412 

11457 18393   községháza 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  53/2011. (VIII. 25.) 
NEFMI 

1588/1, 1589/1, 
1589/2, 1590/1, 
1590/2, 1591/1, 
1591/3, 1591/4, 
2154, 2155, 3333, 
3336, 3382/1, 
3382/2, 3382/3, 
3383, 3384, 3385/1, 
3385/2, 3386, 3387, 
3388, 3392/4, 
3392/5, 3392/6, 
3396, 3398, 3399, 
3401, 3407/2, 3417, 
3418 

    

1828 26785   Ref. templom 
ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

    1006/1, 1006/2, 
1007, 1585/3, 
1585/5, 1586/2, 
1587/6, 1588/1, 
1589/1, 2154, 2155, 
3398, 3399, 3395, 
1590/1, 1590/2 

    

1827 5201 Biharkeresztesi 
út 

Herpályi 
toronyrom 

Műemlék II. 863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

072/3, 072/4, 072/5, 
072/6, 072/8, 072/7 

840276 211976 

1828 5203 Kossuth u. Ref. templom Műemlék III. 22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

1008 838421 211756 



Berettyóújfalu Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 290 
 

ITS Konzorcium 

  
 

Törzs-
szám 

Azono- 
sító 

Cím Név Védelem 
Bírság 

kategória 
Védési ügyiratok Helyrajzi szám 

EOV Y 
koordináta 

EOV X 
koordináta 

6860 5202 Biharkeresztesi 
út 

Berettyóújfalu, 
Herpályi 
toronyrom 
műemlék 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  11.767/1970. OMF 071, 068, 072/7, 
072/8 

    

11288 12111 Dózsa György 
u. 11. 

Zsinagóga Műemlék II. 4/2007. (II. 9.) OKM 3381/1, 3381/3, 
3381/2 

838401 211558 

11457 11487 Kálvin tér 1. községháza Műemlék II. 53/2011. (VIII. 25.) 
NEFMI 

3391 838402 211661 

 


	Bevezetés
	1 Helyzetfeltáró munkarész
	1.1 Településhálózati összefüggések és térségi kapcsolatok, a város helye a településhálózatban
	1.1.1 A település térségi szerepe
	1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása, elemzése

	1.2  Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata
	1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK 97/2005.(XII.25.) OGY határozat)
	1.2.2  Kapcsolódás a Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
	1.2.3  Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való kapcsolódás

	1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
	1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT 2003. évi XXVI. TV.)
	1.3.2 Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve (13/2010. (IX.7.) k. rendelet)

	1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti terveinek Berettyóújfalu település fejlesztését befolyásoló megállapításai
	1.5 Hatályos településfejlesztési döntések
	1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai
	1.5.1.1 IVS által kitűzött középtávú célok megvalósulása (7-8 év)
	1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

	1.6 Településrendezési Tervi előzmények
	1.6.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök
	1.6.2 Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei
	1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
	1.6.2.2 A településszerkezeti terv megvalósult elemei


	1.7 A település társadalma
	1.7.1 A népesség főbb jellemzői
	1.7.1.1 Demográfia
	1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel
	1.7.1.3 Képzettség
	1.7.1.4 Foglalkoztatottság
	1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok
	1.7.1.6 Életminőség

	1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
	1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
	1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok
	1.7.3.2 Civil szerveződések


	1.8 A település humán infrastruktúrája
	1.8.1 Humán közszolgáltatások
	1.8.1.1 Oktatás
	1.8.1.2 Egészségügy
	1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások
	1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra

	1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása

	1.9 A település gazdasága
	1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
	1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
	1.9.2.1 Mezőgazdaság
	1.9.2.2 Ipar
	1.9.2.3 Szolgáltatások

	1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb elképzelések
	1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
	1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

	1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere
	1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
	1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
	1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
	1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
	1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás
	1.10.6 Intézményfenntartás
	1.10.7 Energiagazdálkodás

	1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások
	1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata
	1.12.1 Természeti adottságok
	1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
	1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek
	1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
	1.12.3.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
	1.12.3.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

	1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék
	1.12.3.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és környezetében
	1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és környezetében

	1.12.3.3 Ökológiai hálózat

	1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

	1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
	1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
	1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
	1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

	1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái
	1.13.2.1 Mennyiségi problémák
	1.13.2.2 Minőségi problémák


	1.14 Az épített környezet vizsgálata
	1.14.1 A terület-felhasználás vizsgálata
	1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata
	1.14.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
	1.14.1.3 Funkció vizsgálata
	1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
	1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)

	1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata
	1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter
	1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
	1.14.5 Az építmények vizsgálata
	1.14.6 Az épített környezet értékei
	1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
	1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
	1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület
	1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes
	1.14.6.5 Nemzeti emlékhely
	1.14.6.6 Helyi védelem

	1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái

	1.15 Közlekedés
	1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
	1.15.2 Közúti közlekedés
	1.15.3 Parkolás
	1.15.4 Áruszállítás
	1.15.5 Közösségi közlekedés
	1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés
	1.15.5.2 Vasúti közlekedés

	1.15.6 Kerékpáros közlekedés
	1.15.7 Gyalogos közlekedés
	1.15.8 Összegzés

	1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság
	1.16.1 Víziközművek
	1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz hasznosítás)
	1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés

	1.16.2 Energia
	1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
	1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
	1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

	1.16.3 Elektronikus hírközlés

	1.17 Térségi és települési környezetvédelem
	1.17.1 Talaj
	1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek
	1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
	1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés
	1.17.5 Sugárzás védelem
	1.17.6 Hulladékkezelés
	1.17.7 Vizuális környezetterhelés
	1.17.8 Árvízvédelem
	1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

	1.18 Katasztrófavédelem
	1.18.1 Építésföldtani korlátok
	1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
	1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
	1.18.2.2 Belvízveszélyes területek

	1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők
	1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok
	1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő korlátozások
	1.18.3.3 Ipari veszélyforrások


	1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely
	1.20 Városi klíma

	2 Helyzetelemző munkarész
	2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

	3 Helyzetértékelő munkarész
	3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése
	3.1.1 A folyamatok értékelése
	3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés
	3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés területi korlátai és lehetőségei

	3.2  Problématérkép / Értéktérkép
	3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
	3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás indoklása, a városrészek bemutatása
	3.3.2 A településrészek bemutatása
	3.3.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése
	3.3.3.1 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjáról, annak válzozásairól, a 2001-es, valamint a 2011-es népszámlálási adatok alapján
	3.3.3.1.1 1. számú szegregátum - Tóhát
	3.3.3.1.2 2. számú szegregátum - Völgyköz
	3.3.3.1.3 3. számú szegregátum
	3.3.3.1.4 4. számú veszélyeztetett terület


	3.3.4 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek


	4 Mellékletek
	1. melléklet: Az előző Intergrált Városfejlesztési Stratégia projektjeinek megvalósulása
	2. melléklet: Berettyóújfalu városban megvalósult jelentősebb beruházások
	3. melléklet: Berettyóújfalu régészeti lelőhelyeinek részletes adatai (Forrás: Forster Központ)
	4. melléklet: Berettyóújfalu műemlékeinek részletes adatai (Forrás: Forster Központ)


