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1 BEVEZETÉS 
 
Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a 
Nemzeti Környezetvédelmi Programok (a továbbiakban: NKP) jelentik. A Program 
kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelméről szóló 
1995. évi LIII. törvény rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 96/2009. (XII. 9.) OGY 
határozattal elfogadott 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-ben lejárt, 
szükségessé vált a 4.  Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozása.  
 
Az Országgyűlés a 27/2015. (VI. 17.) számú OGY-határozattal fogadta el a 
2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot. 
Sorrendben a negyedik program összhangban van az Európai Unió 2020-ig tartó 
Környezetvédelmi Cselekvési Programjával. A Program kidolgozása során fontos 
szempont volt a 2013. év tavaszán az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával való összhang, illetve a megújult stratégiai 
irányítási rendszernek való megfelelés biztosítása. 
 
A Program elkészítését több tényező is indokolta. Az Európai Tanács és az Európai 
Parlament elfogadta az Európai Unió új, a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, 2020-ig 
tartó időszakra szóló 7.  Környezetvédelmi Cselekvési Programját (a továbbiakban: 
7EAP), amely a tagországok számára számos feladatot fogalmaz meg, ezáltal jelentős 
igazodási pontot képvisel a hazai környezetpolitikai célkitűzések meghatározása során.  
További fontos szempont volt, hogy az NKP az EU-s fejlesztési források egyik 
szakmai alapjaként is szolgál, ami a 2014–2020 közötti pénzügyi tervezési időszak 
miatt szintén szükségessé tette a 2020-ig szóló környezeti célok meghatározását.  
 
A program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. Stratégiai céljai a következők:  

 az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek a javítása,  
 a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata,  
 valamint az erőforrás-takarékosság javítása, a gazdaság zöldítése. 

A parlament által jóváhagyott program keretstratégia, amelynek a végrehajtása az EU-
támogatások, a nemzetközi támogatások, az éves költségvetés és az ország teherbíró 
képessége függvényében alakul. A megvalósítása elsősorban nem többletráfordítást 
jelent, hanem a tervezhető források koordinált, hatékony ˗ a prioritásokhoz igazodó ˗ 
felhasználását célozza. 
Az intézkedések számos esetben többletforrást is generálnak. Például az 
energiatakarékosság és hatékonyság ˗ az erőforrások felhasználása és a kibocsátás 
csökkentése mellett ˗ folyamatos pénzügyi megtakarításokat eredményez, melyek más 
fontos célokra is felhasználhatók. Emellett az agrár-környezetgazdálkodás, a környezeti 
ipar, a környezeti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedések és beruházások 
jelentős munkahelyteremtő és megtartó hatással is bírnak. 
 
A program finanszírozásában meghatározó szerepe van az uniós- és az egyéb nemzetközi 
támogatásnak, valamint a hazai költségvetési társfinanszírozásnak. 
 
A 4. NKP kidolgozásának alapelvei a következők voltak: 

 A környezetvédelmi törvényben szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a 
környezethasználat helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás), a 
felelősség vállalására (szennyező fizet), a közérdekből fakadóan az 
együttműködés és átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet (tájékoztatás, 
nyilvánosság);  
 

 a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind 
nagyobb teret kell kapnia a holisztikus megközelítésnek (összefüggések 
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vizsgálata, hatásfolyamatok feltárása), az integráció elvének, valamint a rövid, 
közép és hosszú távú szempontok egyidejű figyelembevételének;  

 
 mivel a környezeti problémák megelőzése az egész társadalom támogatását 

igényli, ezért megkerülhetetlen a kidolgozás és a megvalósítás során a partnerség 
és a szubszidiaritás elve;  
 

 a területiség elvének érvényesítése, a fenntartható térhasználat, a kedvező 
területi hatások elősegítése és területi szinergia megvalósítása, a környezeti, 
társadalmi és gazdasági adottságokhoz illeszkedő, területileg differenciált 
beavatkozások kialakításának elve;  

 
 tekintettel arra, hogy az Alaptörvény értelmében „Magyarország elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”, kiemelt figyelmet kell 
szentelni az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság, valamint a nemzedéken 
belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elvének; melyek egyúttal kapcsolódnak 
a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának elvéhez, miszerint törekedni kell 
a közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőforrásokból történő 
kielégítésére, de egyben a helyi sajátosságok, sokszínűség, készletek védelmére 
is. 

 
Ezen alapelvek és szempontok következetes érvényesítése a tervezésen túl a 
megvalósításnak is fontos eleme kell, hogy legyen. 
 
Az 1995. évi LIII. Tv. A környezet védelméről 46.§ (1.) bekezdés b.) pontjában és a 
48/E.§- ban meghatározott tartalmi követelményeket figyelembe véve a település 
környezetvédelmi állapotát érintő témakörökben az önkormányzat települési 
környezetvédelmi program készítésére kötelezett. A települési környezetvédelmi 
program a hatályos Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmi elemeit és más, a 
környezetvédelem szakterületein hatályos jogszabályi előírásokat figyelembe véve készül 
el.  
A 2008-ban a RexTerra Építőipari Kivitelező és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. által 
elkészített települési környezetvédelmi programban foglaltak felülvizsgálata, 
aktualizálása, a vállalt feladatok teljesítésének értékelése, valamint környezeti célok és 
feladatok meghatározása céljából 2013. évben az ENV-INFO Kft. készítette el Kiskunhalas 
2. Környezetvédelmi Programját.  
 
Jelen dokumentáció, mely Kiskunhalas Város 3. környezetvédelmi Programja, a 
2015−2020 közötti időszakra szóló 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program szerkezeti 
és tartalmi elemei alapján készült. 
 
A környezetvédelmi programban felhasznált adatok a rendelkezésünkre álló 
adatbázisokban (KSH, REMEK, TEIR, ITS és ITS megalapozó tanulmány, stb.) lévő évekre 
vonatkoznak, az önkormányzati és szolgáltatói adatok báziséve 2015.  
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2 HELYZETÉRTÉKELÉS 

2.1 Az előző környezetvédelmi program végrehajtása 
 
Az 1995. évi LIII. törvény értelmében a települési önkormányzat gondoskodik a 
települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás 
feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. A 
törvény 48/B.§ (4) szerint a területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de 
legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően – a 48/A. § (2) 
bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni.  
 
Az 1. számú melléklet a 2. Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok 
teljesülésének bemutatását tartalmazza.  
 

2.2 Fejlesztések bemutatása 
 
Kiskunhalas az elmúlt években számos hazai és uniós pályázat sikeres 
kedvezményezettje és megvalósítója, felkészült infrastruktúrával és humán erőforrással 
rendelkezik a projektek előkészítéséhez és végrehajtásához. Az elmúlt évek és a jelenleg 
is futó beruházások révén Kiskunhalas tovább erősíti a térségben betöltött központi 
szerepét. Az elmúlt években Kiskunhalas Város Önkormányzat pályázatai közül az alábbi 
– környezetvédelemhez kapcsolódó – projektek részesültek támogatásban: 

1. táblázat 
Pályázat neve Pályázati azonosító 

Kiskunhalasi oktatási ingatlanok számára helyi hő -és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal,  
a Kertvárosi Általános Iskola, 
a Felsővárosi Általános Iskola, 
a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,  
a Bibó István Gimnázium és a Bernáth Lajos Kollégium 
vonatkozásában 

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0563, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0520, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0110, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0005, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0434, 

Épületenergetikai racionalizálás a Bibó István 
Gimnáziumban  

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0014 

Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására 
földre telepített napelemes rendszerrel  KEOP-2012.4.10.0-C 

A Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Kiskunhalas Ady E. 
utca 4. szám alatti tagóvodájában végzendő felújítás 

- 

Forrás: EU Pályázati Portál, Kiskunhalas város honlapja 
 
A fent nevezett projekteken túl a város közigazgatási területén az alábbi, 
környezetvédelemhez kapcsolódó projektek fejeződtek be a 2013-2015. időszakban: 

2. táblázat 
Beruházás megnevezése 

Vízgazdálkodás, Ivóvízminőség javítása, szennyvízkezelés 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0057 (Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és 
csatornázásának fejlesztése II. forduló) 
KEOP - 7.1.2.0. - 2008-0215 (Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és 
csatornázásának fejlesztése) KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség javítása: Kiskunhalas és 
Térsége Ivóvízminőség-javító program 

Hulladékgazdálkodás 
KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 „Kiskunhalas, Jókai utcai települési szilárd hulladék 
lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” 
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Forrás: Kiskunhalas város honlapja  
 
Kiskunhalas az elmúlt években az oktatási intézmények, a nyújtott szolgáltatások 
fejlesztése és a fejlesztések megalapozásához szükséges stratégiához tanulmányok 
készítése érdekében számos pályázatot nyújtott be és nyert el: 

 ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0097 - Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése 

 - ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása a Kiskunhalasi járásban" 

 DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001 - Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas 
belvárosi akcióterületének fejlesztése 

 DAOP 4.1.3/C-2f: A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése 
Kiskunhalason 

 DAOP 4.2.1/2/2F-2f: EU-szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért 
 TIOP 1.2.3-08/1: A Kiskunhalasi és a Kiskunmajsai kistérség könyvtárainak 

összefogása a XXI. századi tudásért 
 TÁMOP 3.2.4-08/1: A Kiskunhalasi és a Kiskunmajsai kistérség könyvtárai a minőségi 

szolgáltatásokért  
 DAOP 4.2.1/2/2F: EU-szintű nevelési infrastruktúra a jövő nemzedékéért  
 TÁMOP 3.2.3-08/2: Kulturális-és kompetenciafejlesztés a Kiskunhalas-Kelebia 

tengelyen: Kultúra és tanulás élethosszig   
 DAOP 4.1.3/B: Közösségi tér és információs pont infrastrukturális fejlesztése a 

kiskunhalasi Közösségek Házában  
 DAOP 4.3.1-09: Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola akadálymentesítése  
 TÁMOP 3.1.4-08/2: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Kiskunhalas 

innovatív intézményeiben 
 TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025: A Kiskunhalasi és a Kiskunmajsai kistérség 

könyvtárainak összefogása a XXI. századi tudásért 
 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0010: Játszunk együtt Halasért. 
 DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002:  

o Kiskunhalas város településfejlesztési koncepciójának és integrált 
településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata  

o Kiskunhalas város integrált településfejlesztési stratégiája 
o Kiskunhalas város településfejlesztési koncepciója 

 
2.3 Kiskunhalas általános bemutatása 
 
2.3.1  Kiskunhalas földrajzi elhelyezkedése, általános közigazgatási 

környezete, éghajlata 
 
Földrajzi elhelyezkedés 
Kiskunhalas a Duna-Tisza-közi hátságban, ezen belül a Dél-Alföldi régióban Bács-Kiskun 
megye déli részén a határtól mintegy 40 km-re, a Duna-Tisza közi homokhátság 
legmagasabb részén található. Budapesttől 140 km-re, Kecskeméttől és Szegedtől 60-60 
km-re fekszik. A város a központja a Kiskunhalasi kistérségnek, mely a 311/2007. 
(XI.17.) Korm. rendelet szerint a 93. helyen van az országban jelenleg létező 174 
statisztikai kistérség közül. A kistérség a rendelet 2. sz. mellékletének besorolása alapján 
a hátrányos helyzetű kistérségek közé tartozik. A Kiskunhalasi statisztikai kistérséget 
9 település alkotja: Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Balotaszállás, 
Pirtó, Harkakötöny és Zsana.  
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1. ábra Kiskunhalas kistérség földrajzi helyzete 

 
 
 

 
 
 
 
 

Forrás: REMEK 
 
Általános közigazgatási környezet 
 
A város fejlődésében mindig fontos szerepet játszott a település jó földrajzi helyzete. 
Mára részben csomóponti helyzetéből adódóan a megye 4. legnépesebb városává, a 
kistérség központjává, valamint a település történetének kezdete óta a térség jelentős 
piac- és vásártartójává vált. A település oktatási, egészségügyi, kulturális és 
közigazgatási intézményei jelentős, a kistérség határain is átnyúló vonzáskörzettel 
rendelkeznek. 
 



 

Kiskunhalas Város

 

 

2. ábra A kiskunhalasi járás települései
 

A város megyei jelentőségét
Programja a települést a településhierarchia második szintjére helyezi, a megyében 
található három középváros közül Kiskunhalas az egyik. A település Baja, Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza után Bács
népsűrűsége 126,82 fő/km2. A város 2013
település – közöttük 2 város: Kiskunhalas és Tompa, valamint 7 község Balotaszállás, 
Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó,
járásba tartozó települések megegyeznek a kiskunhalasi kistérségbe tartozó 
településekkel. A járás lakosságának 65 %
urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság aránya 74 
 
 
Éghajlat 
 
A város a Dorozsma-Majsai
terület, de a nyugati részek meleg
A napsütéses órák évi összege 2080
télen pedig 200-210 napos óra valószínű.
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,5
A város alapvető éghajlati karaktere 
egyik legnapfényesebb területe
2100 óra körüli. Ez a körülmény kedvez a nagy hőigényű növények (pl. szőlő) 
termesztésének. 
A helyi klíma sajátossága a 
nyugatias szelek dominálnak, ezt tanúsítják a homokvonulatok irányai is. A város és a 
hátság területén lévő mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területeken jelentős károk 
származnak az erős, tartós szél okozta szélerózióból (defláció).
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iskunhalasi járás települései 

Forrás: 
A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési 
rogramja a települést a településhierarchia második szintjére helyezi, a megyében 

található három középváros közül Kiskunhalas az egyik. A település Baja, Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza után Bács-Kiskun megye negyedik legnépesebb települése. A város 
népsűrűsége 126,82 fő/km2. A város 2013-tól a Kiskunhalasi járást alkotó kilenc 

közöttük 2 város: Kiskunhalas és Tompa, valamint 7 község Balotaszállás, 
Harkakötöny, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó és Zsana – központja. A kiskunhalasi 
járásba tartozó települések megegyeznek a kiskunhalasi kistérségbe tartozó 
településekkel. A járás lakosságának 65 %-át Kiskunhalas népessége adja, a járás 
urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság aránya 74 %.   

Majsai-Homokhát területén helyezkedik el. A kistáj meleg
terület, de a nyugati részek meleg-mérsékelten száraz éghajlatúak. 
A napsütéses órák évi összege 2080-2090 közötti, nyáron valamivel több, mint 840, 

210 napos óra valószínű. 
A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,5-10,7 °C, ill. 17,5 °
A város alapvető éghajlati karaktere meleg és száraz. A kistérség déli része 
egyik legnapfényesebb területe, de a teljes kistérségben az évi napsütéses órák száma 

Ez a körülmény kedvez a nagy hőigényű növények (pl. szőlő) 

A helyi klíma sajátossága a rendkívül alacsony páratartalom. A térségben az észak
ak, ezt tanúsítják a homokvonulatok irányai is. A város és a 

hátság területén lévő mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területeken jelentős károk 
származnak az erős, tartós szél okozta szélerózióból (defláció).  

2020.  

 
Forrás: jarasinfo.hu 

Megye Területfejlesztési 
rogramja a települést a településhierarchia második szintjére helyezi, a megyében 

található három középváros közül Kiskunhalas az egyik. A település Baja, Kecskemét és 
egye negyedik legnépesebb települése. A város 

tól a Kiskunhalasi járást alkotó kilenc 
közöttük 2 város: Kiskunhalas és Tompa, valamint 7 község Balotaszállás, 

központja. A kiskunhalasi 
járásba tartozó települések megegyeznek a kiskunhalasi kistérségbe tartozó 

át Kiskunhalas népessége adja, a járás 

el. A kistáj meleg-száraz 

2090 közötti, nyáron valamivel több, mint 840, 

°C. 
. A kistérség déli része az ország 

, de a teljes kistérségben az évi napsütéses órák száma 
Ez a körülmény kedvez a nagy hőigényű növények (pl. szőlő) 

. A térségben az észak- 
ak, ezt tanúsítják a homokvonulatok irányai is. A város és a 

hátság területén lévő mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területeken jelentős károk 



 

Kiskunhalas Város

 

 

Az évi csapadékösszeg a táj nagy részén 57
nyugati részen a 600 mm-t is eléri. Az ariditási index 1,19 és 1,24 közötti, de keleten 
1,28 körüli, nyugaton pedig 1,17. A nyugati részek kivételével csak a hőigényes és kis 
vízigényű szántóföldi és kertészeti nö
 
Az igen kevés csapadék természetvédelmi szempontból 
csapadék hiányában a Sóstó és egyéb, korábban vízzel borított területek (pl. Fejetéki 
mocsár) vízpótlása nem megoldott. 
 

3. ábra Csapadékadatok

 

Sorrendben az É-i, ÉNy-i és DK
szélsebesség megközelíti a 3 m/s

2.3.2  Társadalmi környezet 
 
Lakóterület, lakónépesség
 
A KSH Helységnévtár adatai szerint a város lakónépessége
lakások száma 12588 db.  
 

3. táblázat Lakónépesség és lakásállomány területi megoszlása
 

Belterület 

Külterületek:

Alsóöregszőlők

Alsószállás 

Bogárzó 

Felsőkistelek

Felsőöregszőlők
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Az évi csapadékösszeg a táj nagy részén 570-590 mm, de keleten csak 550 mm körüli, a 
t is eléri. Az ariditási index 1,19 és 1,24 közötti, de keleten 

1,28 körüli, nyugaton pedig 1,17. A nyugati részek kivételével csak a hőigényes és kis 
vízigényű szántóföldi és kertészeti növényeknek megfelelő az éghajlat. 

ermészetvédelmi szempontból jelent jelentős problémát
a Sóstó és egyéb, korábban vízzel borított területek (pl. Fejetéki 

sár) vízpótlása nem megoldott.  

Csapadékadatok                           

Forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

i és DK-i a három leggyakoribb szélirány
szélsebesség megközelíti a 3 m/s-ot. 

ársadalmi környezet  

, lakónépesség 

Helységnévtár adatai szerint a város lakónépessége 2014-ben

akónépesség és lakásállomány területi megoszlása 

lakónépesség fő lakásállomány db

 24307 10768 

Külterületek: 

Alsóöregszőlők 1560 635 

 276 195 

48 47 

Felsőkistelek 100 61 

Felsőöregszőlők 1286 530 

2020.  

590 mm, de keleten csak 550 mm körüli, a 
t is eléri. Az ariditási index 1,19 és 1,24 közötti, de keleten 

1,28 körüli, nyugaton pedig 1,17. A nyugati részek kivételével csak a hőigényes és kis 
 

jelentős problémát, a 
a Sóstó és egyéb, korábban vízzel borított területek (pl. Fejetéki 

 
vidéki Vízügyi Igazgatóság 

leggyakoribb szélirány, az átlagos 

ben 28255 fő, a 

lakásállomány db 
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Felsőszállás 204 121 

Füzes 75 36 

Inokakistelek 155 64 

Külterület 122 62 

Rekettye 122 69 
KSH helységnévtár 

 
A település területe 22.759 ha, melynek 87,7 %-át (19.970 ha) a külterület teszi ki, a 
maradék 12,3 % közel egyenlő mértékben belterület illetve zártkert (1404 ha és 1384 
ha). 
 
Jellemző településszerkezet az 10000-15000 lakás közötti városi kategória. 
 
A 64/2004 (IV.15.) „A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről” szóló 
Kormányrendelet szerint a kiskunhalas kistérség a területfejlesztés szempontjából 
átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik.  
 
A 240/2006. (XI.30.)„a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről” szóló Kormányrendelet szerint Kiskunhalas nem tartozik a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések 
közé. 
 
A 311/2007. (XI.17.) „A kedvezményezett térségek besorolásáról” szóló Korm. rendelet 
2. számú melléklete alapján a Kiskunhalasi kistérség hátrányos helyzetű. 
 
A VÁTI által a KEOP pályázatokhoz 2009-ben készített „Területfejlesztés Szempontjából 
Kiemelt Térségek és Települések listája” szerint a területi kohézió érvényesítése és így a 
területfejlesztés (TeKTT) szempontjából Kiskunhalas kiemelt település. 
 
Foglalkozatatottság, munkaerőhelyzet 
A gazdasági világválság Kiskunhalason is éreztette hatását. Ennek következtében 2007. 
évtől nagymértékben emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma (a maximum 
2009. évben volt 2412 nyilvántartott álláskeresővel). 2010. évtől kezdve fokozatos 
csökkenés tapasztalható, viszont a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők aránya a 
2007. évi közel 50 %-hoz képest továbbra is magas, több mint 60 %.  
 
A gazdasági világválság Kiskunhalason is éreztette hatását. Ennek következtében 2007. 
évtől nagymértékben emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma (a maximum 2009. 
évben volt 2412 nyilvántartott álláskeresővel). 2010. évtől kezdve fokozatos csökkenés 
tapasztalható. A nyilvántartott álláskeresők száma 2014. évben 1623 fő volt, mely az 
aktív, munkaképes korú lakosság 9,3 %-a. 
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4. ábra 

 
 
A városba napi rendszerességgel ingázók száma 2011- évben 4317 fő volt, ők 
Jánoshalma, Kunfehértó, Kisszállás, Tompa és Kiskunmajsa irányából ingáznak.  
Az eljárók száma 1593 fő (2011. évi KSH adat), akik Szeged, Kecskemét, Kunfehértó, 
Kiskőrös és Kiskunmajsa településre napi rendszerességgel ingáznak.  
 
A város lakosainak túlnyomó többsége (86,8 %-a) magyar nemzetiségű, 5,5%-a cigány 
(roma) és 1,3 %-a német nemzetiségű. Emellett az ukrán, román, szerb lengyel, horvát 
és egyéb nemzetiségekhez tartozók száma. Kiskunhalason a nemzetiségek aránya nem 
éri csupán 8,1 %. A városban német és roma nemzetiségi önkormányzat működik. 

5. ábra 

 
 
A város 9 szegregátumában élők többsége a cigány nemzetiséghez tartozik. A felsőfokú 
végzettségűek aránya alacsony, a Kiskunhalas lakosságának iskolai végzettségében 
ugyanakkor pozitív irányú változások figyelhetők meg a két népszámlálás közti 
időszakban.   
 
2.3.3  Az épített környezet elemei 
 
2.3.3.1 Belterület 
 

1 693

2 148

1 624 1 623
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Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)

86,8
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A város lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben 
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Általános bemutatás 
 
A Kiskunhalas közigazgatási területének 6,2 %-a települési terület (belterület). 
Kiskunhalas területén 10 városrész került lehatárolásra:   

 Belváros 
 Felsőváros 
 Sóstói lakótelep 
 Kertváros  
 Tabán 
 Alsóváros 
 Oncsa lakótelep és Ipartelep 
 Délnyugati városrész 
 Alsó- és Felső öregszőlők 
 Déli telep  

A Belvárosban találhatóak a helyi lakosok és a településre látogató turisták számára 
legfontosabb közintézmények, a város legjellegzetesebb városképi elemei, védett 
épületei. A Városháza keleti oldalán elterülő Bethlen Gábor tér a város központja. Sajátos 
településszerkezeti, területhasználati és gazdasági adottság a halasi zártkertek - Felső- 
és Alsó öregszőlők, valamint a Parti szőlők és a Sóstói szőlők - nagy kiterjedése, amelyek 
észak és nyugat felől körbeölelik a belterületet.  A Belvároson is keresztülhalad a tompai 
határátkelőhelyhez vezető 53. sz. főútvonal, valamint a Budapest-Kelebia (-Belgrád) 
nemzetközi vasúti fővonal helyi vasútállomása is ebben a városrészben fekszik. A 
Termálfürdő strand és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház is ebben a városrészben 
található. 
 
Felsőváros központhoz közeli részei nőtt telekszerkezetűek, a történeti településmag 
része. Keleti részei XX. századi, szabályos utcahálózatú, falusias jellegű lakóterületek, 
illetve modern, többnyire sorházas lakótelepek. Számos városi jelentőségű intézmény 
található itt, és az alapellátás is területen belül biztosított. A városrészben jelentős 
zöldfelületek vannak: például a Csetényi park, a Radnóti utcai kiserdő és a záportározó 
környéke, valamint jelentős sportolási lehetőséget nyújtanak a területen található 
sportpályák. 
 
Sóstói lakótelep a legkevésbé kihasznált belterületrész. Területe két részre osztható: 
nyugati harmada lakott, míg keleti részét az 53. sz. főút jobb oldalán elterülő Sóstó és 
környezete alkotja. A lakott területen található az Esze Tamás lakótelep, amelyet 1998-
ban kezdtek el kialakítani a volt szovjet tiszti lakásokból. A jelentős 
infrastruktúrafejlesztések, a környező barnamezős területre betelepült vállalkozások, 
valamint a lakosság körében is egyre felértékelődő zöldövezeti jelleg a városrész 
vonzerejének jelentős növekedéséhez vezetett. A Kertváros fejlődése az 1970-es évek 
végén kezdődött eleinte családi házak, majd később lakótelepek építésével. A városrész a 
90-es évek elejétől saját általános iskolával rendelkezik. Az iskolához három sportpálya 
és egy kisebb sportcsarnok is tartozik, mely az iskolai sportoláson túl a városrész 
sporteseményeinek helyszíneiül is szolgálnak. A Kertváros központja az iskolával 
szembeni Kanizsa téren alakult ki.  
 
Tabán a város legidősebb része. A sűrű beépítésű történeti városrészben számos védett 
épület áll, különleges hangulatot biztosító szűk, kanyargós az utcaszerkezete. Ebben a 
városrészben található a klasszicista romantikus stílusban épült Zsinagóga, illetve több 
műemlék jellegű, idegenforgalmi szempontból jelentős épület is. A városrészben 
megmaradt polgárházak helyi védelem alatt állnak.  
 
Alsóváros északi területei a városközpont közvetlen szomszédságában helyezkednek el. 
Déli részei viszonylag távol fekszenek a belvárostól, de történetileg kialakult észak-déli 
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útjai megfelelő kapcsolatot biztosítanak a központ felé. Alsóváros saját ellátó 
intézményekkel rendelkezik, és városi szintű intézményeknek is helyet ad.   
 
Oncsa lakótelep és Ipartelep: Az 1940-es évek elején Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap, röviden ONCSA-program keretében sok szegény, nagycsaládos kapott házat, földet 
vagy részesült más szociális juttatásokban. A program részeként épített házak mindig a 
városok peremterületein kaptak helyet. Ebben a régióban a program keretében a háziipar 
felfuttatására és a mezőgazdaság részbeni gépesítésére üzemeket is létrehoztak a 
nagycsaládosok foglalkoztatására. A városrészhez tartozik az Ipari Park területe is.  
 
Délnyugati városrész átmenetet képez a sűrűbben lakott belterület és a tanyavilág 
között. Ez az alapvetően zártkerti jellegű terület egyre inkább lakóterületté válik. A 
városrészt a Dong -ér -völgy választja el a Tabántól.  
 
Alsó- és Felsőöregszőlők városrésze a várost nyugatról teljes hosszában szegélyezi, 
jellemzője a homokbuckás, tanyákkal tarkított táj jellemzi. A terület egyértelműen a 
város külterületének részét képezi, önálló városrészként történő kezelését indokolja az itt 
élő jelentős népesség. A városnak ebben a hagyományosan zártkerti övezetében élők 
jellemzően mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak a lakóházak közvetlen 
környezetében, melyek közül különösen nagy hagyományokkal bír a szőlő- és 
gyümölcstermesztés.   
 
Déli telep város egységes szövetétől több kilométer távolságra lévő, belterületi státuszú 
kis kiterjedésű terület (más néven Babó tanya), amely az egykori termelőszövetkezet 
központja volt. A tsz-ben dolgozó emberek egy részének adtak otthont a Róna utcában 
épített lakások. Lakófunkciója a tsz megszűnését követően is megmaradt. 
 
A külterületeken jellemzőek a majorok – mezőgazdálkodáshoz szorosan hozzátartozó 
üzemek hagyományosan folytatott állattartó- és terményfeldolgozó tevékenységgel – és 
a tanyagazdaságok. Területszerkezeti és területhasználati tényező a szénhidrogén-ipar, 
melynek kútjai és vezetékei behálózzák a várost, üzemei a kül- és belterületen is 
megtalálhatók.   

(Forrás: ITS megalapozó tanulmány) 
 
Zöldfelületek (részletesen: 5.1.6. fejezet) 
 
A város zöldterületeinek kiterjedése 78,15 ha.  
Kiskunhalas belterületén található zöldfelület 83%-án a Belváros és a Felsőváros közel 
fele-fele arányban osztozik. A Felsőváros területén található a Lovasbázis, illetve a 
Csetényi-emlékpark.  
Jelentős, 6 hektárt némileg meghaladó zöldfelülettel rendelkezik a Kertváros is. A Sóstói 
lakótelep városrészben működik a város legfontosabb rekreációs centruma, a 28 
hektáros Sóstó pihenő park. A Déli telepen, a Délnyugati városrészben, illetve a Felső- és 
Alsóöregszőlőkben egyáltalán nem találhatóak épített parkok. 
 
Épített környezet értékei 
 
Kiskunhalas Képviselő-testületének Kiskunhalas Építési Szabályzatáról 
szóló8/2001.(03.01.)  Ktr. számú többször módosított rendelete használatuk 
általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint az alábbi csoportokba sorolja a 
város közigazgatási területét:  

a) beépített illetve beépítésre szánt területen  
 lakó-, (nagyvárosias lakó, kisvárosias lakó, falusias lakó),  
 vegyes-, (központi vegyes, településközpont vegyes),  
 gazdasági-, (kereskedelmi, szolgáltató, ipari),  
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 üdülő-, (üdülőházas, hétvégi házas),  
 különleges-, (fürdő és strand, gyógyászati, határőrségi, honvédségi, 

hulladékkezelő, idegenforgalmi, kereskedelmi és szabadidőpark, tanyasi turizmus 
és intézmény, állatmenhely, sport, szociális, temető, vízmű) 

b) beépítésre nem szánt területen  
1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési (közúti közlekedési- és 

közműelhelyezési, hírközlési, vasúti közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési),  
2. zöld,  
3. erdő (védelmi erdő, gazdasági erdő, egészségügyi-szociális, turisztikai erdő),  
4. mezőgazdasági (külterjes művelésű mezőgazdasági, üzemi művelésű 

mezőgazdasági, általános mezőgazdasági)  
5. vízgazdálkodási 
6. Különleges-(honvédségi gyakorló, homokbányászati, vásártér),  
7. Természetközeli 

      területbe tartoznak. 
 
A helyi építészeti védelemmel érintett épületek és épített elemek listáját Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi művi értékvédelemmel védett 
épületek és épített elemek jegyzékéről szóló 18/2003.(VII.31.) önkormányzati 
rendeletmódosításáról szóló 10/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza a következő megosztásban:  

1. eredetiben megtartandó épületek;  
2. jellegükben megtartandó épületek;  
3. megtartandó épített elemek, szobrok, emlékművek. 

 
Az elmúlt években Kiskunhalas számos fejlesztési célú pályázatot nyújtott be, melyek 
érintik az épített környezet állapotát is. Ezeket összefoglalóan az 2.2 fejezet tartalmazza. 
Épített környezet 
 

 Lakossági épületek: 
A város lakáshelyzete a városok és a megye mutatóival összehasonlítva (lakos/lakás) 
átlagosnak számít. A 2014-es nyilvántartási adatok szerint az átlag kiskunhalasi lakásban 
2,23 fő él. A településen 2014-ben 12 588 db lakás volt. 
Különösen a fiatalok jutnak nehezen lakáshoz. Átmeneti megoldásként garzonház 
építését tűzte ki célul a városfejlesztési koncepció. 
Az Önkormányzat telekkínálattal már alig rendelkezik, s olyan területei sincsenek, 
amelyek lakóterületei fejlesztésre alkalmasak lennének. A lakásépítés lehetséges 
helyszíne a Felső- és Alsó-öregszőlők területe, valamint a Sóstói lakóterület. 
 

 Középületek: 
Kiskunhalason számos műemlék vagy műemlék jellegű, illetve helyileg védett épület 
található. A főképpen a város centrumára koncentrálódó középületek között városképi 
jelentőségű, a mezővárosias tradíciókat tükröző épületek lelhetőek fel.   
 
A szecessziós stílusban épült Városháza Kiskunhalas legfontosabb épülete. Az eredetileg 
klasszicista épület bővítését követően, 1905-ben nyerte el végleges formáját. Az 
épületegyüttesben a Polgármesteri Hivatal mellett különféle üzletek és a mozi is helyet 
kapott.  
 
A Szilády Áron Gimnázium helyileg védett neoreneszánsz épületét 1892-ben, a népies-
historizáló stílusban építették. A Szűts József Általános Iskolát 1913-ban emelték. A 
műemlék épület rekonstrukciójára a közelmúltban került sor. 
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Az eklektikus stílus formajegyeit hordozó, 1897-ben épült Kaszinó a polgári szórakozás 
és művelődés színtere volt. Jelenleg ebben az épületben működik a városi művelődési 
központ.  
 
Az egykori, tipikus kiskunhalasi tornácos házak mintájára 1935-ben épült, 1939-ben 
kibővített Csipkeházban a város hagyományos kézműiparának remekeit tekinthetik meg 
a látogatók. 1998-ban az épület eklektikus térrel bővült. Az új épületszárny 
rendezvényeknek, kiállításoknak, konferenciáknak ad otthont.  
 
Az 1840-ben épült, műemlék jellegű Végh-kúria különlegessége a nyolcnyílású boltíves 
tornác. Az épületben Diószegi Balázs festőművész gyűjteményes kiállítása tekinthető 
meg.  
 
A város leglátogatottabb muzeális gyűjteménye a Thorma János Múzeum, melynek 
klasszicista épülete 1887-ben lakóháznak épült. A névadó, századfordulós festőművész 
alkotásai mellett helytörténeti és régészeti kiállítás tekinthető meg a múzeumban.  
 
A Halas Galéria képzőművészeti műalkotásoknak, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola vadászati 
kiállításnak és trófeagyűjteménynek ad otthont.  
 
A Kiskunhalason a 19. és 20. század fordulóján működött 38 szélmalom közül ma már 
csak a Sáfrik-malom áll. Az életveszélyessé vált épület az elmúlt évek folyamán 
teljesen megújult, a leomlott belsőszerkezetet újjáépítették, az elkorhadt vitorlákat 
kicserélték, a toronysisakot újból forgathatóvá tették, melynek köszönhetően az 
ipartörténeti műemlék újból nyitva áll a városba látogatók előtt. 
 
A 19. század elején klasszicista stílusban épült, 1862-ben kibővített Sóstói csárda a 
város északi szélén áll.  
 
Kiskunhalas szakrális célú épületei közül az 1767-1770 között barokk stílusban épült 
alsóvárosi római katolikus templom, a Hősök terén álló, 1772-ben épült református 
templom és az 1860-as építésű, ma is működő Zsinagóga emelhető ki. 
 

 Közterek és köztéri műtárgyak: 
 
A Semmelweis tér komplex rekonstrukciója 2005-ben fejeződött be, melynek során a 
tér új burkolatot és modern játszóteret kapott, valamint több ezer növény ültetésével a 
park is megújult. Ugyanebben az évben új, modern rendezvénytérrel is gyarapodott a 
tér, és átadásra került Kiskunhalas legnagyobb és leglátványosabb szökőkútja is.  
 
2004-2005-ben sor került a Bethlen tér járdafelületeinek egységessé tételére. 2006-ban 
elkészült a Kanizsa tér burkolatépítési és kertészeti rekonstrukciója, melynek keretében 
térkő burkolattal látták el a teret, parkoló, összekötő út, kerített sportudvar épült 
valamint mintegy 2500 négyzetméteren a környezetrendezés is megtörtént.  
 
A város északi határában fekvő Sóstó és az azt körülölelő 28 hektáros parkerdő a város 
legfontosabb rekreációs centruma. A tóban 2003-ban szökőkút épült és elkészült a 
parkerdei, a térség természetes élő helyeit, növény- és állatvilágát bemutató tanösvény 
is. 2004-ben a tóparton pihenő helyeket alakítottak ki és megújult a csónakkikötői s, 
2006-ban pedig a sportpályák felújítására került sor. A parkerdő és a tó közepén fekvő 
sziget 2005-től helyi védelem alatt áll.  
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2004-ben átadásra került a Hősök ligeti játszótér, amely két lakótelep (Kossuth 
lakótelep, Kuruc vitézek lakótelep) gyermekeit szolgálja ki. 2003-ban a Levi’s 
támogatásával elkészült a város első szabványos fajátszótere.  
 
Kiskunhalas utcáin, terein számos szobor és emléktábla található. Ezek közül kiemelkedik 
Dankó József a Búsuló kuruc című műve, ami a halasi csata emlékműve, és az I. és 
II. világháborúban elesettek emlékművei.  
 
A református templom falán látható a Csokonai Vitéz Mihály városbeli látogatását felidéző 
emléktábla. Egy, a városból elszármazott házaspárnak köszönhető a Csipkevarrók című 
szobor, a Thorma János mellszobor és az ún. Hunyadi hollós kút. 2004-ben az 
Európai Unióba való belépés emlékére avatták fel a partnervárosi szoborparkot. 
 
Régészeti lelőhelyek  
 
Kiskunhalas Város Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) IV. Fejezete az Egyéb 
rendelkezésekről, 42. §.-a tartalmazza a Régészeti lelőhelyek listáját, amelyekről 
településrendezési eszközök módosítása során a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ szolgáltat pontos adatot. Az ITS megalapozó tanulmány 
céljára bekért adatszolgáltatás szerint, jelenleg a városban és annak vonzáskörzetében 
96 db nyilvántartott régészeti lelőhely található.  
Már az őskorban éltek itt emberek. Több település nyomát is megtalálták itt a kutatók. A 
halászat, a vadászat és a földművelés is megélhetést biztosított az ittenieknek. Az ókortól 
hadi- és kereskedelmi utak épültek ki a környéken. Szarmaták, avarok és kelták nyomait 
is megtalálni.   
 
A térség földrajzi és éghajlati tényezői kedvezőtlen feltételeket biztosítottak a 
megtelepedésnek a IX. század körül, a Homokhátság sokkal inkább elválasztó szerepet 
töltött be, ezt valószínűsítik a szórványosan előkerült leletek. Mindezidáig kevés a jól 
megfigyelt és dokumentált leletanyag a 10. századból is, de valószínű, hogy már 
számolni lehet átmeneti vagy ideiglenes megtelepedéssel a fontosabb útvonalak mentén 
(Szeged – Kiskunhalas – Kalocsa). A XI. század közepétől kezdett növekedni, és az 
Árpád-korban a XII-XIII. századra kiteljesedhetett a népesség beáramlása és 
betelepülése, amit a tatárjárás derékba tört. Kiskunhalas-Zöldhalmon feltárt 
temetőrészlet sírjaiból XI-XII. századra keltezhető ékszerek és pénzek kerültek elő. Az 
Árpád-kori leletanyag egyik legkiemelkedőbb eleme a balotaszállási „úrnő” hagyatéka, 
aranyveretekkel díszített ruhában, gazdag lószerszámzattal eltemetett magányos női 
temetkezés, mely még hiányosan is a legjelentősebb honfoglalás kori lelet együtteseink 
közé tartozik. Kiskunhalas bel- és külterületéről temetőtöredékekből Árpád-kori 
pénzérméket is azonosítottak.  
 
A HÉSZ készítésekor a jogszabályok még nem írták elő - alátámasztó dokumentumként - 
az átfogó régészeti örökségvédelmi dokumentum elkészítésének szükségességét. Azóta a 
városi fejlesztések során, újabb régészeti kutatások kapcsán készültek örökségvédelmi 
munkarészek, az új lelőhelyek és leletanyagok bejelentésre kerültek, melyek új helyzetet 
teremtettek. A további fejlesztésekhez, a régészeti kutatások összegzéséhez 
elengedhetetlen az átfogó és szakszerű régészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítése Kiskunhalas és környékére vonatkozóan.  
 
Világörökség és világörökségi várományos terület  
 
Kiskunhalas az Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint nem tartozik világörökség 
és világörökség várományos területbe.  
 
 Műemlék, műemléki együttes  
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A közhiteles műemléki- és régészeti nyilvántartás kezelője a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. Az alábbi lista forrása adatszolgáltatás 
hiányában Magyarország műemlékjegyzéke: Bács-Kiskun megye, 2006. forrás: ITS 
megalapozó tanulmány 
 
Közintézmények 

 Városháza   
 Kisvárosháza (Kvártély ház)   
 Szűts József Általános Iskola 
 Sóstó-csárda   

 
Egyházi emlékek  

 Római Katolikus templom 
 Ref. parókia, kerítéskapu   
 Ref. templom  
 Régi ref. temető 9210  
 Zsinagóga (Jesiva, Rabbi lakás)  

 
Ipartörténeti emlékek 

 Sáfrik-féle szélmalom  
 
Lakóépületek 

 Babó-Fridrich kúria     
 Végh-kúria  

 
Kultúrtörténeti emlék 

 A ’’Halasi Csipke’’, Kiskunhalas kultúrtörténeti öröksége, 2010 szeptemberében 
felkerült a Magyar Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, így a magyar 
kultúra védett szellemi örökségének hivatalosan is része. A világhírű halasi csipke 
mintakincsének, terveinek és hagyományainak őrzésére létesült a város talán 
leglátogatottabb helye a Csipkeház. 1935-ben emelték a hagyományos, tornácos 
parasztházak mintájára, kifejezetten a csipkevarrók munkahelyeként. 

 
 Nemzeti emlékhely  
Nemzeti Örökség Intézete nyilvántartása szerint a kiskunhalasi Régi református temető 
egész parcellája nemzeti sírkert. Az Új Református temetőben a Bibó család, Gaál Lajos 
1848-as honvéd főhadnagy, nyelvész, gimnáziumi tanár és Zseny József jogász sírhelye a 
nemzeti sírkert része, valamint a Kossuth és Bercsényi utca sarkán álló emlékmű a halasi 
csata 234 hősi halottjának sírboltja és emlékműve.  
 
 Helyi védelem  
A helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékét a 18/2003. 
(VII.31.) kt. rendelet tartalmazza. A védett épületekkel kapcsolatos építésügyi 
szabályokat a Halasi Építési Szabályzat „Építészeti értékek védelmé”-ről szóló 43.§.-a 
tartalmazza. A helyi védettségekről szóló önkormányzati rendelet a helyi védettségű 
épületeket három kategóriába sorolta:   
/1/ jelű, eredetiben megtartandó épületek; 20 db   
/2/ jelű jellegükben megtartandó épületek; 161 db   
/3/ jelű megtartandó épített elemek, szobrok, emlékművek: 18 épület és 137 műalkotás  
 
Közlekedés 
 
Kiskunhalas földrajzi helyzete a közlekedés szempontjából előnyösnek mondható, hiszen 
a várost szinte kettészeli a nagy forgalmú 53-as főút, ami a térség fő észak-déli irányú 
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közlekedési tengelye. Kiskunhalas a Budapest-Belgrád vasútvonal fontos állomása is, 
mely vasútvonal a helsinki folyosók egyike. Továbbá a településen halad át a 
Kiskunfélegyháza-Baja vasútvonal is, biztosítva Szeged és Pécs vasúti összeköttetését. 
 

6. ábra  Közlekedési kapcsolatok 

 
Forrás: LA21 

 
Közúthálózat 
 
Kiskunhalas városa a – Bács-Kiskun megyén belül közepes területű és népességű – 
Kiskunhalasi járás központja. Fekvése a megyében délkeleti, a megyeszékhelytől, 
Kecskeméttől mintegy 65 km-re délnyugatra található.  A várost az európai fő 
tranzitirányok (M5, tervezett M8, M9 gyorsforgalmi utak folyosói) elkerülik, azonban 
térségi szinten fontos csomópontszereppel rendelkezik, helyzetének köszönhetően 
Kiskunhalas fekvése közlekedési szempontból összességében kedvező. A térség sugaras 
út- és vasúthálózata a város sokirányú térségi kapcsolatrendszerének leképeződése. Az 
országos hálózati elemek jellemzően északdéli irányúak, míg a megyei és kistérségi 
viszonylatokban a nyugat-keleti irány az erőteljesebb. A térség fő közlekedési tengelye 
az észak-déli irányú, 53. sz. nemzetközi közúti forgalmat is bonyolító főút, vasúton a 
Budapest-Kelebia nemzetközi fővonal.  Kiskunhalas a szomszédos járási központokhoz 
képest nagy település, a járás területén kicsit túlmutató szereppel bíró térségi központ, 
ami abban is megmutatkozik, hogy minden ötödik munkahelyén a városkörnyékről bejáró 
emberek dolgoznak. A város napi közlekedési kapcsolataiban meghatározó, hogy járási 
szerepköréből fakadóan ellátja a körzetközponti feladatokat (szakorvosi rendelő, 
rendőrkapitányság, bíróság, ügyészség, ÁNTSZ, munkaügyi központ, földhivatali 
kirendeltség). A környező településekről ingázók az oktatási lehetőségeket is igénybe 
veszik, emellett a szolgáltatás, kereskedelem és munkahelyek biztosításának területén a 
város szintén térségi szerepkört tölt be. 
 
A KSH 2011. évi adatai szerint a városban napi rendszerességgel közlekedik 13.012 fő. A 
közlekedőknek csupán 6 %-a veszi igénybe a tömegközlekedést, 27 % gyalogosan, 32 % 
kerékpárral közlekedik és 35 % személygépkocsit használ.  



 

Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020.  

 

20 / 200 
 

 
A környező településekről a városba ingázók 2/3-a a tömegközlekedést veszi igénybe. A 
Szegedre, Kecskemétre, Kiskőrösre és Kiskunmajsára eljárók többsége közösségi 
közlekedéssel utazik, míg Kunfehértóra személygépkocsival, Kiskőrösre pedig 
személygépkocsival vagy tömegközlekedéssel ingáznak.  
A gyorsforgalmi utakat érintő tervezett fejlesztések Kiskunhalas területére is kiterjednek: 
a tervek szerint a várost délről érintené a NY-K irányú M9 gyorsforgalmi út. A 
fejlesztés megvalósításával Kiskunhalas része lenne a gyorsforgalmi úthálózatot 15 
percen belül elérő városoknak, mely jelentős pozitív hatást gyakorolna a város 
gazdaságára és népességmegtartó-képességére is. 
 

7. ábra Magyarország gyorsforgalmi úthálózata 2015-ben 
 

 
Forrás: KTI 

 
 
A Magyar Közút által kiadott „Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat 
felújítási programjavaslat 2020-ig” dokumentum szerint a Kiskunhalasi járás 
területén Kiskunhalast is érintő közúti fejlesztések a következők: 

4. táblázat 
Út 

száma 
Út neve Kezdő szelvény 

(kmsz.) 
Vég szelvény 

(kmsz.) 
Hossz 
(km) 

5309 Kecel-Kiskunhalas 0+000 25+760 17,335 
5402 Kiskunhalas 34+975 52+055 17,080 
5408 Kiskunhalas-Zsana 0+000 12+719 12,719 

 
Kerékpárút- hálózat 
A helyi közlekedésben a gyalogos, kerékpáros és személygépkocsival történő közlekedés 
dominál.  
 
Kerékpárút az 53. sz. főút mellett a Sóstói csárda és a Tesco között, valamint a 
Semmelweis téren és a Dongérvölgyi út mentén van kiépítve. A K-Ny-irányú kerékpárút 
létesítése tervben van. A DAOP-5.1.2 „Csipke városközpont megújítása – Kiskunhalas 
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belvárosi akcióterület fejlesztése” megnevezésű projekt keretében kerékpárút- fejlesztés 
is megvalósul. 
 
Az ITS hálózatos projektjei között szerepel a Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
Kiskunhalason és a Kiskunhalas belvárosának bekapcsolása a térségi kerékpárforgalmi 
hálózatba című projekt.  Célként jelenik meg a Kistérségi kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-Kunfehértó, Kiskunhalas-Tompa-(Szabadka) és Kiskunhalas-
Zsana között. A közút-és kerékpárút-hálózat, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése 
is szerepel az ITS hálózatos projektjeiben.  
 
 
Vasúthálózat 
Kiskunhalas város kötöttpályás kapcsolatát az azonos nevű vasútállomás biztosítja. A 
szolgálati hely a Magyar Államvasutak Zrt. által üzemeltetett 150-es számú, Budapest 
(Ferencváros) – Kiskunhalas – Kelebia országhatár vasútvonal elágazó állomása, innen 
ágazik ki a 155-ös számú, Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza vonal. A Budapestről induló 
150-es számú vonalon kétvágányú 160 km/óra sebességű szolgáltatás kialakítása van 
napirenden. A hozzávetőleg 159 km hosszú, a Duna-Tisza közén, Budapesttől dél felé 
haladva a magyar-szerb országhatárra vezető vonal a transz-európai áruszállítási 
hálózat, egyben az Európai Unió TEN-T személyforgalmi átfogó és az áruszállítási 
törzshálózat része. Szerepe Magyarország (közvetve Nyugat-Európa) és a Balkán közötti 
vasúti áru- és személyszállítások lebonyolítása, a Bécs – Budapest – Belgrád közötti 
kapcsolat biztosítása. Másodlagos szerepe a vasútvonal által érintett térség regionális 
személy- és áruszállításának lebonyolítása. 
 
A 2014/2015. évi menetrend szerint az állomást egy hétköznapi nap átlagosan 44 
személyszállító és 32 tehervonat érinti. A menetrendi szerkezet ütemes jellegű. A 
nemzetközi, Budapest és Belgrád közötti vasúti kapcsolatot négy vonatpár biztosítja. 
 

8. ábra  Kiskunhalas vasúti személyszállítási térképe 

 
Forrás: www.logsped.hu 

 
Vízi úthálózat 
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Kiskunhalason nincs vízi úthálózat. 
 
2.3.3.2 Külterület 
A tanyavilág ma is a legmeghatározóbb településszerkezeti jellemző, és 
fennmaradására hosszú távon is számítani lehet. 
A tanya kedvező adottság a területhasználat, a tájformálás, a gazdálkodás, a tanyai 
turizmus, az üdülés-pihenés lehetőségének szempontjából. A tanyai lakosság sajátos 
helyzete azonban (infrastrukturális elmaradás, elzártság, szociális gondok), a tanya, mint 
egyedülálló lakó és gazdasági egység indokolja a tanyavilág problémáinak önálló 
kezelését. 

 
2.4 A környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések 
 
A társadalom és a gazdaság működése – azaz az emberi tevékenységek – hajtóerőkként 
a környezetet érő terhelések révén együttesen befolyásolják a környezet állapotát.  
 
A terhelések alapvetően a következők lehetnek:  

 természeti erőforrás igénybevétel 
 terület- és térhasználat 
 környezetbe történő kibocsátások. 

 
A hajtóerők általában egyidejűleg, komplexen jelentkeznek, környezeti hatásaik 
egymástól nem vagy nehezen elválaszthatók és az egyes térségek különböző természeti 
adottságai következtében eltérő következményekkel járhatnak. A hajtóerőkön belül a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program 3 szintet különböztet meg:  

 társadalmi értékrend, életmód és fogyasztás 
 szabályozási és intézményrendszer (jogi és gazdasági szabályozók, oktatás 

stb.);  
 strukturális szint (termelés, infrastruktúrák kiépítettsége, település- és 

térszerkezet stb.). 
 

2.4.1 Hajtóerők 
 

1. Társadalmi értékrend, életmód és fogyasztás 
Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető 
tényezői az értékek, a szokások, a tudás, a szemlélet, a viselkedés. Az Eurobarométer 
felmérései szerint környezeti ügyekben a hazai lakosság tájékozottsága a 2007. évi 41%-
hoz képest 2014-re 69%-ra nőtt (az EU átlaga ugyanezen időszakban 55%-ról 62%-ra 
mozdult), ami többek között az NKP-3 során a környezeti ismeretek fejlesztése 
érdekében tett erőfeszítések (pl. környezeti nevelés, környezetvédelmi kommunikáció, 
civil szervezetek szemléletformáló tevékenysége) eredménye. 
 
A 2013 évben készített LA21 lakossági felmérése alapján a település és a közvetlen 
lakókörnyezet megítélésére valamint azok természeti- és környezeti állapotának 
értékelésére is sor került.  
A városi épületek, terek, utcák állapotát a megkérdezettek 90%-a nem tartja megfelelő 
állapotúnak, s csupán 10%-uk szerint jó vagy kiváló állapotúak. Azonban az is látható, 
hogy a válaszolók 30%-a elégedett közvetlen lakókörnyezetének állapotával. 
A válaszadók a közvetlen lakókörnyezetük természeti és környezeti állapotával 
elégedettebbek, mint a városéval. Általánosságban azonban elmondható, hogy a 
kérdéses tényezők állapota „Nem igazán jó”-nak mondható, de nem kirívóan jó vagy 
rossz. 
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9. ábra A természet és a környezet állapotának megítélése a településen és 
közvetlen lakókörnyezetében 

 
Forrás: LA21, 2013. 

 

Az életmód és fogyasztás változása legfőképpen a lakosság gazgazdasági helyzetével és 
csak elenyésző mértékben a környezettudatossággal függ össze, noha a 2013. évi LA21 
válaszadói -7 fő kivételével – folytatnak valamely környezethatékonysághoz kapcsolódó 
tevékenységet. Közülük is legtöbben energiatakarékos égőt használnak (30%), s közel 
azonos arányban (25-22-21% között) vásárolnak hazai élelmiszert, közlekednek 
kerékpárral, vagy gyűjtik szelektíven a hulladékot. 

A vásárlók körében ma még gyenge, de erősödő pozitív tendencia az egészséges 
élelmiszerek, illetve az ökológiai gazdálkodásból származó termékek iránti kereslet 
növekedése. 
 

2. Szabályozási és intézményrendszer 
A szakpolitikák kidolgozása, a jogi és gazdasági szabályozás, a támogatási és intézményi 
feltételek kialakítása, az oktatás és kutatás lényegüknél fogva egyfajta „válaszok” a 
környezet állapotának javítása érdekében, ugyanakkor – céljuknál és hatókörüknél fogva, 
illetve végrehajtásuk, tevékenységük által – hajtóerőként is működhetnek. 
 

3. Strukturális szint 
Az ökológiai lábnyom az életünk fenntartása érdekében felhasznált tér nagyságát mutatja 
meg: az elfogyasztott fosszilis energia, élelem, faanyag és az épített környezet által 
elfoglalt tér alapján számolja ki egy-egy ember vagy ország környezeti terhelését. A 
WWF által kétévente megjelentetett Living Planet Report 2012-es kiadása szerint egy 
átlag magyar polgár ökológiai lábnyoma 3,59 hektár volt, noha egy emberre csupán 2,68 
globális hektár jutott volna hazánkban (Magyarországon az ökológiai lábnyom értéke már 
1961-ben is és azóta folyamatosan meghaladja a hazai biokapacitás nagyságát). A világ 
egészét tekintve az átlagos világpolgár lábnyoma 2,7 hektár volt, pedig fejenként csak 
1,78 hektár juthatna. A világátlag deficit így 0,92 hektár, a hazai 0,91. 
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Ipar, kereskedelem, szolgáltatás 
 
Ipar 

Az ipari ágazatokon belül a feldolgozóipar a meghatározó (azon belül a jármű-, a 
számítógép-, illetve az élelmiszergyártás jelentős). Az NKP-3 időszakában az egyes 
ágazatokat tekintve változó mértékű pozitív hajtóerőt képviselt a termelési hatékonyság-
javítása, illetve a technológiafejlesztés (pl. környezetirányítási rendszerek alkalmazása, 
másodnyersanyagok felhasználása), mely a környezetbe történő kibocsátások 
mérséklését is eredményezi. 
Az erőforrások takarékos használata és az életciklus szemlélet alkalmazása azonban 
továbbra sem általánosan elterjedt. 
 
Kiskunhalasra az 1950-es évektől több könnyűipari cég települt, kialakult a város keleti 
ipari területe. Az 1960-as és ’70-es években erőteljesebb iparosítás kezdődött. A 
jelentősebbek a papíripar, fa-feldolgozóipar, ruha és textilipar, építőipar, gépgyártás és a 
hagyományos lakatos termékek gyártása terén működnek. Az 1980-as évekre az 
áruházak, bankok, biztosítók, szállodák, utazási irodák megjelenése a jellemző. Az 1990-
es évek elején az iparvállalatok válságba kerültek, sorra megszűntek vagy átalakultak. 
Az egykor idetelepült állami ipari vállalatokat életképes és jelentős magánvállalkozások 
váltották fel.  
 
Az elmúlt évtizedekben a város iparában meghatározóvá váltak a multinacionális 
társaságok az olajipar, az építőipar, a textilipar és papíripar területén. A részben 
külföldi tőkével és irányítással működő nagyvállalatok foglalkoztatják a lakosság jelentős 
hányadát. Az építőiparban működők között a Merkbau Kft., a Modinvest Kft. és a 
Dinamika Kft. a legismertebb. Több fa-, műanyag- és épület-asztalosipari cég van jelen. 
A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan jelentős feldolgozóipar, nemzetközileg 
ismert növénynemesítő, kutató és termelő központ – a Kiskun Gt.- működik a térségben. 
Hagyományosnak számít a borászat mellett a baromfifeldolgozás (Kiskunhalasi 
Baromfifeldolgozó Rt., Halasi Csirke Kft), a malomipar (HALMA Malomipari Rt.). A térség 
kiemelkedő vállalkozása Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. (tevékenysége baromfi 
feldolgozás és tartósítás), mely tevékenységének egy részét azonban 2009-ben a 
mezőkovácsházi Pannon Lúd Kft. vette át (melynek tulajdonosa a Kiskunhalasi 
Baromfifeldolgozó Zrt.). 
 
A városban működött Európa legnagyobb Levi’sgyára, a német-magyar tulajdonban lévő 
Ertex Rt. kötőipari gyár, amely 2009 júniusában bezárt. A papíripar területén a Halaspack 
Bt. van jelen a városban. Nemzetközi piacra dolgozik a Ganzair Rt. kompresszor és 
légtechnikai berendezések gyára. A Kiskunhalas környéki olaj és földgáz kitermelés, ill. 
az ezzel kapcsolatos kutatás, feldolgozás, szállítás országos jelentőségű az iparágban a 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 2002-től 2005-ig mindössze egy 500 fő 
foglalkoztatottat meghaladó vállalkozás, a Levi’s gyár működött a városban, de mára 
további két foglalkoztató is ebbe a kategóriába lépett (a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó 
Zrt., illetve a HospInvest Zrt. által működtetett Semmelweis Kórház).  
 
Kiskunhalas 1999 végén kapta meg az Ipari Park címet a város keleti iparterület 
szabadon álló ingatlanjaira. A mintegy 42 hektár kiterjedésű területből 21,3 hektár 
önkormányzati terület. A park 200 m-es közelében található a városi vasútállomás, a 
kelet-nyugati és észak-déli vasútvonalak a terület közvetlen közelében haladnak, az Ipari 
Parkban ipari vágány és rakodó található. Az Ipari Parkkal érintkező utakon rendszeres 
buszjáratok haladnak, a megállók kiépítettek.  
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10. ábra  Ipari parkok Magyarországon 
 

 
Forrás: KTI 

 
2002-ben készült el a Halasi Ipari Park infrastruktúra-fejlesztésének I., 2004-ben pedig a 
II. üteme. A megépített infrastruktúra elemei és a rendelkezésre álló kapacitások: 

 infrastruktúrával ellátott szabad terület: 22600 m2 
 egyéb szabad terület: 54912 m2 
 közlekedési területek: 4.410 m2 (utak, parkolók) 
 elektromos kapacitás: max. 1600 KVA (bővítésre van lehetőség), 
 víz: maximális kapacitás: 4800 m3/nap (bővítésre van lehetőség), 
 tűzivíz: van 
 ipari víz: nincs 
 szennyvíz: maximális kapacitás: 6000 m3/nap (bővítésre van lehetőség) 
 csapadékvíz elvezetése: 778 l/sec 
 gáz: három csatlakozási ponton összesen 1000 m3/h 

 
A park területén jelenleg több, mint 10 vállalkozás működik, melyek tevékenységi körébe 
csomagolóanyag- és irodaszergyártás, nyomdaipar, építőipar, műanyag-feldolgozás, 
faipari termékgyártás, szállítás, világítótestek gyártása és kereskedelme, kommunális 
szolgáltatás, másodnyersanyag kereskedelem tartozik. A Közgyűlés 2004-ben fogadta el 
a Kiskunhalasi Ipari Park hasznosításának új, marketingalapú koncepcióját. A 
Településrendezési Tervben elfogadott cél az Ipari Park további 20 hektárral való 
kibővítése. 
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11. ábra 
 

 
Forrás: www.kiskunhalas.hu 

 
Kiskunhalason az ipari tevékenységet folytató telepek száma 2011-ben 234 db 
volt.1Nagyon fontos a térségben a feldolgozóipar, és sokan foglalkoznak ingatlanügyekkel 
és gazdasági szolgáltatásokkal, valamint szállítmányozással, amely a város tranzit 
szerepével és a határ közelségével függ össze.  
 
2008. évben Kiskunhalasra jutó árbevétel szerinti 10 legnagyobb adózó: 

5. táblázat 
Ssz. Cégnév Tevékenységi kör - főtevékenység 
1. MOL Nyrt. kőolaj-feldolgozás 
2. Baromfifeldolgozó Zrt. baromfifeldolgozás 
3. GANZAIR Kft. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
4. LEVI STRAUS Kft. ruházat, lábbeli nagykereskedelem 
5. STRAVIA Kft. út-és mélyépítésnél alkalmazható 

bizumenemulziók gyártása, 
felhasználása, értékesítése 

6. HALASPACK Bt. papír csomagolóeszköz gyártása 
7. TESCO-GLOBÁL áruházak élelmiszer jellegű bolt, vegyes 

kiskereskedelem 
8. VINCENT SEPPARD HUNGARY Kft. egyéb bútor gyártása 
9. DÉMÁSZ villamosenergia-kereskedelem 
10. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató 

Kft. Kft. 
víztermelés, - kezelés, - ellátás 

Forrás: KEOP-1.2.0.-2009. RMT 

                                           
1 Forrás: Kiskunhalas Önkormányzata 
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2008. évben Kiskunhalason adó befizetés szerinti 10 legnagyobb adózó: 

6. táblázat 
Ssz. Cégnév Tevékenységi kör - főtevékenység 
1. MOL Nyrt. kőolaj-feldolgozás 
2. Baromfifeldolgozó Zrt. baromfifeldolgozás 
3. MKB Nyrt. egyéb monetáris közvetítés 
4. LEVI STRAUS Kft. ruházat, lábbeli nagykereskedelem 
5. STRAVIA Kft. út-és mélyépítésnél alkalmazható 

bizumenemulziók gyártása, 
felhasználása, értékesítése 

6. HALASPACK Bt. papír csomagolóeszköz gyártása 
7. TESCO-GLOBÁL áruházak élelmiszer jellegű bolt, vegyes 

kiskereskedelem 
8. OTP BANK Nyrt. egyéb monetáris közvetítés 
9. DÉMÁSZ villamosenergia-kereskedelem 
10. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató 

Kft. Kft. 
víztermelés, - kezelés, - ellátás 

Forrás: KEOP-1.2.0.-2009. RMT 
 
Az iparűzési adó (1000 Ft) mértéke annak jelentős ingadozása miatt figyelemre méltó: 

12. ábra 
 

 
Forrás: REMEK 

 
A gazdasági környezet fejlesztése az ipari és mezőgazdasági vállalkozások innovatív 
tevékenységének, új vállalkozások létrejöttének és a meglévő tőkeszegény kis- és 
középvállalkozások fejlesztésének, a terület tőkevonzó képességének elősegítése, a 
vállalkozási környezet javítása, elsősorban az infrastruktúra fejlesztése és 
vállalkozásbarát szabályozók és adminisztráció kialakítása révén valósulhat meg. A 
kistérségben működő helyi és országos szintű, vállalkozást segítő szervezetek, kamarák 
munkáját szükséges összehangolni. 
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13. ábra A működő vállalkozások száma (db) és megoszlása: 

 

Forrás: KSH 
 
Lényeges körülmény, hogy a regisztrált gazdasági társaságok közül csak 40-50%-a 
működő gazdasági társaság, ahogy az az alábbi diagramon is látható: 

14. ábra 

 
Forrás: REMEK, KSH, saját szerkesztés 

 
A KSH 2014. évre vonatkozó adatai alátámasztják a korábbi évek tendenciáját: 

7. táblázat 
működő vállalkozások száma (db) 1940 
Regisztrált vállalkozások száma - GFO'14 (db) 4762 
Megszűnt vállalkozások száma - GFO'14 (db) 296 

Forrás: KSH 
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Szolgáltatás és kereskedelem 

A városnak - tranzit, határ közeli helyzetéből is adódóan – fejlett a kereskedelmi és 
szolgáltató hálózata. Kiskunhalason jelen van számos pénzintézet (OTP, Postabank, 
Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Konzum Bank, takarékszövetkezetek) és biztosító (ÁB-
Aegon, Hungária, Generali-Providencia, Allianz Hungária Biztosító Rt, Garancia Biztosító) 
és egyéb pénzügyi és befektetési szolgáltatások is megtalálhatók. A város ad otthont a 
kereskedelmi áruházláncok közül a SPAR, a DM, ROSSMAN, TESCO, ALDI, LIDL, Coop, 
CBA, Goods Market, Deichmann, Kik, Charles Vögele, Müller, Humanic, Takko 
áruházaknak. A kommunikációs és marketing szolgáltatások jól kiépítettek.  
Számos informatikai, vagyonvédelmi, raktározó és szállító szolgáltatás telephelye 
Kiskunhalas. A városban több autószalon, szerviz műhely és üzemanyagtöltő állomás 
szolgálja ki az autósokat. A vállalkozások és a lakosság szolgálatában ügyvédi-, 
közjegyzői, fordító és hitelesítő irodák működnek. Megtalálhatóak az országos kamarák 
és vállalkozásfejlesztési ügynökség helyi irodái is. Helyi rádió és két helyi televízió 
sugároz a térségben. 
 
A városban rendkívül sok egyesület, alapítvány, társaság, klub működik, összes 
taglétszámuk több ezer fő. Ezek a művészetek, a kultúra, a szociális gondoskodás, a 
diákokkal, idősekkel való foglalkozás, környezetvédelem megannyi területén 
tevékenykednek. A működő alapítványok, civil szervezetek, egyesületek, érdekvédelmi 
szervezetek listáját azok nagy számára való tekintettel az 1. sz. melléklet tartalmazza 
(forrás: www.kiskunhalas.hu).  
 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 
 
Az Európai Unió 2007-es Közös Agrárpolitikájának (KAP) reformja keretében került 
átalakításra az agrár- és vidékfejlesztési támogatások rendszere. A legfontosabb 
célkitűzés, amit a változásokkal el akarnak érni, hogy a mezőgazdasági termelők minél 
gyorsabban tudjanak alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez, a lakosság 
egészséges környezetben éljen, a fogyasztók pedig megfelelő minőségű élelmiszerekhez 
jussanak hozzá. 
A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszer alapvető előírásokat foglal magába a KAP-ban a 
környezetre, az éghajlatváltozásra, a földterület jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotára, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a növényegészségügyre és az 
állatjólétre vonatkozóan. A KM a fenntartható mezőgazdaság megteremtéséhez kíván 
hozzájárulni, méghozzá annak elérése révén, hogy a kedvezményezettek nagyobb 
mértékben tudatában legyenek annak, hogy az említett alapvető előírásokat be kell 
tartani. Emellett ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetre, a közegészségügyre, 
az állategészségügyre, a növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozó 
szakpolitikákkal való nagyobb fokú összhang kialakítása révén a KAP jobban megfeleljen 
a társadalmi elvárásoknak. 
 
Aki földet művel, állatot tart, illetve a földműveléssel, állattartással összefüggő 
tevékenységet folytat, azok számára általános kötelezettség a különböző 
szakhatósági előírások betartása, függetlenül attól, hogy támogatást vesznek-e 
igénybe.  
Amennyiben valaki például földtulajdonnal rendelkezik, akkor is védekeznie kell a 
parlagfű ellen, ha egyébként nem részesül semmilyen közösségi támogatásban.  
 
Amennyiben a földművelők, állattartók közösségi forrásokból tevékenységükhöz 
támogatást vesznek igénybe számukra szintén kötelező az úgynevezett szakhatósági 
előírások betartása. A különbség csak az, hogy az utóbbi esetben az Mezőgazdasági és 
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Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az érintettnél üzemi szinten vizsgálja a rendelkezések 
betartását és a jogkövetkezményeket is üzemi szinten állapítják meg. 
KM elemei:  

 Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK)  
 Minimum Követelmények  
 Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)  

 
A KM hatálya alá tartozó területeken kötelező az előírások betartását célzó 
nyilvántartások vezetése (tápanyag-gazdálkodási terv, permetezési napló és 
gazdálkodási napló). 
Az elmúlt évek fejlesztési támogatásai eredményeként javult az agrárgazdaság műszaki 
háttere, nőtt a hatékonyabb energiafelhasználású gépek alkalmazása. 
 
A felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme szempontjából kedvező tény, hogy a 
gazdaságok műtrágya felhasználásában lévő területi különbségek továbbra is jellemzőek: 
az egy hektárra jutó mennyiség (hatóanyagban mérve) a dunántúli régiókban átlagon 
felüli volt, míg az alföldi régiókban kevesebb műtrágyát használtak az elmúlt években. 
 
A térség történelmét és hagyományait tekintve alapvetően mezőgazdasági beállítottságú. 
Az ökológiai adottságok a napfény- és hőigényes, kis vízigényű növények termesztésére 
megfelelőek. Az elmúlt évtizedekben jól működő szakszövetkezetek és termelő 
szövetkezetek működtek kielégítő megélhetést nyújtva a lakosság döntő részének. A 
mezőgazdasági szerkezetátalakulást, a keleti piacok elvesztését követően minimálisra 
szűkült az a réteg, akik biztos megélhetést remélhetnek a mezőgazdaságból. A híresen 
korai érésű szőlő- és gyümölcsös kerteket kiirtották. Az állattenyésztés, a 
kertgazdálkodás, a szőlőtermesztés, bortermelés visszaesett, jelentősége csökkent. A 
kényszerűségből, rossz termelői adottságokkal gazdálkodók munkanélkülivé váltak. A 
szociális helyzet fokozatos romlásával az elvándorlás intenzitása növekedett. A 
megtermelt árunak nincs megfelelő piaca, feldolgozóipara.  
 
A gyenge termőhelyi adottságok következtében a termőterület összetételét az erdő 
és gyep túlsúlya jellemzi. Ezeknek a művelési ágaknak a jelenléte Kiskunhalason 
magasabb, mint megyei viszonylatban, a szántó területe viszont kisebb: 

8. táblázat 
Művelési ág Kiskunhalas Bács-Kiskun-megye 

erdő 40,62% 35,69% 

fásított terület 0,02% 0,04% 

gyep (legelő) 20,27% 13,71% 

gyep (rét) 1,89% 4,60% 

gyümölcsös 0,74% 1,16% 

halastó 0,00% 0,07% 

kert 0,97% 0,21% 

kivett 11,13% 8,43% 

nádas 0,48% 0,59% 

szántó 21,69% 33,51% 

szőlő 2,19% 2,00% 

ÖSSZESEN: 100,00% 100,00% 

 
2000-2010. évek közötti időszakban jelentős változások történtek a művelési 
ágak megoszlásában: az egyéni gazdaságoknál a szántó és gyep részesedése 
jelentősen nőtt, az erdő aránya pedig csökkent, míg a gazdasági szervezeteknél ez 
alatt az időszak alatt éppen fordított irányú folyamatok játszódtak le. 
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9. táblázat 
Művelési ágak 

megoszlása 
2000. évi adatok (KSH)
egyéni 

gazdaságok

használatban 
lévő összes 
földterület 

147,21 km2

 - szántó 29,9%
 - gyümölcsös 0,8%
 - szőlő 2,5%
 - gyep 16,0%
 - erdő 49,0%
 - kivett 1,0%
 
A földrészletek jelenlegi statisztika művelési áganként
szemlélteti: 

15. ábra 

 
Kiskunhalas város külterületén az átlagos aranykorona érték művelési áganként a 
következő:  

A város területének talajtani adottságait a 
 

4,30 km2

1,68 km2
2,21 km2

25,34 km2

1,08 km2

49,37 km2
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2000. évi adatok (KSH) 2010. évi adatok (KSH)
egyéni 

gazdaságok 
mezőgazd.-i 

tevékenységet 
folytató gazd.-i 

szervezetek 

egyéni 
gazdaságok 

147,21 km2 44, 76 km2 96,39 km2 

29,9% 44% 38,6% 
0,8% 0% 2,1% 
2,5% 1% 3,1% 

16,0% 9% 30,1% 
49,0% 44% 23,2% 
1,0% 2% 2,3% 

statisztika művelési ágankénti megoszlását az alábbi diagram 

Kiskunhalas város külterületén az átlagos aranykorona érték művelési áganként a 

művelési ág AK 
gyümölcsös 10,77 
kert 9,43 
szántó 14,4 
szőlő 30,11 
legelő 1,95 
rét 11.00 
nádas 3,25 
erdő 1,67 
fásított terület 4,71 

A város területének talajtani adottságait a 2. sz. melléklet mutatja be. 

92,45 km2

46,13 km2

25,34 km2

49,37 km2

4,98
erdő

gyep (legelő)

gyep (rét)

gyümölcsös

kert

kivett

nádas

szántó

szőlő

2020.  

2010. évi adatok (KSH) 
mezőgazd.-i 

tevékenységet 
folytató gazd.-i 

szervezetek 

43,18 km2 

28% 
0% 
2% 
2% 

67% 
1% 

i megoszlását az alábbi diagram 

 
Forrás: TAKARNET 

Kiskunhalas város külterületén az átlagos aranykorona érték művelési áganként a 

 
 

gyep (legelő)

gyümölcsös
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10. táblázat 
Kiskunhalas mezőgazdasági szereplői: 
2010. évi adatok (KSH) 
regisztrált őstermelők száma 1045 fő 
egyéni gazdálkodások száma 1211 db 
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma 15 db 
 
A mezőgazdaság fejlesztése 3 fő területre osztható:2 

1. a természeti erőforrások védelme (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, 
genetikai erőforrások, erdő és táj, defláció elleni védekezés),  

2. a fogyasztásra, illetve felhasználásra kerülő termékek minőségbiztosítása, 
szennyező anyagoktól való mentessége, az élelmiszerbiztonság fokozása,  

3. a mezőgazdaságból élők részére elfogadható jövedelem, alternatív 
jövedelemszerzési és munkalehetőségek biztosítása.  

 
Az állattenyésztés terén szintén jelentős változásoknak lehetünk tanúi. A 2000. 
és 2010. évi KSH-adatok alapján szembeötlő a liba-, kacsa- és pulykaállomány 
nagyarányú növekedése, és ezzel párhuzamosan a tyúkállomány csökkenése. Kisebb 
mértékben, de növekedés tapasztalható a szarvasmarha állomány esetében is, míg s 
sertés-és juh ágazat jelentősége csökkent. Házinyúl-tenyésztéssel és méhészkedéssel 
kizárólag egyéni gazdaságok foglalkoznak.  
 

11. táblázat 
Állatállomány változása 2000. évi állomány 2010. évi állomány 

szarvasmarha-állománya (db) 656 1 148 
sertésállománya (db) 6 151 4 220 
juhállománya (db) 13 395 8 622 
lóállománya (db) 245 221 
tyúkállománya (gyöngyös nélkül) (db) 172 308 127 338 
libaállománya (db) 4 074 72 515 
kacsaállománya (db) 84 707 386 115 
pulykaállománya (db) 15 229 29 782 
házinyúl-állománya (db) 774 594 
méhcsaládjainak száma (db) 4 686 3 426 

Forrás: KSH 
 

2.4.1.1 Erdőgazdaság 
 
Az erdőgazdálkodás jogszabályi hátterét ma Magyarországon a 2009. évi XXXVII. 
törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint a 
végrehajtására kiadott rendeletek, köztük az általános szabályokat tartalmazó 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet jelenti.  
 
Az ország termőföld területének mintegy 25%-a az erdőgazdálkodás által kerül 
hasznosításra. Az erdészeti igazgatás jelenlegi felépítése a rendszerváltást követően 
végbement társadalmi és gazdasági változások hatására, valamint az ezzel 
párhuzamosan létrejött jogszabályi háttérnek megfelelően alakult ki. Az első- és 
másodfokú hatósági irányítási és szervezési-, valamint igazgatási feladatokat a Megyei 
Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai (MKEI), illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága látják el.  

                                           
2 Forrás: Kiskunhalas önkormányzata 
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Kiskunhalas területe a Bács-Kiskun-megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
illetékességi területén van, ezen belül is a Kiskunhalasi Erdészethez tartozik: 

16. ábra 

 
Forrás: Kiskunhalasi Erdészet tervezési körzet második erdőterve 

 
Fontos kiemelni, hogy a Kiskunhalasi Erdészet csak azokat a területeket kezeli, melyek 
nem tartoznak a szintén állami tulajdonú KEFAG Zrt. Dél-Kiskunsági Erdészetének 
illetékessége alá.  

Ahogy azt a korábbi fejezetben is kiemeltük, Kiskunhalas közigazgatási területén a 
megyei arányokhoz képest jelentős az erdőterületek aránya. A fafaj-összetétel a 
termőhelyhez igazodik, az erdőssztyepp klímában az uralkodó talajtípus a meszes, 
humuszos homok, illetve vázhomok. Az 50-es, 60-as évek fenyőtelepítési hulláma 
határozza meg ma is a fenyők jelentős részarányát.  

A 2009-2018. időszakra érvényes Kiskunhalasi Erdészet tervezési körzet második 
erdőterve a következő irányelveket tűzte ki: 

 főként a feketefenyő és a hazai nyár állományok területi aránya növekedhet, 
csökkenhet az akác, az erdeifenyő és a nemes nyár állományok térfoglalása. 
Kisebb mértékben növekedhet a kocsányos tölgy, míg csökkenhet az egyéb 
kemény-ill. lágy lombos faállományok területe. 

 Jelentős mennyiségű fiatal akácerdő található a területen. Ezek sajnos csak az 
ültetéskori jobb körülmények miatt mutatnak jó fejlődést, később érvényre fognak 
jutni a gyenge termőhely és a klíma hátráltató tényezői. Hasonló a helyzet a fiatal 
hazai nyár esetében is. Az ilyen állományok átalakítása hosszútávon elképzelhető.  

 az erdei fenyvesek területe a rendkívül rossz egészségügyi állapotuk miatt 
drasztikusan csökkenni fog. Az ilyen fenyő állományok esetén a feketefenyő, jobb 
termőhelyeken és védett területeken a hazai nyár állományok kerülnek előtérbe. 
 

2.4.1.2 Halászat 
 
Kiskunhalason a Sós-tón, illetve a mesterségesen kialakított halastavakon lehetséges a 
horgászat. A Sóstó kezelője a Sóstó Sporthorgász Egyesület, mely évente több 
haltelepítést is végez. 
A Tóth-tó a város északi részén található. Az intenzíven telepített tőzegbányató igazi 
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ritkaság az Alföld közepén, hiszen itt az állóvizek többsége sekély és szikes. A tó területe 
3,5 hektár, átlagos vízmélysége 2,2-2,5 méter. Patkó alakú és a tó belső ívén 
engedélyezett a horgászat. 
Az Ezüst-tó Kiskunhalason a Jókai utca végén található. Átlagos vízmélysége 2,8 méter, 
legmélyebb pontja 4 méter. A tó minden partszakaszán engedélyezett a horgászat. A 
tómeder egy ősrégi mocsaras, lápos terület kimélyítésével jött létre. 
 
2.4.1.3 Idegenforgalom 
 
A városon belül több országos jelentőségű műemlék vagy műemlék jellegű épület 
található, az épített örökség körébe tartozó városképi elemek elsősorban a település 
mezővárosi jellegét tükrözik (pl. Városháza, Zsinagóga, Csipkeház, Gimnázium, Végh-
kúria). A Thorma János Múzeumban a névadó festőművész alkotásai mellett a város 
történetét feldolgozó és a térség régészeti emlékeit bemutató kiállítások kaptak helyet. A 
Sáfrik-szélmalom a városban egykor működött szélmalmok egyetlen fennmaradt példája. 
A Halas Galériában a térség képzőművészeinek alkotásai láthatóak, míg a Csipkeházban 
a város világhírű iparművészeti örökségének, a halasi csipkének legszebb darabjai 
tekinthetőek meg. Mindezek mellett egyéb tematikus kiállítóhelyek is látogathatóak a 
városban (pl. Végh-kúria, Tájház). 
 
A terület természeti adottságai és kulturális öröksége kitűnő alapot jelentenek az öko- 
illetve egészségturizmus fejlesztésére Kiskunhalason és térségében. Ennek 
képviselője a Halasthermál, mely gyógyvizű medencéivel, nyitott úszómedencével és 
strandfürdővel várja az idelátogatókat.  
A lovas- és gyógyturizmus mellett lehetőséget a kerékpáros-, a tanyasi-, a vadász- és 
horgászturizmus fejlesztése jelenthet. A városba látogatók igényeit szálloda, panzió, 
üdülőház, kemping és egyéb szálláshelyek biztosítják. 
A KSH 2011. évi adatai szerint a kereskedelmi vendéglátóhelyek összesen 284 
szálláshelyet kínálnak, ahol 4854 vendég fordult meg. A vendégek közel 30 %-a külföldi 
volt, akik az eltöltött vendégéjszakák felét adták (14 695 vendégéjszaka közül 7408-at). 
 
Az egyes kereskedelmi szállástípusok számát, és további lényeges mutatóit az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze: 

12. táblázat 
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Forrás: KSH 

 
A kereskedelmi vendéglátóhelyek mellett természetesen magánszállások is vannak, 
jellemzésükhöz azonban nem állnak rendelkezésre részletes adatok. 
 
A testvérvárosi partnerkapcsolat a gazdasági életben, a közoktatásban, a szociális 
szervezőmunka területén zajlik tapasztalatcserékkel, közös projektek kidolgozásával. Ez 
a vállalkozásokra nem hat ki abban az értelemben, hogy a fórumok szervezése során 
nagy gondot okoz az idegen ország beszélt nyelv ismeretének a hiánya, így a 
tapasztalatok nem cserélnek gazdát.  
Testvérvárosok: Kanizsa (Szerbia), Kronach (Németország), NowySacz (Lengyelország), 
Sepsiszentgyörgy (Románia), Szabadka (Szerbia), Aizkraukle (Lettország), Kretinga 
(Litvánia). 
 
A testvérvárosi kapcsolat megjelenik az oktatás területén, például az idegen nyelv 
ösztönző programok és a diákcsere keretein belül. Az Oktatási Intézmények és az 
Európai Unió által támogatott többoldalú programok erősítik az együttműködést 
(Comenius, Socrates).  
A testvérvárosok a város kulturális rendezvényein is képviseltetik magukat, például a 
Város napi ünnepségeken és a Szüreti felvonuláson.  
A fejlesztési prioritások a terület adottságainak megfelelően a következők3: 

 Regionális programcsomagok kidolgozása a turisták számának, tartózkodási idejének 
növelésére; az önkormányzati, turisztikai vállalkozói szféra összefogása. 

 A Kiskunhalason lévő termálvízre épülő gyógy- és termálturizmus kihasználása, a 
Termálfürdő tovább bővítése, fejlesztése.  

 A lovaglás kiterjesztése a jövőben komoly lehetőséget rejt magában, amely magában 
foglalja a lovas oktatást, a lovas túrák, kocsikázás, sőt a megyei, országos és 
nemzetközi versenyek szervezését, megrendezését is. 

 A megye egyéb kistérségeihez kapcsolná a területet a borutak (Kiskunhalas-
Soltvadkert - Kecel) és a kerékpárutak kiépítése, amely a turisztikai adottságokat 
összekötve fontos eleme lehetne a fejlesztésnek. 

 A falusi, tanyai turizmus támogatásának optimális kihasználtság elősegítése.  

                                           
3 Kiskunhalas Önkormányzata 

Mutatók Évek 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Panziók 1 1 2

Kempingek 1 2 2 2 2

Üdülőházak 1 1 1 1 1

Szállodák 2 1 1 1 1

Panziók 13 13 31

Kempingek 100 175 175 175 150

Üdülőházak 24 24 24 24 36

Szállodák 149 59 59 59 67

Panziók 31 384 332 151

Kempingek 625 441 650 823 745

Üdülőházak 366 239 632 426 642

Szállodák 6809 3781 3243 2900 3316

Panziók 62 950 658 708

Kempingek 4286 2972 2851 4051 4104

Üdülőházak 418 308 912 616 1497

Szállodák 16264 9950 9576 8230 8386

Szállások száma 
(db)

Szállásférőhelyek 
száma (db)

Vendégek száma 
(fő)

Vendégéjszakák 
száma 

(vendégéjszaka)
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A település turisztikai és idegenforgalmi helyzetének javítása érdekében fontos a 
kulturális hagyományok, természeti adottságok megőrzése és fejlesztése, hazai és 
nemzetközi propagálása, melyek révén a térségi és városi vonzerő növekszik, a település 
gazdasági aktivitása fokozódik és ezzel együtt javul a foglalkoztatottság. Ezen célok 
megvalósulását nagyban elősegítik a város testvérvárosi kapcsolatai. 
 
Az ITS-ben vérosi szintű középtávú tematikus célok között szerepel a lakossági, 
vállalati, intézményi igények kielégítése céljából a település turisztikai és idegenforgalmi 
helyzetének javítása. Fontos a kulturális hagyományok, természeti adottságok 
megőrzése és fejlesztése, hazai és nemzetközi propagálása, melyek révén a térségi és 
városi vonzerő növekszik, a település gazdasági aktivitása fokozódik és ezzel együtt javul 
a foglalkoztatottság. 
 
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek: 

 A fürdő és a kórház fejlesztésével Termálfürdő-és Gerontológiai Központ 
kialakítása a cél, hogy gyógyturisztikai célponttá váljon a város és új 
munkahelyeket teremtsenek. 

 A turisztikai attrakciók gazdagítása helyi értékek védelmével. 
 Ökoturizmus fejlesztése: külterületi lovasturizmus fellendítése és 

természetvédelmi területek látogatásának növelése, tanyasi turizmus, 
vadászturizmus fejlesztése. 

 A szálláshelyek bővítése és kialakítása, szolgáltatási színvonaluk emelése. 
 A város vonzerejének növelését szolgáló turisztikai nagyrendezvények 

támogatása. 
 A turisztikai marketing javítása. 

 
Vízgazdálkodás 
 
Az Európai Unióban a 2000/60/EK számú irányelv a vízvédelmi politika terén a közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról szól, és a hétköznapi gyakorlatban Víz 
Keretirányelv (rövidítve VKI) néven vált közismertté. A VKI hazai jogrendbe ültetése 
2003-2004 folyamán megtörtént.  
 
A VKI szerint a vízgyűjtőkerület képezi a tervezés alapját. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairólszóló221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet alapján a hazai vízgyűjtő-
gazdálkodási terv (VGT) az ország egész területére, ezen belül a Duna-közvetlen, a 
Dráva, a Tisza és a Balaton részvízgyűjtőin tizenhét vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
részegységre készül. A tervezési részegységeket 42 tervezési alegységre osztották. 
Kiskunhalas a 2-20 jelű Alsó-Tisza jobb part alegységbe tartozik. 



 

Kiskunhalas Város

 

 

17. ábra 

 
a) Csapadékvíz elvezetés

 
A város közigazgatási területe a 11.01 Algyő
területén, 37. sz. Algyői belvízrendszer 37/6. sz. Dorozsma
11.02 sz. Dongéri belvízvédelmi szakasz területén a 34. sz. Dongér
belvízrendszerben, a 34/8 Alsószállási belvízi öblözetben helyezkedik el. A 
belvízcsatornákat az ATIKÖVIZIG mellett a
illetve tartja fenn.  
 
Kiskunhalas város nem szerepel a „települések ár
alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM
rendeletben a veszélyeztetett 
kifejezetten csapadékos évek hatására 
részein. Ezen belvízfoltok kialakulása nem csak a természeti körülmények rovására írható

                                           
4 Forrás: Kiskunhalas Város belterületi vízrendezése és csapadékvíz elvezetése környezeti 
elővizsgálat és döntés előkészítő tanulmány 
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Csapadékvíz elvezetés4: 

A város közigazgatási területe a 11.01 Algyő-Tápé-Gyála-Kőröséri belvízvédelmi szakasz 
belvízrendszer 37/6. sz. Dorozsma-Halasi belvízi öblözetben és a 

11.02 sz. Dongéri belvízvédelmi szakasz területén a 34. sz. Dongér
rben, a 34/8 Alsószállási belvízi öblözetben helyezkedik el. A 

belvízcsatornákat az ATIKÖVIZIG mellett a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat kezeli, 

város nem szerepel a „települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM
rendeletben a veszélyeztetett települések között, ennek ellenére az utóbbi 
kifejezetten csapadékos évek hatására a belvíz problémát okozott 
részein. Ezen belvízfoltok kialakulása nem csak a természeti körülmények rovására írható

   
Kiskunhalas Város belterületi vízrendezése és csapadékvíz elvezetése környezeti 

elővizsgálat és döntés előkészítő tanulmány – PRO AQUA Vállalkozás 

Kiskunhalas 

2020.  

 

Kőröséri belvízvédelmi szakasz 
Halasi belvízi öblözetben és a 

11.02 sz. Dongéri belvízvédelmi szakasz területén a 34. sz. Dongér-Halasi 
rben, a 34/8 Alsószállási belvízi öblözetben helyezkedik el. A 

Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat kezeli, 

és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes 

, ennek ellenére az utóbbi 
 a település egyes 

részein. Ezen belvízfoltok kialakulása nem csak a természeti körülmények rovására írható 

Kiskunhalas Város belterületi vízrendezése és csapadékvíz elvezetése környezeti 
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fel, kiváltó okként említhető még a nyílt árkok gondozatlansága, betöltése vagy a 
műszakilag nem megfelelő átereszek létesítése, továbbá a természetes víztározók 
megszüntetése vagy az elvezető rendszer egyes szakaszainak elavultsága. 
 
Kiskunhalas városában elválasztó rendszerű csatornahálózat üzemel, azonban ez az 
illegális bevezetések miatt nem érvényesül maradéktalanul. Előfordult, hogy a 
szennyvízcsatornával el nem látott területeken a csapadékvíz elvezetésére szolgáló 
csatornába került a szennyvíz bevezetésre, de fordított esetre is volt példa.  A 
csapadékvíz szennyvízcsatornába való vezetése a helyi szennyvíztisztító telepnek – főleg 
hevesebb esőzések alkalmával – jelentős gondokat okozott.  
 
A város területén nyílt árkok (164 km) és zárt csatornák (36,9 km) létesültek a 
csapadékvíz elhelyezés-elvezetés céljára. A város csapadékvíz elvezető hálózata nem 
képez egységes rendszert, így nincsenek sem az átmérők, sem a nyomvonalak és az 
esések sem összehangolva. A csatornák esetében általában gravitációs szakaszok és 
kisebb alárendelt nyomvonalon nyomott vezetékek is találhatók. A nyomott szakasz a 2 
átemelőhöz kapcsolódóan fordul elő. A csapadékvíz befogadója a Dongéri-főcsatorna és 
az Alsószállási csatorna (mely a Dongéri- főcsatornába torkollik). 

 A Dongéri-főcsatorna alsó szakaszán több helyen bukó van beépítve. A 
Vízgazdálkodási Társulat felmérése szerint a várost érintő csatorna szakasz 0,11 % 
lejtésű, számított vízelvezető kapacitása 2,0 m3/sec. 

 Az Alsószállási-csatorna a csapadékvíz-és belvíz befogadója mellett a város 
szennyvíztisztító telepéből kilépő tisztított szennyvíz befogadójaként is funkcionál, 
jelentős hozamát maga a telep adja. A szennyvíztisztító telepről érkező szennyvíz 
mennyisége 0,03-0,05 m3/sec. Az új szennyvíztisztító telep beüzemelésével ez az 
érték növekedni fog. 

A befogadó Dong-ér csatornába érkező csapadékvíz mennyisége túlterheli a csatornát, 
emiatt szükséges egy új záportározó kialakítása.  
 
A város körül korábban kialakult, vagy a vízállásokból meghagyott természetes 
záportározók lassan megszűntek, illetve a vízgyűjtő területeikről lehatárolásra kerültek. 
A város legnagyobb záportározója a Harangostér-csordajárás területe volt. A következő 
nagy meder a várostól ÉK-re elhelyezkedő terület, ezt azonban szilárdhulladék lerakónak 
használta a város. Ennek két visszamaradt medre a Csetényi-parki záportározó és a Tóth 
Halastó területe. A Csetényi Park északi területe tehát engedély szerint záportározónak 
készült, azonban jelenlegi állapotában nem tölti be ezt a szerepet (jelenleg csak az ÉK-i 
területek vizét gyűjti össze). A meder állandó vízzel feltöltött állapotban van, így az 
érkező csapadékvizet nem képes fogadni. A tározó jelenlegi állapotában rekreációs 
vízfelület.5 
 
A heves esőzések során felgyűlő csapadék elhelyezésére az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2001-ben vízjogi létesítési 
engedélyt adott ki az ún. Déli- záportározó építésére. A tervezett tározóba a távlatban 
kialakuló 187,7 ha-os belterületi vízgyűjtő területről (belváros, Tabán, Alsóváros, 
Bükkönyös városrészek) mintegy 359 038 m3/év mennyiségű csapadék vezetődik. A 
tározót ÉK-ről részben természetes magaspart, részben tervezett földgát, DK-ről szintén 
természetes magaspart, DNY-ról tervezett mesterséges töltés határolja. A tározó 
területén meglévő nyíltszelvényű csapadékvíz-elvezető csatornák találhatók, melyek 
közül ÉK-en a Harangostéri övárok, a DK-i övárok és az ÉNY-i övárok megmarad. 
Funkciójuk a tározó töltésének mentett oldalán a szivárgó vizek, egyéb belvizek gyűjtése, 
a tározó lecsapolásakor elvezetett vizek Dongérbe való bevezetése. 
 

                                           
5 Forrás: Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programja 2008-2013. 
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A Déli-záportározó közelében 5 db monitoring kút létesítésével szükséges a tározó 
talajra, illetve talajvízre gyakorolt hatását nyomon követni. A monitoring kutak adatai: 

13. táblázat 
 F1 F2 F3 F4 F5 

X 683750 683494 683398 683466 683376 
Y 119008 119122 119393 119570 119610 
Z 126,50 124,90 124,60 124,80 125,70 

Talpmélység 5,0 m (előirányzat) 
Csövezés +0,80 – 1,00 m között Ø 133x4,5 mm acél cső 

+0,60 - -5,0 m között m Ø 90 KM-PVC cső 
Szűrőzése  - 3,50 - -4,50 között 

Kútfejkiképzés terepszint felett kialakított észlelő kútfej, 
kútfejsapkával, betongallérral ellátva 

Vízigény nincs vízhasználat, csak észlelésre használják 
Víztípus talajvíz 

Forrás: ATIKÖVIZIG 
 
A vízműtani számítás alapján meghatározott vízmennyiségek befogadását, ill. 
továbbvezetését az ATIKÖVIZIG kezelésű szakasz biztosítani tudja. A közvetlen 
bevezetésekkel érintett szakaszokon a Dongéri főcsatorna üzemeltetője, a Kiskunmajsa 
és Környéke VGT a tervdokumentációra alapozott befogadói nyilatkozatát megadta. 
 

b) Vízkárelhárítás6: 
 
A helyi önkormányzatok vízkárelhárítási feladatait részletesen szabályozza a 
Vízgazdálkodási törvény 16.§ (4) bekezdése, 17.§-a, a 232/1996. (XII.26.) 
kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól és a 10/1997.(VII.17.) 
KHVM rendelet az ár- és belvízvédekezésről. Ezek a jogszabályok részletesen 
tartalmazzák a vízkárelhárítás műszaki és egyéb feladatait, a védekezés szervezetét, 
működési rendjét. Az Önkormányzati tv. 8.§ (1) bekezdése – többek között – a 
települési önkormányzatok feladatává teszi a vízrendezést és a csapadékelvezetést. A 
Vgtv. 4.§ (1) bekezdés f. pontja a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást, valamint az 
árvíz és belvízmentesítéssel járó települési önkormányzati feladatokat határozza meg. 
Ezek egyfelől a települési vízkárok okaira figyelemmel a megelőző műszaki 
beavatkozások, fejlesztések megvalósítását, vízelvezető rendszerek kiépítését, a 
befogadók, a belvízcsatornák mederrendszerét, védelmi tervek elkészítését, azaz a 
vízkárok megelőzését szolgálják.  
A 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 4.§. alapján az önkormányzatok helyi 
vízkárelhárítási terveit az illetékes KÖVIZIG szakmai állásfoglalásának megfelelően a 
polgármester hagyja jóvá, mely tervet a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni.  
 
Kiskunhalas vízkárelhárítás szempontjából illetékes vízügyi igazgatósága, az Alsó-Tisza 
vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.  
 
Kiskunhalas jelenleg nem rendelkezik vízkárelhárítási tervvel.  
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) pontjában rögzíti a települési 
önkormányzatok vízgazdálkodással összefüggő feladatait, amelynek értelmében a 
település önkormányzatának dolga a helyi vízrendezés, ár- és belvízelvezetés és a 
települési vízkárelhárítás ellátása. 
 

                                           
6 Forrás: Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság „A homokhátsági kistérség 
vízrendezési koncepciója” c. tanulmánya, 2011. július 
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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium gondozásában jelent meg 1998-ban a „Települések helyi vízkár-elhárítási 
feladatai” címmel egy módszertani segédlet, amely fölismerve a kor követelményeit 
támpontként szolgált a települési védelemvezetők számára. 
 
Az ezredfordulót követő, az évszázad árvizeiként is emlegetett pusztító tiszai és dunai 
árvizek, illetve az egyre gyakoribbá váló, hirtelen, rövid idő alatt lehulló jelentős 
csapadékmennyiségek soha nem látott lokális károkozása egyre inkább megkövetelték, 
hogy valamennyi település rendelkezzen operatív beavatkozási tervvel, amelynek 
elkészítése mindenképpen mérnöki közreműködést igényelt.   
 
Az évtized végének rendkívüli árvizei, és az azzal kapcsolatban végrehajtott védekezési 
intézkedések rávilágítottak a lefolyási viszonyok, az ingatlan tulajdonosi szerkezet, az 
önkormányzati rendelkezések, a fenntartási források, a védművek, vízelvezető 
rendszerek állapotának kedvezőtlen változásaira. 
 
A 2011. évben a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata 
kezdeményezésére egy, a mindennapi életben használható és specifikusan testre 
szabható útmutató készült el. Kidolgozásának alapját az Észak-Magyarországon a 
2000-es évek elején bekövetkezett rendkívüli ár- és helyi vízkár-elhárítási időszak 
eseményei, valamint a veszélyhelyzeti időszakban elkészített és áttekintett közel 100 
települést érintő vízkár-elhárítási terv alkotta. 
 
A 2013. évi rendkívüli árvíz elleni védekezés újból rávilágított a hazai árvízvédelmi 
rendszer féloldaliságára, az állami és önkormányzati védekezés eltérő színvonalára. A 
Kormány, felismerve az önkormányzati védekezés fejlesztésének szükségességét, a 
vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről 
szóló 1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozatban az árvíz által veszélyeztetett nyílt 
ártéri települések települési vízkár-elhárítási tervek elkészítését, illetve azok 
felülvizsgálatát az állami védekezésért felelős vízügyi igazgatási szerv feladatává tette. 
2014-ben a Módszertani segédlet önkormányzati vízkár-elhárítási védekezési tervek 
elkészítéséhez (2011)” című kiadvány alapján mintegy 160 település esetében 
készültek el a dokumentációk. 
 
A tervek készítésének tapasztalatai szükségessé tették a módszertani segédlet 
aktualizálását, amit az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízása alapján a Magyar 
Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának szakértői végeztek el. 
 
A települési vízkár-elhárítási tervdokumentáció hangsúlyozottan taglalja a lakott 
belterületek védelme érdekében szükséges információkat, utasításokat, rendelkezésre 
álló erőforrásokat, kapacitásokat és fejlesztési lehetőségeket. Csak érintőlegesen 
tartalmazza a település területén nem önkormányzati –például az elsőrendű 
árvízvédelmi vonalon történő védekezéssel, a lokalizációval kapcsolatos 
tevékenységeket, valamint a belterületet nem veszélyeztető, külterületi elöntések 
során végzendő vízkár-elhárítási feladatokat. A terv jogszabályi, eljárási és műszaki 
információkat egyaránt tartalmaz a hatékony beavatkozásokhoz szükséges 
részletezettség szintjén. 
 
A „Módszertani segédlet a települési vízkár-elhárítási tervek készítéséhez” című 
szakmai anyag célja, hogy útmutatást adjon a települési vízkár-elhárítási terveket 
készítő tervezők számára a célszerű dokumentáció felépítésének kialakításában, az 
elvárható tartalom megadásában, a szöveges leírásban, a mellékletek, és segédletek 
elkészítésében. 
 
A módszertani segédlet az alábbi linken érhető el:  
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http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/MMK%20telepulesi%20vizkarelharitasi%20tervek%20
modszertani%20segedlete%202015%20aprilis.pdf 
 

c) Vízellátás: 
 
Az 1990-es években Magyarország Bács-Kiskun Megye déli ivóvíz szolgáltató vállalata, a 
Dél Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat több kisebb ivóvíz szolgáltató vállalkozásra 
bomlott. Az ivóvíz szolgáltatásra ebben az időben alakult Kiskunhalason a Kiskunsági 
Víziközmű Szolgáltató Kft. Kft., melynek tulajdonosi körét 13 önkormányzat alkotja. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának részesedése több mint 75%. A városi vízmű, a 
víztisztító mű és az elosztó hálózat is önkormányzati tulajdonban van. 
 
A 2013. szeptember hónaptól Kiskunhalas város ivóvíz ellátását a Kiskunsági Víziközmű 
Szolgáltató Kft. látja el. Az üzemeltető Kiskunhalason nem csupán az ivóvíz szolgáltatást 
látja el, a vállalkozás üzemelteti a szennyvíztisztító rendszert, az ő kezelésükben állnak a 
nyílt árkok és zárt csatornarendszerek, valamint megbízási szerződéses alapon műszaki 
üzemeltetői a Kiskunhalasi Strand és Termálfürdőnek. 
 
Kiskunhalas város ivóvíz ellátását a rétegvizek kitermelése biztosítja. A megcsapolt réteg 
80 és 300 m között találhatóak. A település rendelkezik 3 víztermelő teleppel, valamint 
20 darab mélyfúrású kúttal7. A vízminőségre jellemző, hogy a kutak vize minden esetben 
határértéket meghaladó mértékben tartalmaz vasat és ammóniumot, illetve a 
határértéket megközelítő mértékben arzént. A kutak vizének minősítése II. osztályú 
rétegvíz. A felszínre hozatala után a vizek kezelésére minden esetben szükség van. 
Kiemelt környezet-egészségügyi feladat az ivóvízminőség és -biztonság javítása. A 
szolgáltatott ivóvíz minősége – elsősorban a víz geológiai eredetével összefüggő 
kedvezőtlen kémiai összetételből eredően – néhány paraméter tekintetében nem felel 
meg az uniós és a hazai előírásoknak.   
 
Az ivóvíz minőségének javítását célzó fejlesztések végrehajtása a Dél-alföldi 
Regionális Ivóvízminőség-javító Program keretében történik. A program keretében 
Kiskunhalas több önkormányzattal együtt (a székhely Kiskunhalas) 2010-ben létrehozta 
a „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A 
konzorcium 2011-ben nyújtotta be a KEOP-1.3.0.  „Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Program, Kiskunhalas Ivóvízminőség javító Projekt” javaslatot. A pályázat támogatást 
nyert, a kivitelezés befejezése 2015. 10. 01-el megtörtént, a projektzárásra 2015. 
novemberében került sor. 
 
A vezetékes hálózat hossza 248 km, a bekötések száma eléri a 12448 darabot melyből 
894 vállalkozói bekötés8. Az ipari üzemek ellátása legnagyobbrészt szintén a közüzemi 
hálózatról történik. Az ellátatlan ingatlanok miatt az önkormányzat 52 közkifolyót is 
fenntart. 
 
A szolgáltatott vízmennyiségeket az alábbiakban mutatjuk be: 

14. táblázat 

év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 
(1000 m3) 799,5 792,8 797,6 776,7 758,2 

Üzemelő közkifolyók száma (db) 53 2 2 2 5 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) 146,3 146,7 147,8 147,8 147,8 

                                           
7 Kiskunhalas Város 2011. évi környezeti állapotértékelése 
8 Forrás: Kiskunhalas Város 2012. évi környezeti állapotértékelése 
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Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 
m3) 1101 1108,8 1099,3 1071,2 1052,4 

Forrás: KSH 
A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma a lakások számának növekedése 
ellenére meglepő módon 2009-ről 2014-re 779-el csökkent, 2014-ben 11353 db volt: 

18. ábra 

 
Forrás: KSH 

 
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 2008. óta gyakorlatilag stagnál 2012-2014. 
években enyhe növekedés eredményeként 147,8 km volt. A belterületi lakások ivóvíz 
ellátásának aránya a korábbi 99%-ról azonban 92,6 %-ra csökkent. A háztartásoknak 
szolgáltatott víz mennyisége ezzel összhangban csökkenő tendenciát mutat. 

19. ábra 

 
Forrás: KSH 

 
Az ivóvízhálózatba kapcsolt lakások enyhén növekvő száma mellett enyhe növekedést 
mutat a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma is. 
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20. ábra 

 
15. táblázat 

időszak 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat 
(közcsatornahálózat) hossza (km) 69,5 69,5 69,6 69,6 69,6 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba 
(közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások 
száma (db) 7508 7240 7269 7576 8135 
Lakásállomány (db) 12089 12131 12208 12221 12248 

 Forrás: KSH 
 

A volt zártkerteken kívüli tanyákon élő lakosok intézményes vízzel való ellátása nem 
oldható meg. Ezeken a területeken az egyedi sekély mélységű (20-30 m) fúrt kút jelenti 
a megoldást. A külterületi lakott helyek és meglévő nagyobb mezőgazdasági majorok a 
korábbi Termelőszövetkezetek, illetve állami gazdasági tulajdonban lévő kutak vizét 
használják a kialakított hidroforos, vagy hidroglóbuszos vízellátó rendszereken keresztül. 
Az ipari üzemek vízellátása nagyrészt közüzemi hálózatról történik. Ez alól kivételt a 
baromfivágó-és feldolgozó üzemek jelentenek, melyek saját kutas vízellátással 
rendelkeznek.  
 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program bemutatása9: 
 
A Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program előkészítési és megvalósítási 
szakaszból állt. Az előkészítési szakaszban mindazok a tanulmányok és szakmai anyagok 
készültek el (közbeszerzési eljárás keretében), amelyek szükségesek a Kohéziós Alapra 
benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányként. 
 
Míg a Program előkészítése a Dél-alföldi régió területén egy programként valósul meg, 
addig a Program kivitelezése műszaki és üzemeltetési egységenként létrejövő, különálló 
társulások keretében történik. Ezek a különálló projektek a Környezeti és Energia 
Operatív Program 7.1.3.0 jelű „Ivóvízminőség-javítási kétfordulós pályázati 
konstrukció” keretében kerültek finanszírozásra az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 
 
A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban 
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, 
amely 1998 novemberében került kiadásra és 1998. december 25-én lépett hatályba. A 
Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai 
Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001 (X.25.) 
                                           
9 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2012-2013. évben lezárult, illetve folyamatban lévő 
pályázatairól szóló beszámoló 
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Kormányrendelet megalkotására. Ezt a rendeletet időközben módosította a 47/2005. (III. 
11.), majd pedig a 65/2009 (III.1.) Kormányrendelet. A rendelet és mellékletei - a 
vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően - településenként mutatják be 
a határérték feletti ivóvíz minőségi paramétereket, illetve a tervezett vízminőségi 
célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket. A "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás 2010. január 29-én alakult meg Bácsszőlős, Borota, 
Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa tagtelepülésekkel. A Társulás által 
érintett települési körben résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a 
komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben.  
 
A 2011-ben benyújtott KEOP-1.3.0. „Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Program, Kiskunhalas Ivóvízminőség javító Projekt” javaslat támogatást nyert. A 
tervezett beruházás várható nettó költsége 3.147.767.985 Ft, melyből 3.144.171.630Ft 
elszámolható, 3.596.355Ft nem elszámolható költségként jelenik meg. 
 
A megvalósítási szakasz kezdete: 2012. 04. 05., a projektzárás 2015. november 
hónapban volt. A közbeszerzési tanácsadói és a kommunikációs feladatok ellátása 
tekintetében a kiválasztási eljárások eredményeként a tanácsadói feladatokat a Provital 
Zrt, a kommunikációs feladatokat a Halasmédia Kft. látja el. A további szükséges 
közbeszerzési eljárásokat követően kezdődtek meg a kivitelezési munkák, melyeket 
2015. 10.01-el fejeztek be 
 
A projekt keretében megvalósult műszaki megoldás Kisszállás esetében térségi 
rendszer kialakítása Kisszállás- Újfalu vízellátó rendszerrel. A Társulásban érintett többi 
vízellátó rendszer esetében (Kelebia, Tompa, Csikéria-Bácsszőlős, Kéleshalom, 
Kunfehértó, Rém, Borota, Kiskunhalas, Harkakötöny, Bodoglár-Tajó, Jászszentlászló, 
Móricgát) a meglévő rendszer fejlesztése, úgynevezett önálló megoldás kialakítása kerül 
előirányzásra, amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba 
hozatala valósul meg egy központi vízmű telepen.  
A műszaki megoldás a következő:  
- Kelebia vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Tompa vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Csikéria-Bácsszőlős kistérségi rendszer  
- Kisszállás - Kisszállás-Újfalu kistérségi rendszer - Kéleshalom vízellátó rendszerének 
önálló fejlesztése 
 - Kunfehértó vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Rém vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Borota vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Kiskunhalas vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Harkakötöny vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Bodoglár-Tajó vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Jászszentlászló vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Móricgát vízellátó rendszerének önálló fejlesztése. 
 
 
Közlekedés 
A növekvő mobilitási igények kielégítéséhez szükséges közlekedési és szállítási 
teljesítménynövekedést a közúti és vasúton történő közlekedés szolgáltatja. A közúti 
közlekedés részarányának növekedése ellenére a közösségi közlekedés részaránya 
magas. Az elmúlt években számos közúthálózat fejlesztését célzó beruházás valósult 
meg, azonban azok jellemzően nem környezetvédelmi indíttatásúak voltak.  
A mobilitási igények kielégítésének környezetbarát alternatívája a kerékpáros 
közlekedés. A hazai és EU-s támogatások révén az elmúlt időszakban jelentős 
fejlesztések valósultak meg, melyek következtében sor került a kül- és belterületi 
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kerékpárút hálózat bővítésére, infrastrukturális fejlesztésekre. A közlekedés részletes 
ismertetése a 2.3.1.1. fejezetben található.  
 
Turizmus 
A turizmus napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely nagymértékben 
járul hozzá a nemzeti jövedelemhez (a GDP-hez való hozzájárulása 8,9%).  
 
Az idegenforgalomban kettős tendencia tapasztalható. Egyrészt a Magyarországra érkező 
külföldi látogatók száma a 2008. évi 39,6 millió főről 2012-re 43,6 millió főre nőtt, 
másrészt az utóbbi években – az idegenforgalmi fejlesztések hatására, illetve a 
gazdasági válság miatt beszűkülő anyagi lehetőségek révén – bővült a belföldi turizmus, 
növekedett a falusi- és kerékpáros turizmus.  
 

2.4.2. Terhelések 
 
A terhelések közül a természeti erőforrások igénybevétele és a környezetbe történő 
kibocsátások folyamata a környezeti tényezők vizsgálatakor gyakran együtt jelentkezik. 
Egyes esetekben (természet és élővilág védelem, biológiai sokféleség 
A terhelések alapvetően a következők lehetnek:  

 természeti erőforrás igénybevétel 
 terület- és térhasználat 
 környezetbe történő kibocsátások 

 
Energia-, anyagfelhasználás 
Az energiafelhasználás, a megújuló energiahordozók hasznosításának alakulása és az 
energiatakarékosság terén a fejlesztések meghatározók a környezetterhelés, ezen belül 
az üvegházhatású gázok kibocsátásában. Kiskunhalas területén lehetőség van a 
termálvízben rejlő energia kiaknázására is. 
 
Energiahatékonysággal kapcsolatos projektek: 

 KEOP-5.5.0/A/12  Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása korszerűsítése - Épületenergetikai racionalizálás a Bibó István 
Gimnáziumban 

 KEOP-4.10.0/C/12-2013-0047 Napenergia hasznosítása villamos energia 
előállítására földre telepített napelemes rendszerrel 

 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0563 azonosítószámú „KEOP helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Kertvárosi 
Általános Iskolában” című projekt 

 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0520 azonosítószámú „KEOP helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Felsővárosi 
Általános Iskolában” című projekt 

 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0110 azonosítószámú „KEOP helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Fazekas Gábor 
Általános Iskolában” című projekt 

 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0005  azonosítószámú „KEOP helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bibó István 
Gimnáziumban” című projekt 

 KEOP-4.10.0/A/12-2013-0434  azonosítószámú „KEOP helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a Bernáth Lajos 
Kollégiumban” című projekt 
 

Az IVS átfogó céljai között szerepel a „Megújuló energia használata a 
közintézményekben” cél, melynek teljesülését a megvalósult környezetvédelmi projektek 
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számával, a város energiafelhasználásának szerkezetére vonatkozó mutatók változása 
révén lehet nyomon követni.   

Hulladékgazdálkodás 
A 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok kezelése Kiskunhalas 
területén megoldott. Közszolgáltatás keretében az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
gyűjti és szállítja a lakossági, intézményi vegyes kommunális hulladékokat, illetve 
üzemelteti a hulladékudvart. A hulladékok ártalmatlanítása a Kiskunhalasi Regionális 
Hulladékkezelő központban történik. Az ipari-gazdálkodó szervezetek kommunális és 
egyéb hulladékait egyedi, szolgáltatóval kötött szerződés alapján gyűjtik és szállítják. 
Bővebb ismertetésre az 5.3.6. Hulladékgazdálkodás Kiskunhalason c. fejezetben 
kerül sor. 
 
Területhasználat (Forrás: ITS Megalapozó Tanulmány) 
Kiskunhalas város közigazgatási területe általában rendezett képet mutat, azonban itt is 
találhatók olyan barnamezős területek, amelyek egyszerre jelentenek problémát 
(városképi degradáció) és lehetőséget (támogatott projektek).  
 
Sajátos településszerkezeti, területhasználati és gazdasági adottság (hétvégi pihenés, 
üdülés, kertgazdálkodás, szociális kint lakás) a halasi zártkertek - Felső- és 
Alsóöregszőlők, valamint a Parti szőlők és a Sóstói szőlők - nagy kiterjedése, amelyek 
észak és nyugat felől körbeölelik a belterületet. A lakóterületi igényeknek megfelelően 
folyamatosan nő ezek belterületbe vonása. Az új beépítések kijelölésénél figyelembe kell 
venni a tervezett úthálózat területhasználat módosító hatását, a természeti területek 
helyzetét, biztosítani kell az ökológiai hálózat folytonosságát. Össze kell hangolni a 
tájkarakterek megtartását a területhasználattal. 
A külterületeken jellemzőek a majorok – mezőgazdálkodáshoz szorosan hozzátartozó 
üzemek hagyományosan folytatott állattartó- és terményfeldolgozó tevékenységgel – és 
a tanyagazdaságok. Területszerkezeti és területhasználati tényező a szénhidrogén-ipar, 
melynek kútjai és vezetékei behálózzák a várost, üzemei a kül- és belterületen is 
megtalálhatók.   
 
Zajterhelés 
Kiskunhalas zaj-és rezgésterhelését túlnyomó részben a várost átszelő 55. sz. főút, 
valamint a vasút jelenti.  
A város zajterhelését bővebben az 5.1.2. Zaj-és rezgésterhelés vizsgálata és 
csökkentése c. fejezet mutatja be. 
 
Környezetvédelmi beruházások, környezetvédelmi ipar 
A nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak mintegy 58%-át 
szennyvízkezelésre, 8%-át a talaj és a felszín alatti vizek, a levegőtisztaság védelmére, 
illetve a hulladékkezelésre fordították (KSH). Kiskunhalas területén számos projekt 
valósult meg (ld. 2. Helyzetértékelés c. fejezet). 
 
 
Kiskunhalas bővebb ágazati jellemzését az 5. Stratégiai területek c. fejezet 
tartalmazza. 
 
 
2.5 A környezetállapot változása és hatásai 
 
Az előzőekben bemutatott hajtóerők és terhelések különbözőképpen befolyásolták a 
környezet állapotát, és azon keresztül az emberi egészséget és életminőséget.  
 
Levegő 
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A levegőminőség mérését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (továbbiakban: 
OLM) végzi, a levegőterhelést okozó kibocsátások létesítményszintű adatait a 
Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (továbbiakban: LAIR) tartja nyilván. 
Kiskunhalas nem rendelkezik a légszennyezettség mérését szolgáló mintavételi hellyel. A 
korábban az OLM által üzemeltetett manuális mérőponton csak 2008-ig történt 
mintavételezés. 
A szigorú levegővédelmi előírások betartásának kikényszerítésével az ipari kibocsátások 
hatása csökkent. 2008. november 1-től valamennyi ipari létesítménynek be kell tartania 
az elérhető legjobb technika figyelembevételével megállapított, EU előírásokkal 
harmonizált kibocsátási határértékeket. 
 
Kiskunhalasról a levegőminőségi szempontokat vizsgálva elmondható, hogy országos 
viszonylatban a kedvező helyzetű települések közé sorolható, hiszen a város területén 
nem található nagyobb káros anyag kibocsátó ipari komplexum. A legnagyobb terhelőnek 
a közlekedésből származó kibocsátásokat tekinthetjük. Ennek hatásterületén a nitrogén-
oxidok, a szén-monoxid, az illékony szerves anyagok (VOC), valamint a szálló por 
koncentrációk esetenként megnövekedhetnek. A közlekedésből eredő szennyezőanyagok 
koncentrációjának mérséklésében jelentős szerepe volt annak, hogy Kiskunhalas 
Önkormányzata a 145/2010 Kth. rendeletben a város területén megtiltotta az 5 t-t 
meghaladó tehergépjárművek közlekedését (kivéve: áruszállító járművek). 
 
A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. 
 
Kiskunhalas nem szerepel az Országos Légszennyezettségi Mérőszolgálat automatikus 
mérőhálózatában, a városhoz legközelebbi automatikus mérőpontok Kecskemét, ill. 
Szeged városok területén találhatók. Kiskunhalas 2007. évig a Szolgálat manuális 
hálózatának része volt, azonban a tartósan alacsony mérési eredmények miatt a 
mérőpont megszűnt. A mérési eredményeket a következő ábrák szemlélteti: 

21. ábra 

 
Forrás: KvVM 
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22. ábra 

 
Forrás: KvVM 

 
Az ülepedő por koncentrációja a mérési időszakban határérték alatti volt. Magasabb 
terhelés elsősorban a nyári hónapokban tapasztalható. 
A nitrogén-dioxid koncentráció adatokban a téli időszakokban figyelhetők meg kiugrások. 
Ezek a magas értékek a háztartások megnövekedő fűtése miatt jelentkeznek elsősorban 
olyan esetekben, amikor nem megfelelő anyagok kerülnek elégetésre. Az éves adatok 
függvényében elmondható, hogy a levegő ülepedő por- és egyéb káros anyagainak 
koncentrációja a határértéket meghaladó értékeket normál körülmények között nem vesz 
fel. 

 Pollen: Az allergén pollenek a településen –az országos helyzethez hasonlóan- komoly 
környezet-egészségügyi problémát okoznak. A legjelentősebb a parlagfű (Ambrosia 
elatior) mennyisége, amely július-szeptember hónapban a légköri pollen 
mennyiségének több mint 90%-át adja.  

 Füst: A megfelelő módon és gyakorisággal karbantartott tüzelőberendezések, füstgáz 
elvezető rendszerek biztosítják a terhelt téli fűtési szezonban a légszennyező anyagok 
alacsonyabb szintű kibocsátását. 

 Ipari szennyezés: a város területén nem található nagyobb káros anyag kibocsátó 
ipari komplexum, habár található néhány kisebb - szennyezőanyagot kibocsájtó - 
létesítmény.  

 
A településen működő ipari szereplők által kibocsátott SOx, CO, NOx, és szilárd anyag 
mennyiségét a következő táblázatban foglaltuk össze (forrás: LAIR): 

16. táblázat 

Évek 
Légszennyező anyagok (kg/év) 

SOx CO NOx Szilárd 

2002 28 2624 8082 18246 

2003 10 10431 17011 1732 

2004 1 3956 10643 1938 

2005 1 11198 19248 836 

2006 13 14255 24893 758 

2007 6 18853 24975 679 

2008 10 41704 38995 337 

2009 78 20119 23726 907 

2010 75 18041 24812 409 
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nyilvántartása alapján a légtérbe jutott 
szennyező anyagokat, kibocsátóikat és mennyiségüket részletesen a 3. sz. melléklet 
tartalmazza (forrás: LAIR).  
 
Felszíni és felszín alatti víz, talaj 
A felszíni vizeket érintő hatások közül legfontosabbak a pontszerű szennyező forrásokból 
eredő települési szennyvízkibocsátások és hulladéklerakók, ipari szennyvíz és használtvíz 
bevezetések, illetve a mezőgazdasági eredetű terhelések.  
A felszíni vizek mennyiségi paramétereit jelentősen befolyásolják a különböző célú 
kommunális, ipari és öntözési vízkivételek.  
 
Hazánk felszín alatti vízkészlete európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű és 
minőségű: felszín alatti víztesteink 68%-ban elérik a VKI szerinti „jó állapotot”. A felszín 
alatti vizeket érintő hatások közé tartoznak a települési szilárd hulladéklerakókból eredő 
szennyeződések, a kármentesítés alatt álló, vagy arra váró szennyezett területek (főként 
az ivóvízbázisokat veszélyeztetik), valamint a mezőgazdasági eredetű terhelések. A 
felszín alatti vizek mennyiségét erősen befolyásolják továbbá a különböző vízkivételek, 
elsősorban a kommunális vízkivétel, hiszen az ország ivóvízellátása 95%-ban felszín 
alatti vízből történik. Fontos még a mezőgazdasági, a bányászati és a geotermikus 
energiahasznosítási célú vízkivétel is, illetve továbbra is problémát jelent az engedély 
nélküli vízkivétel. 
 
A talajok állapotát a vizekhez hasonlóan számos tényező befolyásolja (pl. földhasználat, 
infrastruktúra fejlesztése, defláció). A talajok állapotának értékelését nehezíti, hogy a 
talajpusztulással veszélyeztetett területek országos felmérésére forráshiány miatt évek 
óta nem került sor. A mezőgazdasági és erdészeti talajok nehézfémekkel, peszticid-
maradványokkal és egyéb káros anyagokkal való terheltsége elmarad a szennyezettségi 
határértéktől.  
 
Biológiai sokféleség 
A biológiai sokféleség a társadalom és gazdaság fennmaradásának, illetve fejlődésének 
alapjaként szolgál, amelyek egyúttal meghatározóak az élő rendszerek terhelésének 
alakulásában. A biológiai sokféleség megőrzése és fenntartása szempontjából komoly 
problémát jelent az élőhelyek szétdarabolódása, amely egész Európában jelentős 
mértékű.  
A kutatások alapján az elmúlt 20 évben folyamatosan növekedett a táji és élőhelyi szintű 
feldarabolódás mértéke, amely trend előreláthatóan a jövőben is folytatódni fog. 
 
A nem megfelelő földhasználatból adódó túlhasznosítás, az inváziós idegenhonos fajok 
(özönfajok) terjedése és a szennyezés egyaránt a biológiai sokféleség csökkenését 
okozza. Gyakori probléma a hagyományos tájszerkezet, a mozaikos tájelemek eltűnése, 
aminek következményeként csökken a területek ökológiai értéke. 
 
 
Kiskunhalas levegőminőségének, a felszíni-és felszín alatti vizek minőségének, a 
talajadottságok és a biológiai sokféleség bővebb bemutatását az 5. Stratégiai 
területek c. fejezet tartalmazza. 
 
 
Éghajlatváltozás 
Az Éghajlat-változás Kormányközi Testület (IPCC) 5. Helyzetértékelő Jelentése szerint 
egyértelmű, hogy a klímaváltozást az ember okozza.  
Nagyon valószínű, hogy a hőhullámok gyakorisága, intenzitása és időtartama jelentős 
mértékben növekedni fog, a melegedés mértékével párhuzamosan pedig a száraz 
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területeken csökkenni, a csapadékban gazdag területeken viszont növekedni fog a 
csapadék mennyisége. Az IPCC Jelentés új szcenáriói szerint Közép- és Kelet-Európa, így 
Magyarország klímaérzékenység szempontjából érzékeny régió. 
Az EU 2020-ra az üvegházhatású gázokra vonatkozóan az 1990. évi kibocsátási szint 
legalább 20%-os csökkentését célozta meg, melynek eléréséhez Magyarországnak is 
hozzá kell járulnia. A közösségi szintű kibocsátás-csökkentési célok megvalósítása 
érdekében hazánk is tevékenyen részt vett az emisszió kereskedelmi rendszer (ETS) 
működtetésében. A Nemzeti Kiosztási Terv végrehajtása keretében folytatódott a 
kibocsátási kvóták értékesítése. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvénynek, valamint végrehajtási rendeletének 
elfogadása révén megteremtődtek a jogi feltételei annak, hogy Magyarország továbbra is 
részt vegyen az Európai Unió kvótakereskedelmében.  
 
Az üvegházhatású-gáz kibocsátás csökkentésének pénzügyi fedezetét egyrészt a 
kvótabevételeken alapuló Zöld Beruházási Rendszer, másrészt az Új Széchenyi Terv EU-s 
társfinanszírozáson alapuló forrásai biztosították. 
A Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) keretében számos pályázat került meghirdetésre, 
melyek a klímavédelmi célok megvalósításával egyidejűleg épületenergetikai 
korszerűsítések és energiahatékonyság növelését biztosító intézkedések végrehajtását is 
biztosították.  
 
Míg a kibocsátás csökkentési feladatok leginkább globális összefogással valósíthatók 
meg, a változó klímához való alkalmazkodási törekvések helyi és regionális szinten 
vezethetnek eredményre. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) önálló 
szervezeti egységeként 2012-ben megalakult a Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK). 
A NAK egyik kiemelt feladata a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
(NATéR) létrehozása, amelynek átfogó célkitűzése egy olyan többcélú felhasználásra 
alkalmas adatrendszer kialakítása, amely objektív információkkal segíti a változó 
körülményekhez igazodó, rugalmas döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést.  
 
2.6 Kiskunhalasi trendek 
 
Népesség 
Kiskunhalason az ország legtöbb településéhez hasonlóan a lakónépesség 
folyamatosan csökken.  

23. ábra 
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A természetes szaporodás, fogyás trendje megegyezik a járási, megyei és országos 
tendenciákkal, azaz a halálozások száma minden évben meghaladja az élve születések 
számát.  
Kiskunhalas város lakosainak száma
Ennek okai egyrészt a születések/halálozások és az oda
keresendők, másrészt pedig az öregedő társadalomban.
 

24. ábra Népmozgalom (születés/halálozás, oda/elvándorlás) Kiskunhalason 

A 0-14 évesek és a 15-59 évesek aránya évről évre csökken, míg a 60 év felettiek 
aránya nő; ezzel párhuzamosan a születések aránya is csökkenő tendenciát mutat, míg a 
halálozásoké emelkedőt. A jövőben várhatóan a csökkenés stagnálásba fordul, melyet az 
önkormányzati és magán fejlesztések segítenek elő. A tervezett M9 gyorsforgalmi út 
megépítése szintén pozitív irányban befolyásolná a település gazdasági fejlődését és 
népességmegtartó erejét. 

25. ábra Kiskunhalas korösszetétele
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A természetes szaporodás, fogyás trendje megegyezik a járási, megyei és országos 
tendenciákkal, azaz a halálozások száma minden évben meghaladja az élve születések 

lakosainak száma a hazai trendekkel egyezően fokozatosan csökken. 
Ennek okai egyrészt a születések/halálozások és az oda-illetve elvándorlások arányában 
keresendők, másrészt pedig az öregedő társadalomban. 

Népmozgalom (születés/halálozás, oda/elvándorlás) Kiskunhalason 

59 évesek aránya évről évre csökken, míg a 60 év felettiek 
aránya nő; ezzel párhuzamosan a születések aránya is csökkenő tendenciát mutat, míg a 

ké emelkedőt. A jövőben várhatóan a csökkenés stagnálásba fordul, melyet az 
önkormányzati és magán fejlesztések segítenek elő. A tervezett M9 gyorsforgalmi út 
megépítése szintén pozitív irányban befolyásolná a település gazdasági fejlődését és 

Kiskunhalas korösszetétele 

Forrás: KSH Statinfo

2020.  

A természetes szaporodás, fogyás trendje megegyezik a járási, megyei és országos 
tendenciákkal, azaz a halálozások száma minden évben meghaladja az élve születések 

a hazai trendekkel egyezően fokozatosan csökken. 
illetve elvándorlások arányában 

Népmozgalom (születés/halálozás, oda/elvándorlás) Kiskunhalason  

 
Forrás: KSH 

59 évesek aránya évről évre csökken, míg a 60 év felettiek 
aránya nő; ezzel párhuzamosan a születések aránya is csökkenő tendenciát mutat, míg a 

ké emelkedőt. A jövőben várhatóan a csökkenés stagnálásba fordul, melyet az 
önkormányzati és magán fejlesztések segítenek elő. A tervezett M9 gyorsforgalmi út 
megépítése szintén pozitív irányban befolyásolná a település gazdasági fejlődését és 

 
Forrás: KSH Statinfo 
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Az öregedési index az időskorú népességnek (60
(0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az 
elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő 
szempontjából van kiemelt jelentősége.

26. ábra 

Az öregedési index igen kedvezőtlen képet mutat, a régióhoz viszonyítva átlag 30%
magasabb érték figyelhető meg. Noha az
ehhez hasonlítva még rosszabb az arány
 
A Fenntartható fejlődés helyi programjához 2013. évben készített adatgyűjtés alapján 
megkérdezett lakosság túlnyomó része 
biztosan, vagy talán elköltöznek a városból, ezért a jövőben a város népességmegtartó 
erejét a stagnáló lakosságszám elérése érdekében is növelni szükséges.
problémát támasztja alá a Fenntartha

27. ábra 
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az időskorú népességnek (60–X éves) a gyermekkorú népességhez 
14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az 

folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő 
szempontjából van kiemelt jelentősége. 

Forrás: KSH Statinfo
Az öregedési index igen kedvezőtlen képet mutat, a régióhoz viszonyítva átlag 30%
magasabb érték figyelhető meg. Noha az országos átlag is növekvő tendenciát mutat, 
ehhez hasonlítva még rosszabb az arány.   

A Fenntartható fejlődés helyi programjához 2013. évben készített adatgyűjtés alapján 
dezett lakosság túlnyomó része - összesen 95%-a- szerint a mai fiatalok 

biztosan, vagy talán elköltöznek a városból, ezért a jövőben a város népességmegtartó 
erejét a stagnáló lakosságszám elérése érdekében is növelni szükséges.

Fenntartható fejlődés helyi programjának másik kérdése is: 

7%
9% 2%

19%

32%

24. Ha oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a 
legszívesebben?

tanyára,

kis faluba,

nagyközségbe, város környékére

kisvárosba,

Budapest belső részeire,

külföldre,

sehova, maradna, ahol lakik,

nagyobb városba, Budapest külső 
területeire.

2020.  

X éves) a gyermekkorú népességhez 
14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az 

folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő 

 
Forrás: KSH Statinfo 

Az öregedési index igen kedvezőtlen képet mutat, a régióhoz viszonyítva átlag 30%-al 
országos átlag is növekvő tendenciát mutat, 

A Fenntartható fejlődés helyi programjához 2013. évben készített adatgyűjtés alapján a 
szerint a mai fiatalok 

biztosan, vagy talán elköltöznek a városból, ezért a jövőben a város népességmegtartó 
erejét a stagnáló lakosságszám elérése érdekében is növelni szükséges. Az előző 

másik kérdése is:  

 

24. Ha oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a 

nagyközségbe, város környékére

Budapest belső részeire,

sehova, maradna, ahol lakik,

nagyobb városba, Budapest külső 
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Forrás: LA21. 2013. 
Globalizáció 
 
 A globalizációhoz kötődő egyik legfontosabb környezeti probléma, hogy mindenütt a 

gazdaság, annak növekedési követelménye dominál. A végtelenségig tartó gazdasági 
növekedés azonban nem lehetséges a növekedés. Ez egyrészt az erőforrások 
szűkössége, másrészt a szennyezések befogadóképességének korlátos volta miatt is 
lehetetlen.  

 Az uralkodóvá vált életforma, életstílus kulcskérdése a fogyasztás. Ugyanakkor 
azoknak a termékeknek a megtermelése, amit elfogyasztunk, az erőforrások 
túlhasználatához, újabb természetes és természetközeli élőhelyek elfoglalásához, 
tönkretételéhez vezet. Emellett a fogyasztás következtében hatalmas mennyiségű 
hulladékot termelünk:  
értékrend => fogyasztás => erőforrások túlhasználata, élőhelyek elfoglalása, 

tönkretétele 

 => hulladék 

 => termelés => szennyezés 
 A globalizáció következtében felgyorsult élettempó miatt egyre kevesebb ideje jut az 

embereknek arra, hogy nyugodtan leüljenek főzni, otthon vacsorázni, az elhasznált 
holmikat megjavítani. Ennek az élettempónak a következménye a fogyasztás további 
felgyorsulása:  

sebesség => felgyorsult élet => még több fogyasztás => szennyezés... 
 A világkereskedelem, amelynek szabadsága manapság szintén alapvető tétel, az áruk 

több ezer, sokszor több tízezer kilométeres szállításával jár. A szállítás pedig 
levegőszennyezést von maga után, s a levegőbe kerülő szén-dioxid révén jelentős 
mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz is. A szállításhoz szükséges utak 
jelentős darabot harapnak ki a természetből, de a járművek működtetéséhez is nagy 
mennyiségű erőforrásra van szükség, és a nyersanyagok kitermelése ismételten 
komoly környezetszennyezést, élőhelyek tönkretételét vonja maga után. 

 közlekedés fejlődése => globális kereskedelem => szennyezés, erőforrások    
túlhasználata, élőhelyek elfoglalása, tönkretétele, hulladék. 

A globalizáció Magyarországon újként fellépő kérdése a politikai és gazdasági 
menekültek nagy számának megjelenése. Kiskunhalas ebből a szempontból az országos 
átlagnál is kedvezőtlenebb helyzetben van, ugyanis a városban két menekültügyi központ 
is létesült. A Kiskunhalasi Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Kiskunhalas, Szegedi 
úti objektuma és egy kétszáz férőhelyes ideiglenes nyitott befogadóállomás a 
kiskunhalasi volt laktanya területén, a menekültügyi őrzött befogadóközponttól 
elválasztva.  A BM tájékoztatása szerint a táborok létrehozását az országra és Európára 
nehezedő migrációs nyomásl indokolta.  A táborok kialakítása során építési, felújítási 
munkálatok is folytak. A befogadóállomás és a befogadóközpont működése indokolttá 
teszi a nagy létszámú rendőri jelenlétet és a fokozott honvédségi aktivitást.  

Fülöp Róbert (Fidesz-KDNP), a Bács-Kiskun megyei település polgármestere 2016. június 
30-án az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: “a nem várt nyitott 
befogadó állomás létrehozása miatt” az önkormányzat előzetes lépéseket tett a 
kiskunhalasi köznyugalom és közbiztonság fenntartása érdekében. Fülöp Róbert 
kifejtette: a kiskunhalasi rendőrkapitány biztosította, hogy a befogadóállomás 
környezetében, a lakóövezetben illetve a város közterületein fokozott rendőri jelenléttel, 
járőrözéssel tartják fenn a közrendet és közbiztonságot. 
A polgármester utasította a városi rendészet vezetőjét, hogy erőivel és eszközeivel 
folyamatosan ellenőrizzék a befogadóállomás környezetét, különös tekintettel a 
lakóövezetre, továbbá a kiskunhalasi polgárőr szervezetet is arra kérte, hogy erőikkel 
segítsék a közbiztonságot. 
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A közleményben a polgármester a lakosságtól azt kérte, hogy segítsék a hatóságok 
munkáját. Ugyanakkor megjegyezte, a város vezetése – a helyiek biztonsága érdekében 
– továbbra is a Kiskunhalason létesült migrációs központok mihamarabbi bezárását tartja 
kívánatosnak. 
 
A közbiztonsági, közrendészeti kérdések mellett a menekültügy kezelése Kiskunhalason 
környezetvédelmi, egészségügyi problémákat is felvet: 
 A nemrégiben nyílt nyitott szállásról a migránsok nap közben szabadon kijöhetnek, 

emiatt megnövekedett hulladékmennyiség keletkezik, melyek egy része illegálisan 
kerül elhagyásra (szétdobálják) kis részét pedig a közterületi gyűjtőkbe teszik. Ez 
környezetvédelmi problémát jelent, az Önkormányzat szervezetei igyekeznek ezt a 
többlet munkát elvégezni (Halasi Városgazda Zrt.) 

 A településen a meglévő rendőri állományt megközelítőleg 1500 fővel bővítették, akik 
gépjárművel közlekednek a városban egész nap. Ez zaj és levegővédelmi 
szempontból is befolyásoló, káros. Ezt egészíti ki időnként a Honvédség is, akik 
csapatszállítókkal közlekednek a városban, szintén hasonló problémákat generálva. 

 Az őrzött szállás és a nyitott szállás kialakításakor egy korábbi, 40 ha-on lévő 
laktanya tereprendezése történt meg, plusz víz-, gáz-, és villanybekötések voltak a 
komolyabb felhasználás miatt. Ezek is jelentős földmunkákkal jártak. építési-bontási 
hulladékok képződtek, illetve megnőtt a szálló por koncentrációja is. 

 Szennyvízkezelés vonatkozásában mobil WC-ket alkalmaz az önkormányzat, melyeket 
az önkormányzat üríttet. 

 Egészségügyi problémát jelent sok esetben az, hogy pontosan nem lehet tudni, hogy 
milyen, esetleg nálunk ismeretlen problémákkal, betegségekkel küzdenek a 
migránsok, így kétséges a hatásos megelőzés, illetve védekezés, kezelés. 

 Probléma az is, hogy az Önkormányzat minimális tájékoztatást kap a BÁH-tól a 
migránsokkal kapcsolatosan létszám, egészségügyi állapot, stb kérdésekről. 
 
Összességében a bővített rendőrségi jelenlét általi környezetterhelés, valamint a 
migránsok által okozott hulladékgazdálkodási probléma váltja ki a legnagyobb 
környezetei terheket. 

Gazdaság 

28. ábra 

 

Forrás: KSH 2008.  
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Kiskunhalason kiemelkedő arányú a kereskedelem ágazat, itt az összes működő 
vállalkozások 26%-a tevékenykedik. Az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás ágazatban 
21 % tevékenykedik. Ezt követi az építőipar 10%-al, majd azonos arányban (9-9 %) a 
bányászat és feldolgozóipar valamint az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ágazat. A 
további ágazatokban működő vállalkozások aránya 4-6 % közötti. Fontos, hogy a 
mezőgazdaság, erdőgazdaság és halászat ágazatban működő vállalkozások aránya is 
csupán 4% volt. 
 
Kiskunhalason az ipari tevékenységet folytató telepek száma 2011-ben 234 db 
volt.10Nagyon fontos a térségben a feldolgozóipar, és sokan foglalkoznak 
ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatásokkal, valamint szállítmányozással, amely a 
város tranzit szerepével és a határ közelségével függ össze.  

17. táblázat 2008. évben Kiskunhalasra jutó árbevétel szerinti 10 legnagyobb 
adózó: 

Ssz. Cégnév Tevékenységi kör - főtevékenység 
1. MOL Nyrt. kőolaj-feldolgozás 
2. Baromfifeldolgozó Zrt. baromfifeldolgozás 
3. GANZAIR Kft. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
4. LEVI STRAUS Kft. ruházat, lábbeli nagykereskedelem 
5. STRAVIA Kft. út-és mélyépítésnél alkalmazható 

bizumenemulziók gyártása, felhasználása, 
értékesítése 

6. HALASPACK Bt. papír csomagolóeszköz gyártása 
7. TESCO-GLOBÁL áruházak élelmiszer jellegű bolt, vegyes 

kiskereskedelem 
8. VINCENT SEPPARD HUNGARY Kft. egyéb bútor gyártása 
9. DÉMÁSZ villamosenergia-kereskedelem 
10. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató 

Kft. Kft. 
víztermelés, - kezelés, - ellátás 

Forrás: KEOP-1.2.0.-2009. RMT 
 

18. táblázat 2008. évben Kiskunhalason adó befizetés szerinti 10 legnagyobb 
adózó: 

Ssz. Cégnév Tevékenységi kör - főtevékenység 
1. MOL Nyrt. kőolaj-feldolgozás 
2. Baromfifeldolgozó Zrt. baromfifeldolgozás 
3. MKB Nyrt. egyéb monetáris közvetítés 
4. LEVI STRAUS Kft. ruházat, lábbeli nagykereskedelem 
5. STRAVIA Kft. út-és mélyépítésnél alkalmazható 

bizumenemulziók gyártása, felhasználása, 
értékesítése 

6. HALASPACK Bt. papír csomagolóeszköz gyártása 
7. TESCO-GLOBÁL áruházak élelmiszer jellegű bolt, vegyes 

kiskereskedelem 
8. OTP BANK Nyrt. egyéb monetáris közvetítés 
9. DÉMÁSZ villamosenergia-kereskedelem 
10. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató 

Kft. Kft. 
víztermelés, - kezelés, - ellátás 

Forrás: KEOP-1.2.0.-2009. RMT 
Az iparűzési adó (1000 Ft) mértéke annak jelentős ingadozása miatt figyelemre méltó: 

                                           
10 Forrás: Kiskunhalas Önkormányzata 
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29. ábra 

 
Forrás: REMEK 

 
A gazdasági környezet fejlesztése az ipari és mezőgazdasági vállalkozások innovatív 
tevékenységének, új vállalkozások létrejöttének és a meglévő tőkeszegény kis- és 
középvállalkozások fejlesztésének, a terület tőkevonzó képességének elősegítése, a 
vállalkozási környezet javítása, elsősorban az infrastruktúra fejlesztése és 
vállalkozásbarát szabályozók és adminisztráció kialakítása révén valósulhat meg. A 
kistérségben működő helyi és országos szintű, vállalkozást segítő szervezetek, kamarák 
munkáját szükséges összehangolni. 
 

19. táblázat A regisztrált gazdasági társaságok száma (db) és megoszlása 
Év Regisztrált 

gazdasági 
társaság 

Ebből: 

Vállalkozások Nonprofit 
szervezetek 

Költségvetési szervek 
és ktg.vetési rend 
szerint gazdálkodó 

2007 3930 3671 233 26 
2008. 4805 4545 237 23 
2009. 4892 4622 247 23 
2010. 5017 4743 247 27 
2011. 5137   27 

Forrás: KSH 
20. táblázat A regisztrált vállalkozások száma (db) és megoszlása 
Év Regisztrált 

vállalkozás 
Ebből: Regisztrált 

egyéni 
vállalkozás 

Regisztrált 
őstermelők Önálló 

vállalkozás 
Társas 

vállalkozás 

2007 3671 2258 1413 n.a. n.a. 
2008. 4545 3088 1457 1503 n.a. 
2009. 4622 3128 1497 1414 991 
2010. 4743 3227 1516 1457 1045 
2011. n.a. 3268 n.a. 1446 1081 

Forrás: KSH 
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30. ábra 

 
Forrás: KSH 

A nyilvántartott álláskeresők száma 2014. évben 1623 fő volt, mely az aktív, 
munkaképes korú lakosság 9,3 %-a. 

31. ábra 

 
Forrás: KSH 

Kiskunhalas munkanélküliségi rátája követi mind a hazai, mind az egyéb közigazgatási 
(régiós, megyei, járási) trendeket. 
Kiskunhalas nem szerepel a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben, nem tartozik a 
jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé, noha a munkanélküliség 
komoly problémát jelent a városban. A munkanélküliség szoros összefüggésben van a 
munkakeresők alacsony iskolai végzettségével. Az idősek és a fiatalok munkanélkülisége 
ugyanolyan súlyú probléma a városban.  A fiatalok munkanélküliségének egyik oka, hogy 
a szakképzések nem veszik figyelembe kellő mértékben a helyi sajátosságokat.  250 fő 
feletti nagyvállalat már nincs a városban, amely nagy mennyiségű alacsonyan képzett 
munkaerőt foglalkoztatna.  
 
A város területén a pályakezdő munkanélküliek aránya 2002-től erőteljesen növekszik. 
Az elmúlt években is kedvezőtlenül alakult, a 2010-2011 időszakban történt csökkenést 
követően 2014-ben a másodok legmagasabb volt az értéke. A tendencia még figyelemre 
méltóbb, ha azt az összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítjuk, mely 2012. 
évtől csökkenő.  
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32. ábra 

 
Forrás: KSH 

A lakosság jövedelemi szintje országos és a Bács-Kiskun megyei járásközpontok átlaga 
alatti. 
 
A 106/2015. Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 1. számú 
melléklete szerint a Kiskunhalasi járás a kedvezményezett járások közé tartozik 
Rangsorszáma a komplex mutatók alapján: 84.   
 
Egészség 
A városban összesen 12 háziorvosi, 6 házi gyermekorvosi és 12 háziorvosi szolgálathoz 
tartozó szakápoló működik. A 2009-2013-as időszak stagnáló betegforgalma követi a 
hazai és egyéb közigazgatási trendeket, mely várhatóan az elkövetkező időszakban sem 
fog változni. 

33. ábra 

 
Forrás: KSH 

 
Kiskunhalas városában az egészségügyi ellátás megfelelő, kórház, szakrendelők és 
gyógyfürdő áll rendelkezésre. Kiskunhalas lakosainak egészségügyi ellátását 6 db 
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gyermekorvosi rendelő, védőnői- és iskolaegészségügyi szolgálat, az 535 ágyas 
Semmelweis Kórház, illetve az intézmény keretében működő gyermek-és felnőtt 
szakorvosi rendelések szolgálják. A településen mintegy 10 gyógyszertár üzemel.  
A háziorvosi szolgálatot 10 felnőtt háziorvos és 6 házi gyermekorvos látja el. 
 
Ökológiai lábnyom  

Az ökológiai lábnyom az életünk fenntartása érdekében felhasznált tér nagyságát mutatja 
meg: az elfogyasztott fosszilis energia, élelem, faanyag és az épített környezet által 
elfoglalt tér alapján számolja ki egy-egy ember vagy ország környezeti terhelését.  
A WWF által kétévente megjelentetett Living Planet Report 2012-es kiadása szerint egy 
átlag magyar polgár ökológiai lábnyoma 3,59 hektár volt, noha egy emberre csupán 2,68 
globális hektár jutott volna hazánkban (Magyarországon az ökológiai lábnyom értéke már 
1961-ben is és azóta folyamatosan meghaladja a hazai biokapacitás nagyságát). A világ 
egészét tekintve az átlagos világpolgár lábnyoma 2,7 hektár volt, pedig fejenként csak 
1,78 hektár juthatna. A világátlag deficit így 0,92 hektár, a hazai 0,91. 
 
Ökoszisztéma 
A globális és regionális felmérések az összes forgatókönyvet tekintve mind azt az 
előrejelzést mutatják, hogy a biodiverzitás csökkenése és az ökoszisztéma degradációja 
tovább folytatódik, illetve felgyorsul. A biodiverzitás csökkenése emellett a 
területhasználat változással és az éghajlatváltozással is szorosan összefügg.  
 
Kiskunhalason a védett területek aránylag nagy kiterjedésűek, a város közigazgatási 
területének mintegy 6 %-át teszik ki. Kiskunhalas közigazgatási területe a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területébe tartozik. A város területén lévő 
természetvédelmi-, ex-lege- és természeti területeket a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság által rendelkezésünkre bocsájtott 4. sz. melléklet (térkép) szemlélteti. 
Kiskunhalas város helyi jelentőségű védett természeti területeinek nyilvánításáról a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005. (VI.01.) sz. 
rendelete, valamint az ezt módosító a 2/2009.(II.04.) sz. rendelete szól. 
 
Országos jelentőségű védett területek:   
 Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár Természetvédelmi Terület a Duna-Tisza közére hajdan 

jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és nedves rétek egyik utolsó maradványa a 
Fejetéki mocsár. A mocsár 26 ha területű, 1992 óta védett. A zsombékok közti 
semlyékek rejtik a Duna-Tisza köze egyik legritkább védett növényét a vidrafüvet. A 
magasabban fekvő részeken kiszáradó láprétek alakultak ki, ahol sok védett 
növényfaj él. Ilyenek például a szúnyoglábú bibircsvirág, a mocsári kosbor, a 
hússzínű ujjas kosbor és a vitézkosbor. Ez a kis kiterjedésű láp nem csak ritka 
növényeknek, de néhány kétéltűnek és hüllőnek, és számos nádhoz kötött 
madárfajnak is otthont ad. Megfigyelhető itt a zöld levelibéka, a mocsári béka és a 
kecskebéka, de fürge gyíkot és vízisiklót is láthatunk. A nádasokban gyakori 
költőmadarak a cserregő nádi poszáták és a nádi tücsökmadarak.   

 Kéleshalmi-homokbuckák Természetvédelmi Terület   
 Pirtói-homokbuckák Természetvédelmi Terület  
 A település közigazgatási területét érintő Natura 2000 területek: HUKN20018, 

HUKN20020, HUKN20023, HUKN20036.  
 

Ökológiai hálózat  
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település 
területén.  

 A magterületek a térségi övezetek kimutatása szerint Kiskunhalas igazgatási 
területén 2381 ha. Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges 
kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb 
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populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és 
genetikai rezervátumai.  

 Az ökológiai folyosók a város igazgatási területen 1904 ha területet foglalnak el. A 
magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-
nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az 
úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely 
komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól 
elszigetelt populációk között. 

 Kiskunhalas 554 ha puffer területtel rendelkezik. A magterületek és a folyosók 
körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természet közeli élőhelyek 
aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az 
esetleges külső káros hatásoktól. 

 
Szennyezés 
A szennyezést három fő emberi tevékenység okozza: fosszilis tüzelőanyagok égetése 
(elsősorban ipar és közlekedés); szintetikus műtrágyák és növényvédő szerek 
alkalmazása a mezőgazdaságban; növekvő és egyre komplexebb vegyianyag használat. 
A finomrészecskék és egyes vegyi anyagok külön figyelmet érdemelnek azok 
messzemenő környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásai és a vonatkozó 
ismeretek hiányosságai miatt. 
 
Kiskunhalas esetében a legfőbb veszélyforrást a közlekedésből eredő szennyezés jelenti. 
A korábbi szennyezés mértékét fokozza, hogy a menekült kérdés kezelésére kettő db 
befogadó állomást létesítettek Kiskunhalason.  
A befogadó állomások kialakításával párhuzamosan a meglévő rendőri állományt 
megközelítőleg 1500 fővel bővítették, akik gépjárművel közlekednek a városban egész 
nap. Ez zaj és levegővédelmi szempontból is jelentős terhelő tényező. Ezt egészíti ki 
időnként a Honvédség is, akik csapatszállítókkal közlekednek a városban, szintén hasonló 
problémákat generálva.  
 
Erőforrások 
Az élővilág és általában a környezet degradálódásának oka az erőforrások túlzott 
használata. Az egyik gyors ütemben felélt erőforrásunk a talaj, amelynek pusztulási 
üteme sokszorosa az újratermelődésnek. 
 
A város gyenge talajadottságai nem kedveznek nagy kiterjedésű erdők telepítésének. 
 
A vízbázisok nagymértékben felértékelődnek, ezért azok megfelelő és körültekintő 
használata kiemelkedően fontos. 
 
Energia 
Komoly gazdasági, társadalmi változás várható a fosszilis energiahordozók 
fogyatkozásával összefüggésben is. A Nemzetközi Energia Ügynökség becslése szerint a 
fosszilis energiahordozók legalább 2030-ig a legfontosabb energiaforrásként szolgálnak 
és a felhasználás volumene a hatékonyság esetleges javulása ellenére is folyamatosan 
nő. Ahogy számos dokumentum rámutat, a jelenlegi rendkívül karbon- és energiafüggő 
gazdasági szerkezet nem fenntartható, ezért sürgős átalakításra szorul. 
 
Hatékonyság 
Az EU-ban a GDP növekedésétől látványosan elszakadtak pl. az anyagfelhasználási, 
hulladékkeletkezési mutatók. A hatékonyság növekedése nem jelenti azt, hogy az összes 
felhasznált erőforrás mennyisége (beleértve a hulladékokat is) csökken, azaz a 
mértéktelen fogyasztást a hatékonyság javulása sem képes ellensúlyozni (ez az ún. 
visszapattanó hatás (rebound effect). Kiskunhalason bevezetésre került a szelektív 
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hulladékgyűjtés, annak folyamatos fejlesztésére a város vezetése kiemelt figyelmet 
fordít. 
 
2.7 SWOT értékelés 
 
A SWOT-elemzés erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei a helyzetelemzés 
legfontosabb megállapításai, a városi környezeti állapot és a jellemző környezeti 
folyamatok figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 
 

 Az erősségek közé elsősorban a szorosabban vett környezetvédelmi pozitív belső 
tendenciák, az adottságként meglévő természeti erőforrások és környezeti 
értékek, valamint az azokat fenntartó folyamatok kerültek. 

 A gyengeségek között a szorosabban vett környezetvédelmi negatív belső 
tendenciákat gyengítő, létező környezeti problémák, a környezetre, a 
természetre, tájra, illetve azok állapotára ható folyamatok szerepelnek. 

 A lehetőségek azokat a külső és pozitív meghatározottságú igényeket és 
tendenciákat, meglévő hatásokat mutatják be, amelyek a szorosabban vett 
környezetvédelem területén értelmezett erősségeken kívül esnek, de azokhoz és a 
környezet állapotának javulásához képesek hozzájárulni. 

 A külső értelemben vett veszélyekben bemutatott negatív állapotok, trendek a 
lehetőségekkel ellentétesen hatva csökkentik vagy károsan befolyásolják a 
környezeti eredményeket és összességében a környezeti állapotot. 
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21. táblázat Környezeti SWOT analízis 
 Erősségek Gyengeségek 

Természeti adottságok 

Rendeleti szabályozás 
naprakész helyzete a 
környezetvédelem terén. 

A fiatal lakosság alacsony 
érdeklődése a 
környezetvédelem 
kérdéseivel kapcsolatosan. 

Környezettudatos 
gondolkodás, fiatalos, 
jövőorientált városvezetés. 

Az erdőterületek alacsony 
részaránya. 

Védett természeti értékek. A települést és a 
termőföldeket védő 
erdősávok hiánya, defláció 
veszélye 

A Kiskunsági Nemzeti Parknak 
is vannak a városhoz tartozó 
területei. 

Kiskunhalas éghajlati 
viszonyaira is egyre inkább 
jellemzőek a szélsőséges 
események. 

Országos jelentőségű védett 
területek, természetvédelmi-, 
ex-lege- és természeti 
területeket megléte 

Folyamatosan igény van a 
belterületbe vonásra a 
városban. 

Zöldfelületi rendszer 

A terület természeti adottságai 
és kulturális öröksége kitűnő 
alapot jelentenek az öko- 
illetve egészségturizmus 
fejlesztésére. 

A város egyes részein a 
lakóterület zöldfelületi 
ellátása nem megfelelő. 

Gondozott zöldsávok és 
településközpont. 
 

A közparkok aránytalan 
eloszlása jellemző. 

A város több rekreációs 
területtel rendelkezik: Sós-tó, 
Sóstói Parkerdő és tanösvény, 
Csetényi Park, Lovasbázis. 

Több liget és tér nem 
rendelkezik közösségi 
funkcióval, szerepük ’csak’ 
kondicionálás. 

A lakosság tájékoztatása 
rendszeres és több csatornás 
(oktatási intézményekben, 
környezeti állapotértékelés 
útján, „Zöld percek” a helyi 
médiában). 

Belterületi zöldfelületeken 
az elöregedő fák, 
külterületen a nem őshonos 
fajajok magas aránya. 

 Külterületi dűlőutak fásítása 
nem megoldott. 

Közlekedés 

Kedvező az utazási mód 
választás (kerékpáros, 
gyalogos, közösségi 
közlekedési utazások) a 
településen. 

Külterületi úthálózat nagy 
részben burkolatlan. 

A város országos főúti 
kapcsolattal és jelentős vasúti 
csomóponttal rendelkezik. 

A belterületen jelentős a 
jármű és vasúti forgalom.  
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 Erősségek Gyengeségek 
Magas a kiépített utak aránya. A fejlődő városközpont 

igényeinek az országos utak 
érintett szakaszai nem 
mindenben tudnak már 
megfelelni (parkolás, 
keresztirányú átközlekedés) 

Fejlődik a kerékpárút-hálózat. Az ipari park megközelítése 
nagyobb részt a belvároson 
keresztül lehetséges. 

Infrastruktúra 

A település részt vett a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító 
Programban. Kiskunhalas 
kistérségi központ, a 
Mindennapi Vizünk” 
Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 
székhelye.  

Fejletlen külterületi 
infrastruktúra (villamosítás, 
vízellátás hiányossága). 

Fejlett belterületi 
infrastruktúra 
(csatornázottság, gáz-, ivóvíz- 
és elektromos ellátottság).  

Az illegális hulladéklerakók 
folyamatos képződése 
terheli a környezetet. 

Kiépített (teljes) 
infrastruktúrával rendelkező 
Ipari Park. 
 

A külterületi vezetékes 
ivóvízellátás nem 
megoldható. 

Fejlett a kereskedelmi és 
szolgáltatóhálózat. 
 

 

Levegő 

A lakossági parlagfű 
mentesítés egyre nagyobb 
arányú.  

Az allergén gyomok közül 
elsősorban a parlagfű 
elszaporodása 
tapasztalható.  

 Közlekedésből eredő 
levegőszennyezés növekvő 
mértékű. 

Kiskunhalas levegőminősége 
megfelelő. 

A külterületi burkolatlan 
utak magas aránya 
porterhelést idéz elő. 

Talaj 
 

Az AKG támogatásban előírt 
„jó mezőgazdasági gyakorlat” 
betartása mérsékli a talajok 
terhelését. 

Nagy defláció veszély, 
defláció elleni minimális 
védekezés. 

 Gyenge minőségű 
homoktalajok. 

Vízgazdálkodás 

Fejlett a belterületi 
csatornahálózat. 

Szélsőséges csapadék, 
öntözési kényszer. 

Gyógyvízzé minősített 
termálvíz léte. 
 

Felszíni vizek vízutánpótlása 
nem megoldott (Fejetéki 
mocsár, Sóstó) 

 Rendkívül alacsony 
páratartalom, igen kevés 
csapadék, jelentős 
talajvízszint-süllyedés. 
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 Erősségek Gyengeségek 
 Időszakos belvízveszély a 

város egyes területein 
 Vízkárelhárítási Terv hiánya. 
 Vízvisszatartási rendszerek 

fejlesztésre szorulnak. A 
csapadékvizek felhasználása 
a záportározó(k) hiánya 
miatt nem megoldott. 

Hulladékgazdálkodás 

Biztosítottak a szelektív 
gyűjtés feltételei. 

Az illegális hulladéklerakók 
megjelenése 
környezetterhelő hatású. 

Az előírásoknak megfelelő 
szennyvíztisztító elkészült. 

Szelektív hulladékgyűjtés 
hiánya a külterületen. 

Kiskunhalas a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium tagja. 

 

A település rendelkezik lezárt, 
rekultivált hulladéklerakóval.  

 

A szelektív hulladékgyűjtéshez 
a lakosság pozitívan áll hozzá, 
egyre többen végzik ezt a 
tevékenységet.  

Lassú a változás a lakosság 
környezeti értékrendjében, 
a termelési és fogyasztási 
szokásokban. 

Energiagazdálkodás 

Kedvező természeti 
adottságok egyes megújuló 
energiaforrások tekintetében 
(pl. geotermikus, napenergia).  

 

Kiskunhalason gyógyvízzé 
minősített termálvíz található. 

 

A termálvíz által szolgáltatott 
geotermikus energia bevonása 
az energiagazdálkodásba 
egyre elterjedtebb. 

 

Városi sajátosságok 

A halasi csipke kapcsán 
kialakult turizmus és 
idegenforgalom 

Szegregátumok megléte. 

Jelentős számú civil szervezet 
működik, melyek közül több 
kifejezetten a 
környezetvédelemmel 
foglalkozik 

Migrációs helyzet 
kezeléséből adódó 
hulladékgazdálkodási, 
levegőszennyezési 
problémák megjelenése. 

Az önkormányzat 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos elképzeléseit a 
lakosság pozitívan fogadja. 

Csökkenő lakosságszám. 

 
 

 Lehetőségek Veszélyek 

Természeti 
adottságok 

A meglévő táji, természeti 
értékekre alapozva az 
idegenforgalom fejlesztése 
kívánatos. 

A természeti értékek 
lepusztulása. 

Erdőtelepítés, defláció elleni 
védekezés pályázati 

Biodiverzitás csökkenése. 
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 Lehetőségek Veszélyek 
forrásokból. 
Környezetvédelmi pályázati 
források (hazai, Európai 
Uniós) számának növekedése  

Belterületbe vonás miatti 
beépített területek, utak 
csökkentik a zöldfelület.  

A természetvédelmi 
területeket, ill. természetes 
élőhelyeket célzó ökoturizmus 
iránt növekszik a hazai és a 
nemzetközi kereslet. 

 

A civil szervezetek 
aktivitásának fenntartása, 
tevékenységének erősödése a 
cél. 

A civil szervezetek 
gyengülése további 
forráshiány következtében. 

A lovas- és gyógyturizmus 
mellett lehetőség van a 
kerékpáros-, a tanyasi-, a 
vadász- és horgászturizmus 
fejlesztése. 

 

Lakosság tudatformálása: 
„Virágos Városért”, 
Autómentes Nap, Zöld Percek, 
stb. 

 

Összehangolt térségi 
marketing. 

 

Környezettudatosság 
növelését célzó országos és 
nemzetközi oktatási 
programok és akciók.  

 

Zöldfelületi rendszer 

A városrehabilitáció keretében 
fasor rekonstrukciókra is jut 
forrás, mely javíthatja a 
zöldfelületek állapotát. 

Kevés figyelem fordítódik a 
zöldfelületi fejlesztésekre az 
anyagi források hiánya 
miatt. 

Közlekedés 

Közútfejlesztések 
megvalósulása (M9 
gyorsforgalmi út, 53-as 
elkerülő út, Dong-ér-völgyi 
elkerülő út megépítése). 

A városra jellemző közúti 
forgalmon túli átmeneti 
jármű forgalom (rendőrség, 
honvédség) növekedés. 

Kerékpárút-hálózat- és 
közösségi közlekedés 
fejlesztése. 

Az állami beruházások (pl. 
M9 gyorsforgalmi út építése) 
elmaradása 

Határon túli és helyi turizmus 
erősödése a térségben. 
 

A gépjármű közlekedés 
igényeinek korlátlan 
kielégítése, növekvő 
forgalmi nehézségek, 
gyaloglási és kerékpározási 
kedv csökkenése. 

Infrastruktúra 

Forrás külterületek 
közművesítésére. 

Külterületi ivóvíz- és 
szennyvízhálózati 
fejlesztések forráshiány 
miatti elmaradása. 

Levegő A lakossági parlagfű 
mentesítés hatékonyságának 

A parlagterületek 
növekedése esetén az 
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 Lehetőségek Veszélyek 
növekedése. allergén gyomok 

elszaporodhatnak.  

Talaj 

Megfelelő pályázati kiírás 
esetén erdőtelepítés várható. 

Az erdősítés, fásítás, 
mezővédő erdősáv-rendszer 
kialakításának elmaradása 
esetén fennmarad, sőt 
fokozódhat a talajdefláció. 

 A helyi talajszennyezettség 
növekedése, a talajok fizikai 
és kémiai romlása, a talajok 
kimerülése. 

Vízgazdálkodás 

A vízmegőrzési programok 
(pl.: az Alföld Programban) 
helyet kapnak a regionális 
fejlesztésben. 

Csapadék hiány, 
elsivatagosodás. 

 Vízgazdálkodási problémák: 
belvízelvezetés, illegális 
kutak helyi öntözési céllal 
történő használata. 

 A talajvízszint további 
csökkenése aktív 
beavatkozás hiányában. 
 

Hulladékgazdálkodás 
A szelektív hulladékgyűjtésbe 
bevont lakások számának a 
növelése. 

Környezetterhelő 
tevékenységek 
betelepülése a térségbe. 

Energiagazdálkodás 

Támogatási lehetőségek 
további épületenergetikai 
felújítások az intézmény-
fenntartási költségek 
csökkentése érdekében. 

Energetikai fejlesztések 
elmaradása pályázati kiírás, 
vagy önerő hiányában. 

Megújuló energiaforrások 
támogatott hasznosítása a 
gazdaságban. 

 

A termálvíz hasznosításának 
fejlesztése. 

 

Városi sajátosságok 

Kistérségen belüli központi 
szerepkör, szolgáltatói és 
kereskedelmi funkció növelése. 

A menekültválság 
megoldására létrehozott 
befogadó állomás és nyitott 
tábor tartós fennmaradása 
közbiztonsági, környezeti és 
közegészségügyi problémát 
jelent.  

A megye 4. legnagyobb 
városaként dinamikus fejlődési 
lehetőségek. 

Kiskunhalas városról 
alkotott képében a sok 
kulturális és természeti 
érték mellett megjelenik a 
menekült probléma is.  

A település népességmegtartó 
erejének növelése: beépíthető 
telekkialakítás, zöldfelületek 
arányának növelése, 
garzonlakások biztosítása 

Szegregátumok további 
kialakulása, meglévők 
növekedése. 
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 Lehetőségek Veszélyek 
(elsősorban a fiatalok 
számára), munkahelyteremtés. 
Munkahelyteremtés, élénkülő 
gazdaság: Ipari Park bővítése. 

Új munkahelyek képzett 
munkaerő igénye nem 
kielégíthető képzetlen 
munkavállalókkal.  

Helyi természeti és kulturális 
értékek figyelembe vétele a 
fejlesztések tervezésekor.  

Fiatalok elvándorlása a 
megyeszékhely vagy Szeged 
felé. 

Hazai és uniós forrásból 
pályázatok útján támogatások 
szerezhetők a 
környezetvédelmi 
beruházásokhoz. 

 

 
2.8 Érték-és problémakataszter 
 

A célok megfogalmazásához és a prioritások felállításához szükséges az állapotfelmérés 
során ismertetett környezeti elemek problémáinak a megfogalmazása és rendszerezése.  

Értékek 
 

 Kiskunhalas központi szerepet tölt be a térségben. 
 A pályázati kiírásokban való részvétel biztosítja a város folyamatos fejlődését. 
 A lakosság tájékoztatása rendszeres és többcsatornás. 
 Természetvédelmi értékekben gazdag a terület. 
 Jelentős számú civil szervezet, környezeti érzékenység az oktatás és helyi média terén. 
 Rendezett, kulturált településkép jellemző. 
 Az Ipari Park fejlesztése során új beruházók jelenhetnek meg a térségben. 
 A környező településekkel jó közlekedési és gazdasági kapcsolat. 
 Aktív testvérvárosi partnerkapcsolat. 
 A fűtésből eredő légszennyezés elhanyagolható. 
 A város fejlett turizmussal rendelkezik. 
 Kistérségi társulásban aDél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Programbanvaló 

részvétel. 
 Alternatív erőforrások (napenergia, geotermális energia) használatának lehetősége adott. 
 A másodnyersanyagként hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtésének bevezetése 

megkezdődött (ú.m. zöld hulladék, papír, üveg, műanyag, fém). 
 Kiskunhalason a belterületi TSZH gyűjtése és kezelése megoldott. 
 A települési szilárd hulladék gyűjtése és kezelése megoldott, a Regionális Hulladékkezelő 

Központ jó infrastruktúrával rendelkezik. 
 

Problémák 
Sajátos problémák 

 A tanyák intézményes ivóvízzel való ellátása nem megoldott.  
 A város területén az átmenő forgalom miatt a zajterhelés meghaladja a határértéket. 
 A nagy számú menekült elhelyezése, a fokozott rendőri és katonai jelentét közbiztonsági, 

közegészségügyi és környezeti problémákat generál.  
 A kiugróan magas öregedési ráta, a születések/halálozások és az oda/elvándorlások 

aránya csökkenő és öregedő lakosságot eredményez.  
 A szegregátumban élők életkörülményeinek fejlesztési szükségessége. 
 Pályakezdő munkanélküliek számának növekedése a szakképzett munkaerő elvándorlását 

eredményezi. 
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A természeti-környezeti elemek problémái 
Levegő 

 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózat (így helyi adatok) hiánya. 
 A gyomfélék –elsősorban a parlagfű- elterjedése, időszakosan magas az allergén pollenek 

koncentrációja. 
 A közlekedésből eredő szennyező anyagok koncentrációjának időszakos növekedése.  

Víz 
 Vízkárelhárítási Terv hiánya. 
 Vízminőség-monitoring hálózat hiánya. 
 Belvízveszély. 
 Az egyedi zárt szennyvíztározók talajvízre gyakorolt hatása. 
 A csapadékvíz hasznosítása nem megoldott, elsősorban a záportározók hiánya miatt. 
 A felszíni vizek vízutánpótlása, illetve vízmegtartása problémákba ütközik (elsősorban a 

talajvízszint-süllyedés miatt). 
Talaj 

 A talaj minőségét célzó mérések hiánya. 
 Gyenge minőségű termőhelyi adottságok.  
 A parlagterületek esetleges növekedése elősegíti az allergén gyomok elterjedését. 
 Hiányos mezővédő erdősávok miatt a defláció fokozott. 

Élővilág, természetvédelem, védett értékek 
 Belterületen az elöregedő fák aránya magas. 
 A fiatal akác-és nyár erdők állapota romlani fog, az erdei fenyvesek területének 

csökkenése várható. 
 A természetvédelmi területek óvása folyamatos feladat. 
 Az egyedi tájértékek védettségének kialakításakor a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságának szakmai támogatását kell igénybe venni. 
Ember, környezet-egészségügy 

 A külterület megfelelő ivóvízellátása nem megoldott. 
 Allergén növények körének jelentős bővülése, parlagfű felszaporodása figyelhető meg. 
 Növekszik a légúti megbetegedésekre való hajlam.  

Települési és épített környezeti elemek 
 A közúti zajterhelés elsősorban az átmenő forgalom miatt jelentős. 
 Kevés az új lakóépületek építésére alkalmas terület. 

Hulladékgazdálkodás, szennyvízelhelyezés 
 A belterületi csatornahálózat csaknem teljes kiépítettségével szemben a külterület 

ellátatlansága jelentős. 
 A jelenlegi szennyvíztisztító teleptúlterhelt. 
 A szennyvíziszap helyben való kezelésére 2013. év végéig van engedélye a kezelőnek. 
 Az illegálisan lerakott hulladékok potenciális szennyező forrást jelentenek. 
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3 KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 
 
Kiskunhalas az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában rögzítette a jövőképét. Jelen 
fejezet az ITS és a Fenntartható fejlődés Helyi Programja (LA 21) 2013. évi 
dokumentációja felhasználásával készült.  
 
Az Európai Unió jelenlegi környezetpolitikájának alapját jelentő 7EAP megfogalmazása 
szerint az Unió és tagországai számára a következő környezeti jövőkép 
rajzolódik ki: „2050-ben jólétben, bolygónk ökológiai korlátait tiszteletben tartva élünk. 
Jólétünk és egészséges környezetünk egy olyan innovatív és körkörös gazdaságból 
származik, amelyben semmi nem megy veszendőbe, és amelyben a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás fenntartható módon folyik, a biodiverzitást pedig 
társadalmunk ellenálló képességét fokozva védjük, értékeljük és helyreállítjuk. 
Karbonszegény növekedésünk már régóta független erőforrás-felhasználásunktól.” 
 
E jövőkép szerint a környezetügy katalizátorrá válhat a fenntartható fejlődés 
megvalósításának útján, miközben a fenntarthatóság elveinek következetes 
érvényesítése a gazdaság és társadalom szférájában hozzájárulhat ahhoz, hogy 
megváltozzanak a környezeti problémákat is kiváltó hajtóerők.  
 
A fenntartható fejlődés lényege:  
Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, 
egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a 
természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell 
érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a 
szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével. 
 
A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági 
és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik 
figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok 
kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. 
 

34. ábra A fenntartható fejlődés pillérei 

 
A fejlődés alapvető célja a szociális jólét. Az alapfeladat a helyi hatáskörben 
befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás 
stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 
életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 
energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő 
kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, 
de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és 
fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások 
igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő 
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politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja 
meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett 
keretbe.  
 
A 2013-ban elkészített LA21 felmérése alapján megállapított fejlesztések 
irányvonalát az alábbiak határozzák meg: 
 

 A város megítélése a fiatalok körében: 
A diákok zöme szereti lakhelyét és még akkor sem költözne el, ha volna lehetősége 
rá. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a diákok több mint fele (57%-a) pozitív érzésekkel 
gondol a városra (nagyon szeretem, szeretem, jó érzésekkel gondolok rá), s az idősebb 
diákok kifejezetten jónak tartják a város hangulatát (nyugalmas, jókedvű, hangulatos). 
Ők főként a közösséget kedvelik leginkább a városban, azonban sokan a sok zöld teret, 
az iskola közelségét, illetve a szabadidős lehetőségeket is fontosnak tartják. 
A felmérésből kiderült, hogy a fiatalok meglátása szerint a város legégetőbb 
problémája a munkalehetőségek bővítése, illetve a közterek (utcák, terek, 
parkok) állapotának javítása. Az előzőek mellett érdemes figyelembe venni, hogy a 
válaszoló középiskolás diákok csupán 9%-a szerint biztonságos a város! 
 

 A diákok és a környezetvédelem: 
A felmérés alapján kiderült, hogy az iskolás-korú diákok több mint fele szerint a városban 
komoly problémát jelent a környezetszennyezés. Ezt támasztja alá, hogy a 
válaszadó diákok több mint kétharmada érdeklődik a környezetvédelmi kérdések iránt, 
de nagyobb részt csak egyes eseményekkel kapcsolatban; a diákok többsége mindennapi 
élete során legutóbb a köztéri szemeteléssel szembesült.  
Az iskolások zöme főként a tanórákon, illetve a híradásokon keresztül jut hozzá 
környezetvédelmi ismeretekhez. Elgondolkodtató, hogy a 293 válaszadó diák közül 
összesen 251 fő (85,66%) nem tud környezetvédelmi, természetvédelmi szervezet 
működéséről, ugyanakkor az általános iskolás válaszadók 38%-a szeretne többet 
tanulni a környezetvédelem kérdéseiről.  
 

 Társadalmi felelősség a környezetvédelem iránt: 
A válaszoló diákok többsége szerint az országot irányító kormány, illetve a 
településeket irányító helyi önkormányzatok elsődleges feladata a környezeti 
állapot védelméről gondoskodni. 
A diákok tisztában vannak az emberek fogyasztási szokásainak környezetre gyakorolt 
hatásával: legtöbben a takarékos izzókkal és a hulladékhasznosítással járulnak hozzá a 
környezet megóvásához. 
Meglepő módon a középiskolás diákok kevésbé érdeklődnek lakóhelyük ügyei iránt, mint 
az általános iskolás diákok. A diákok túlnyomó része otthon, szülőkkel és ismerősökkel 
beszéli meg lakóhelye ügyeit.  
 

 A város lakossági megítélése: 
A lakosság nagy része szívesen él a városban, ill. a közvetlen 
lakókörnyezetében: a megkérdezettek közel harmada akkor sem költözne el a 
városból, ha lenne lehetősége rá. Ezzel szemben a megkérdezett lakosság túlnyomó 
része (összesen 95%-a!!!) szerint a mai fiatalok biztosan, vagy talán elköltöznek a 
városból, ezért a jövőben a város népességmegtartó erejét nagymértékben növelni kell. 
A lakosság főként a sok zöld teret szereti a városban, azonban sajnálatos, hogy 
azok állapotát a megkérdezettek 90%-a (!) nem tartja megfelelőnek.  
Ezzel szemben a diákok túlnyomó része a közösséget kedveli leginkább a városban (ez a 
lakosság megítélése szerint a 2. helyen áll), azonban sokan az iskola/munkahely 
közelségét, illetve a szabadidős lehetőségeket és a boltokat is fontosnak tartják (a 
válaszolók 79%-ának szükségleteit kielégítik a városban található boltok, azonban 
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gyakorlatilag ugyanennyien (80%) szeretnék, ha még több bolt és szolgáltatóegység 
állna rendelkezésükre). 
A lakosság és a diákok véleménye ellent mond egymásnak: a diákok kifejezetten 
jónak tartják a város hangulatát (nyugalmas, jókedvű, hangulatos), azonban 37%-uk 
szerint egyhangú. Velük ért egyet a lakosság több mint fele is (57%-a). A lakosság 
körében azok aránya a legmagasabb (63%), akik negatívként értékelik a város 
hangulatát (nyomasztó, rosszkedvű, feszült). 
Megdöbbentő, hogy a válaszolók csupán 6-és 9%-a szerint biztonságos a város! 
 

 Fejlesztések irányvonalai: 
A város legsürgetőbb problémája a megélhetés és a munkahelyteremtés 
megoldása ipartelepítéssel, vagy a vállalkozások bevonzásával (pl. 
adókedvezményekkel). A válaszoló lakosság 59%-a tart a munkanélküliségtől, míg 41%-
uk stabilnak tartja munkahelyi helyzetét. 
A lakosság számára a második legsürgősebb problémát az utak (közút, vasút, 
kerékpárút) állapota jelenti, ezért szorgalmazzák azok mielőbbi rendbetételét.  
A harmadik legsürgősebb megoldandó probléma nem új keletű: a lakosság 
bizonytalannak látja a gyermekek jövőjét. A helyi viszonyok közül hiányosságok a 
fiatalok helyzete és a szórakozási lehetőségek terén lelhetők fel. 
A fentieken túl a lakosság kb. fele negatívként (nagyon elégedetlen vagy elégedetlen) 
értékelte a következőket is: közterületek (utcák, terek, parkok) állapota (51%), 
lakáshelyzet (47%), közbiztonság (47%). A válaszadók a közvetlen lakókörnyezetük 
természeti és környezeti állapotával elégedettebbek, mint a városéval.  
A lakosság megítélése szerint a városban a mezőgazdaság és az ipar helyzete a 
legrosszabb, míg a szolgáltatások és az emberek képzettsége jónak mondható.  
A kiskunhalasi lakosság legnagyobb része a „Halasi csipke” megőrzését tartja a 
legfontosabbnak, melyet sorban a természeti környezet, az erdők és a táj védelme 
követ. A lakosság számára legkevésbé fontos az egyes építmények, házak védelme. 
 

 A lakosság és a fenntartható fejlődés: 
A lakosság kétharmada találkozott már a fenntartható fejlődés kifejezéssel (118 fő, 
66%). Közülük 99-en fejtették ki, mit értenek rajta, 36 fő helyesen határozta meg. A 
fenntartható fejlődés fogalmát a 17 válaszadó diák közül 5 határozta meg többé-kevésbé 
helyesen. 
A lakosság nagy része tisztában van háztartása energiaigényével, s 85%-uk 
hajlandó is visszafogni energia-és vízfogyasztását. 
A megkérdezettek közül a legtöbben energiatakarékos égőt használnak, s közel azonos 
arányban (21-25% között) vásárolnak hazai élelmiszert, közlekednek kerékpárral, vagy 
gyűjtik szelektíven a hulladékot. A lakosság elég jó hajlandóságot mutat a lakóközösségi 
kezdeményezéseken való részvétel iránt. Ezek közül a szelektív hulladékgyűjtésben 
vennének részt a legtöbben, míg a legkevesebb érdeklődést a vitafórumok váltották ki. 
 
Jövőkép  
 
A jövőkép pozícionálja a várost a régióban/tágabb térségben, meghatározza a társadalmi 
gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és a 2030-ra elérendő elvárt 
állapotot.         
A gazdaság versenyképességének növelése az első átfogó célja a városnak, mivel a 
lakosság foglalkoztatási problémáinak megoldása az egyik legfontosabb feladat. A 
gazdasági fejlődést a  
 
Kiskunhalas Város Jövőképe: 
„A város gazdag táji, természeti, gazdasági és épített örökségét megőrző, 
sokoldalú adottságait a gazdaság és a társadalom megújítására fordító, élénk 
közösségi és kulturális élettel rendelkező alföldi város.”  
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Kiskunhalas város ITS-ben megfogalmazott fejlesztési célrendszerének alapja a város 
tényleges megvalósítandó fejlesztési igénye az EU 2014-2020 közötti támogatási 
időszakának forráslehetőségeihez kapcsolódóan. Ezen igények felmérésének alapjai:   
 Az EU 2020 Stratégia megvalósítását szolgáló tematikus célok;   
 Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere, illetve az Integrált 

Területi Program (ITP);   
 ITS Megalapozó munkarészében szereplő megállapítások, megoldásra váró 

problémák, megvalósítandó feladatok;   
 A Bács-Kiskun Megyei Gazdaságfejlesztési részprogram táblázataiban összesített 

projekt ötletek.  
 
Az alábbiakban összefoglaltuk Kiskunhalas város ITS-ben meghatározott Jövőképe és 
fejlesztési célrendszere meghatározásának legfontosabb tervezői szempontjait. Ennek 
megfelelően a fő tervezési elvek:   
 A meghatározott fejlesztési célok a tényleges fejlesztési igényekre reflektálnak és 

épülnek, és a Megalapozó munkarészben feltárt problémák orvoslását, illetve a 
meglévő potenciálok, erőforrások, lehetőségek kihasználását szolgálják.   

 A célrendszer a fejlesztési szükségletekre épül, de a reális projekt megvalósítás 
érdekében fontos az elérhető forráslehetőségek figyelembe vétele is.  A célrendszer 
az általános célkitűzések helyett a helyi igényekre és jellegzetességekre fókuszál. 

 A célok mind a pénzügyi-műszaki megvalósíthatóság, mind a fenntarthatóság 
(gazdasági, környezeti, társadalmi) szempontjából legyenek reálisak. Kiskunhalas 
város 2000-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepciója mára elavult, nem 
alkalmas arra, hogy az ITS célrendszer alapját képezze, így jelen projekt keretében 
314/2012 Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint TFK is készül, melynek 
célrendszere összhangban van az ITS-el. 
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4 CÉLKITŰZÉSEK 
 
A városra vonatkozó feladatok meghatározásakor figyelembe vettük az alábbiakat: 

 a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 
(továbbiakban: Tv.) 48/E. § (1) bekezdésben felsorolt feladatokat és előírásokat.  

 a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokat és elvárásokat. A 
Nemzeti Környezetvédelmi Program összhangban készült a Nemzeti 
Természetvédelmi Alaptervvel és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel; 

 valamint a településrendezési tervben, a Fenntartható Fejlődés Helyi 
Programjában (Local Agenda 21) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiában 
megfogalmazott elvárásokat. 

 
Átfogó célok 
 
Átfogó cél 1: Versenyképes és innovatív gazdaság helyi és térségi erőforrásokra 
támaszkodva, a természeti, gazdasági és épített örökség értékeit kihasználva képes 
biztosítani. Az innovatív vállalkozásokra jelenleg a Kiskun GT a jó példa, további 
innovatív, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív vállalkozások betelepedése is cél.     
 
Átfogó cél 2: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, a klímaváltozásra való felkészülés 
A város kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, melyekre a mezőgazdasági és a 
turisztikai fejlesztések is épülnek a 2. átfogó célon belül. A természeti étékek megőrzése, 
a fenntarthatóság erősítése érdekében és a klímaváltozás erősödő hatásainak 
kiküszöbölése miatt indokolt ez a cél.  
    
Átfogó cél 3: Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése 
A város népességmegtartó és vonzó képességének növelése a fokozódó természetes 
fogyás és a fiatal népesség elvándorlása miatt kiemelt cél, így átfogó célként az 
életminőség javítását szükséges megfogalmazni. A 3. átfogó cél tartalmazza a társadalmi 
különbségek csökkentését is, melyet az egyes társadalmi csoportok fokozódó 
leszakadása indokol. A Jövőképben és az Átfogó célokban megfogalmazott törekvések a 
városfejlesztés legfőbb problémáira koncentrálnak. Ezen átfogó célkitűzések 
megvalósulását a tematikus célokban megfogalmazott részletes fejlesztési célok segítik 
elő.
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22. táblázat Városrészek és tematikus célok összefüggése 

 
 

 
Forrás: ITS 2015.
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Városi szintű középtávú tematikus célok  
 
A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek 
megfogalmazásra.   

T1: Vállalkozási tevékenység erősödése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság 
terén   
T2: Turisztikai potenciál kihasználása   
T3: Potenciállal rendelkező iparágak rugalmas kiszolgálása   
T4: Környezetvédelmi – vízgazdálkodási kérdések megoldása   
T5: Zöldfelületi hálózat fejlesztése   
T6: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javítása  
T7: Helyi és térségi közlekedési rendszer modernizálása 
T8: Szegregálódó városi területek rehabilitációja 

 
Városrészi szintű középtávú tematikus célok 
 
A középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes városrészi szintű 
helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra.  A városrészi 
célok meghatározásának alapelvei:   
 Az adott városrész speciális helyzetére, problémáira, erősségeire reagáló célok 

megfogalmazása.   
 A városrészi célok illeszkedése a fentebb meghatározott városi célrendszerhez (átfogó 

és tematikus célok).   
 A városrészi célok egy része általánosabb célkitűzés, de konkrétabb helyi 

problémákra és adottságokra vonatkozóan a városi szintnél specifikusabb 
célmeghatározásokra is sor került.    

 
Városrészi célok felsorolása:    

V1 – Belváros: Közigazgatási, kulturális, gazdasági - turisztikai funkció erősödése   
V2 – Alsóváros: Gazdasági és szociális funkciók erősödése   
V3 – Felsőváros: Rekreációs és lakófunkció erősödése  
V4 – Tabán: Szegregátumok oldása és épített örökség megőrzése  
V5 – Sóstói lakótelep: Rekreációs és lakó funkció erősödése  
V6 - Délnyugati városrész: Szociális funkciók megerősödése és hagyományos 
tájhasználat megőrzése   
V7 – Felső- és Alsóöregszőlők: Tanyasi megélhetés biztosítása és szegregátumok 
oldása  
V8 – Kertváros – Zöldfelületek növekedése és központi funkciók kialakulása   
V9 – Oncsa lakótelep és ipartelep: Gazdasági funkciók erősödése és közösségi terek 
kialakulása   
V10 – Déli telep: Gazdasági funkció erősödése 

 
Jelen települési környezetvédelmi program keretében azokat a fontos és 
követendő irányvonalakat, stratégiát jelöltük ki, melyek mentén a fenntartható 
fejlődés szerinti, a klímastratégiának is megfelelő fejlesztések 
megvalósíthatóak. 

 
Az ITS tartalmazza a város stratégiáját, céljait.  

 
A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programban 3 stratégiai cél fogalmazódik meg. 



 

Kiskunhalas Város 

 
35. ábra A 4. NKP-ban foglalt stratégiai célok, stratégiai területek és stratégiai eszközök
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4.1 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 
 
Az ITS 2020-ig elérendő középtávú stratégiai céljai az Európa 2020 stratégia (a kohéziós 
politika 11 tematikus célja és az egyes támogatási alapok – ERFA, ESZA – ezen célokhoz 
illeszkedő beruházási prioritásai), valamint az előző fejlesztési periódusra vonatkozó 
integrált városfejlesztési stratégia célrendszerének felülvizsgálatával kerültek 
meghatározásra. Jelen Települési Környezetvédelmi Program keretében emellett 
figyelembe vettük mind a korábbi, mind a jelen települési környezetvédelmi programok 
megállapításait, valamint az IV. NKP célkitűzéseit. 
 
Kiskunhalas Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a 
városi szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják 
magukban. 
 
4.1.1 Városi szintű középtávú tematikus célok  

Átfogó cél 1: Versenyképes és innovatív gazdaság helyi és térségi erőforrásokra 
támaszkodva 

T1: Vállalkozási tevékenység erősödése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén 
Kiskunhalas gazdasági életében jelenleg is meghatározó a mezőgazdaság. Fontos a 
baromfi, sertéstenyésztés, szarvasmarhatartás, szőlészet, borfeldolgozás, a vállalkozások 
száma nő, de a munkanélküliségi gondokat nem tudja orvosolni mivel a nagy 
mezőgazdasági feldolgozóknak csökkent a versenyképessége. A mezőgazdaság fejlődését 
veszélyezteti, hogy a város éghajlati viszonyaira egyre inkább jellemzőek a szélsőséges 
éghajlati események, melyek jelentősen befolyásolják a mezőgazdasági termelést, és 
komoly vízgazdálkodási feladatokat rónak a városra. A jelenleg is folyó mezőgazdasági 
tevékenység ugyanakkor szennyezi a város vizeit, mely hosszútávon a fenntartható 
gazdálkodást is veszélyezteti.  

Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek  

 Az élelmiszergazdaság fejlesztése érdekében a korábbi mezőgazdasági majorok és 
tanyák újrahasznosítása (megközelítésük lehetőségei és infrastrukturális 
ellátottságuk javításával).   

 A fiatal gazdák, illetve a mezőgazdasági kis és középvállalkozások sokoldalú 
támogatása.   

 A városra hagyományosan jellemző mezőgazdasági ágazatokban működő 
vállalatok támogatása, innovatív megoldások ösztönzése.   

 Szociális gazdaság továbbfejlesztése.   
 Helyi termékek körének bővítése, ismertségük és elismerésük támogatása.   
 Helyi és térségi potenciálok (az agroökopotenciál, a termelési és a gazdálkodási 

ismeretek) kihasználása.   
 A termelés, a feldolgozás és az értékesítés összehangolt integrált fejlesztése.   
 A minőségi termékek előállításának ösztönzése.   
 Az értékesítési hálózat bővítése, piacfejlesztés.   
 A vállalkozási ismeretek fejlesztése az élelmiszergazdaság kis és 

középgazdálkodói körében.   
 Az innovációs készség javítása, új módszerek alkalmazása a hozzáadott érték 

növelése.   
 A szövetkezésben meglévő lehetőségek kihasználása.   
 Komplex mintaprogramok támogatása, a jó gyakorlatok elterjesztése.   
 A gazdálkodáshoz szükséges képzett és aktív helyi munkaerő biztosítása.  
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 A feldolgozóipari kapacitások növekedésén, a mezőgazdaságban és 
élelmiszeriparban foglalkoztatottak számán keresztül indikálható a tematikus cél 
elérése. 

T2: Turisztikai potenciál kihasználása 
A turizmus fejlesztése az elmúlt években is meghatározó cél volt a város számára, 
ugyanakkor a vendégforgalom ingadozásokkal ugyan, de csökkent az utóbbi években az 
évi rendszerességgel érkező nagyszámú külföldi vendég (német nyugdíjasok) ellenére. A 
városban szükség van megfelelő számú és színvonalú szálláshely kialakítására, a város 
400 férőhelyes szállodája, a Halas Hotel ugyanis bezárt. Így jelenleg csak a Csipke Hotel 
és kempingek állnak a vendégek rendelkezésére. A város egészségügyi és 
fürdőszolgáltatást tud biztosítani a városba érkező vendégeknek, de a helyi épített 
örökség értékeinek állapota nem megfelelő.   

Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek  
 A fürdő és a kórház fejlesztésével Termálfürdő- és Gerontológiai Központ 

kialakítása a cél, hogy gyógyturisztikai célponttá váljon a város és új 
munkahelyeket teremtsenek.   

 A turisztikai attrakciók gazdagítása helyi értékek védelmével   
 Ökoturizmus fejlesztése: külterületi lovasturizmus fellendítése és 

természetvédelmi területek látogatásának növelése, tanyasi turizmus, 
vadászturizmus fejlesztése.   

 A szálláshelyek bővítése és kialakítása, szolgáltatási színvonaluk emelése.   
 A város vonzerejének növelését szolgáló turisztikai nagyrendezvények 

támogatása.   
 A turisztikai marketing javítása.  

A cél teljesülésének mérése a magán- és kereskedelmi szálláshelyek számán és a 
vendégforgalmi adatokon keresztül valósítható meg.    

T3: Potenciállal rendelkező iparágak rugalmas kiszolgálása 
A Levi’s bezárásával jelentős számú alacsony képzettségű munkaerő szabadult fel a 
városban, jelenleg 250 főnél több embert foglalkoztató vállalat nem működik a városban. 
Az alacsony végzettségűek munkanélkülisége az egyik legnagyobb probléma a 
településen. Jelentős további probléma, hogy a kiskunhalasi vállalatok kevés hozzáadott 
értéket termelnek. Az ipari parknak ugyanakkor kedvező a földrajzi elhelyezkedése, a 
vonzó befektetői környezet továbbfejlesztésére van szükség. A munkaerő megfelelő 
színvonalú képzettségének biztosítása, illetve közvetetten a megfelelően képzett 
munkaerő vissza- és idevonzása érdekében is szükséges lépéseket tennie a városnak.   
 
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek  

 Az újonnan betelepülni, bővíteni kívánó befektetők számára színvonalas telephelyi 
feltételek biztosítása - meglévő és új ipari területek fejlesztése.   

 A területi kínálat piacra juttatása.   
 A betelepülést segítő gazdasági ösztönzők alkalmazása.    
 A betelepülést elősegítő műszaki fejlesztések támogatása.    
 Fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban lévő duális középfokú 

oktatási rendszer működtetése.   
 A Városgazda Zrt. megerősítése és a munkája hatékonyságának javítása a 

befektetés ösztönzés területén.   
Az ipari kapacitások növekedésén, az iparban foglalkoztatottak számán, a helyi 
szabadalmak számán keresztül indikálható a tematikus cél elérése. 
 
Átfogó cél 2: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, a klímaváltozásra való felkészülés 
T4: Környezetvédelmi – vízgazdálkodási kérdések megoldása   
A város és környékének éghajlati viszonyaira egyre inkább jellemzőek a szélsőséges 
éghajlati események, mely vízgazdálkodási szempontból komoly kihívást jelent a város 
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számára.  A városban két termálkút is található, melynek vize a fürdőben hasznosul. 
Sóstó horgászvizek és a Fejeték láprét fontos felszíni vizes területeinek védelme és 
rekreációs célú fejlesztése indokolt. Mind a szennyvízgyűjtő hálózat, mind a csapadékvíz 
elvezetés rendszer fejlesztésére mutatkozik a városban igény. Vízbázisként szolgáló 
mélyfúrású kutak vize minden esetben határértéket meghaladó mértékben tartalmaz 
vasat, határértéket megközelítő mértékben arzént – a vízkezelés csak részben 
megoldott.  
  
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek   

 Ivóvíztároló kapacitás növelése, teljes hálózatrekonstrukció, vízbázisok védelme.  
 Csapadékvíz elvezető hálózat karbantartása, fejlesztése.   
 Szennyvíztisztító telep korszerűsítése.    
 Sóstó horgászvizek és a Fejeték láprét fontos felszíni vizes területeinek védelme, 

vízutánpótlás biztosítása.   
 Térségi összefogás sürgetése a talajvízszint csökkenésének megállítására, 

tározótavak kialakítására.  
 Környezetterhelő anyagok (pl. szennyvíziszapok) hasznosítása.   
 Mezőgazdasági hulladékok energetikai célú hasznosítása (hígtrágya, 

mezőgazdasági melléktermékek anaerob fermentációja – biogáz kinyerés céljából, 
a komposzt a mezőgazdasági hasznosítása).   

 Kedvező szabályozási környezet a hulladékok hasznosítására.   
 Megújuló energia használata a közintézményekben.   

 
A célok teljesülését a megvalósult környezetvédelmi projektek számával, a város 
energiafelhasználásának szerkezetére vonatkozó mutatók változása révén lehet 
nyomon követni. 

 
T5: Zöldfelületi hálózat fejlesztése 
Folyamatosan nő a belterületbe vonás a városban a természeti területek rovására, míg a 
közösségi terek több városrészben hiányoznak, így a zöldfelületek arányának és a 
városrészek közösségi tereinek növelése a város népességmegtartó és 
vonzóképességének növelése érdekében kiemelten fontos.  
  
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek   

 A Jókai utcai szeméttelep helyére rekreációs park kialakítása: kilátó, 
szabadidőpark, sportpálya.   

 A helyi jelentőségű védett terület Csetényi Park rekreációs fejlesztése.   
 A város számos védett fával, facsoporttal és fasorral is rendelkezik, ezek 

védelmének biztosítása.  
 A közparkok kialakítása, mivel a Déli telepen, a Délnyugati városrészben, illetve a 

Felső és Alsóöregszőlőkben egyáltalán nincs épített park.  
 A közlekedési területek mellett a zöldsávok megvédése a parkolástól.   
 Fejlesztési potenciál a Sóstó (horgászvíz) és a Parkerdő.  
A cél elérését olyan mutatókkal lehet nyomon követni, mint a felújított közterületek, 
zöldfelületek mérete.    

 
Átfogó cél 3: Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése 
 
T6: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javítása 
A város oktatás-nevelési intézményeinek kihasználtsága jelenleg a természetes fogyás 
ellenére kielégítő elsősorban a járásból Kiskunhalasi intézményekbe bejáró gyermekek 
nagy száma miatt, de a népesség fogyásának megállítása és a lakosság magas 
színvonalú humán közszolgáltatások biztosításával való megtartása kiemelt célja a 
városnak. Az oktatás, különösen a középfokú oktatás fejlesztésének rendkívül fontos 
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gazdaságfejlesztési vonatkozása is van, mivel a munkaerő megfelelő képzettségéért 
elsősorban ezek az intézmények felelnek. 
 
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek   

 A városi népesség korstruktúrájához, sajátos igényeihez rugalmasan 
alkalmazkodó intézményhálózat fejlesztése.   

 A városi intézményhálózat magas színvonalú működését biztosító értelmiségiek és 
szakemberek megbecsülése, helyben tartása a szolgáltatási színvonal megőrzése 
és emelése érdekében.   

 Az intézményhálózatnak helyt adó épületek állagmegóvása, felújítása, 
energiahatékonyságának növelése.   

 A kollégium kihasználtságának növelése a komfortszint növelésével.   
 Az időközben állami irányítás alá került szakképzési, átképzési rendszer 

fejlesztésének ösztönzése, támogatása, a gazdaságfejlesztéssel összefüggő 
igények megfogalmazása.   

 Egészségfejlesztési, egészségnevelési programok megvalósítását biztosító 
feltételek megteremtése, fejlesztése.  Kezdeményezések kedvezményes lakhatás 
biztosítására a képzett fiatalok visszaköltözésének támogatására.   

A cél elérését mutatják az infrastruktúra ellátottságra vonatkozó adatok, a 
közszolgáltatások tekintetében a vándorlási egyenleg, a lakosság képzettségére, 
foglalkoztatottságára, egészségügyi állapotára és szociális ellátottságára vonatkozó 
adatok. 
 
T7: Helyi és térségi közlekedési rendszer modernizálása 
Mivel a legnagyobb zajkibocsátó és légszennyező a közlekedés, Kiskunhalason a 
környezetet legkevésbé terhelő közúti közlekedési hálózatot szükséges létrehozni.  A 
városrészek, a városi területek funkciójának megfelelő közlekedés biztosításával javítani 
kell a lakó-, az intézményi-, a koncentrált kereskedelmi és ipari területek elérhetőségét.  
A város kiaknázandó előnye a vasúti tranzitfolyosó jelenléte.  Magas a kerékpárosok 
részaránya a helyi forgalomban, így biztonságos közlekedésük érdekében elsősorban a 
hivatásforgalmú kerékpárforgalmi hálózat fejlesztéseket folytatni kell, de a turisztikai célú 
kerékpározás ösztönzésére is biztosítani szükséges a megfelelő infrastruktúrát.   
 
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek   

 A környezetbarát közlekedési módok elősegítése, a személygépkocsi használat 
csökkentése, fenntartható intermodális kapcsolatok erősítése.  A belső úthálózat 
műszaki színvonalának javítása.   

 A kerékpárforgalmi hálózat teljessé tétele,   
o  a szomszédos települések irányába,    
o a városon belül a napi szintű „hivatásforgalmi” kerékpáros közlekedés 

szolgálatában,   
o a turisztikai célpontok kerékpáron való megközelíthetősége érdekében 

(Szabadkáig lenyúló kerékpárút).    
 A kerékpározás lehetőségének és biztonságának növelése a város alacsony 

forgalmú közútjain, lakóutcáiban (forgalomszervezéssel, forgalomszabályozással).  
 A kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.   
 A buszpályaudvar áthelyezése a vasút mellé az intermodalitás, a városközpont 

forgalmának csökkentése érdekében.   
 A Városközpont közlekedési forgalmi rendjének átalakítása, parkolási problémák 

megoldása.  
 A vasútállomás utasforgalmi szolgáltatási szintjének javítása.   

A cél elérését mutatják a felújított és épített közutak, kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza, busz-és vasútállomás fejlesztésével menetidő csökkenése, parkolók számának 
növekedése. 
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T8: Szegregálódó városi területek rehabilitációja 
 
A városrészek között kialakult különbségek, a szegregáció mutatkozó jelei miatt fontos 
fejlesztési célkitűzés a városon belül a városrészek közötti elszigetelődés, a szegregáció 
megelőzése és a különböző városrészek differenciált fejlesztése.  
 
Cél eléréséhez hozzájáruló feltételek  

 Meg kell állítani a déli városrészek és a külterületek szegregációját, meg kell 
teremteni az itt élők szociális foglalkoztatását.    

A célok teljesülését a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek arányának 
csökkenésével lehet nyomon követni. 
 
4.1.2 Városrészi szintű terület célok 
 
V1: Belváros: Közigazgatási, kulturális, gazdasági -turisztikai funkció erősítése 
Kiskunhalas Belvárosának célrendszere a legkomplexebb valamennyi városrész közül, 
minden tematikus cél valamilyen módon érinti a városrészt, mivel nemcsak a város, 
hanem egy egész kistérség központi – közigazgatási, kulturális, gazdasági – funkcióit kell 
ellátnia, sőt több funkcióját tekintve a város kiszolgálja a kistérség határain kívüli 
területek, települések igényeit is.  A Belvárosnak alapvetően a már meglévő funkcióit kell 
erősíteni, illetve élővé tenni. Az egyes helyszíneken, elsősorban a Városháza udvarán és 
a körülötte elterülő tereken történő fejlesztésekkel a közösségerősítő, pihenő és 
kulturális, oktatási funkciók bővítése a cél. Ennek érdekében célszerűen kell kialakítani a 
Belváros közlekedési struktúráját, elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedést 
preferálva, ugyanakkor bizonyos területeken a jelenlegihez képest növelve a gépkocsi-
közlekedés számára fenntartott parkolóhelyek számát. E területre kell koncentrálni a 
lehető legtöbb közigazgatási és gazdasági-adminisztratív funkciót annak érdekében, hogy 
a vállalkozások és a lakosság ügyeiket a leghatékonyabb módon, lehetőség szerint egy 
jól behatárolt földrajzi területen belül intézhesse. Fontos rekreációs és idegenforgalmi 
akció is helyet kapott a Belváros területén: a kórház és a termálfürdő földrajzi 
közelségének kézenfekvő és előremutató kiaknázását jelenti egy komplex Termál Fürdő- 
és Rehabilitációs Központ, illetve Gerontológiai Központ létrehozása, több kulturális- és 
sportfunkcióval összekötve. Az új fejlesztésekkel párhuzamosan szükséges kiszorítani az 
ipari tevékenységeket a városrészből – azokat inkább a külvárosok iparterületeire kell 
koncentrálni, – s helyben a gazdasági funkciók közül a kiskereskedelemre, a 
hagyományos és elektronikus szolgáltatásokra, továbbá az idegenforgalmi 
tevékenységekre kell összpontosítani.    
 
V2: Alsóváros: Gazdasági és szociális funkciók erősítése 
A városrész fejlesztéseinek elsődleges célja a gazdasági és szociális funkciók erősítése. E 
funkciók részben ugyan már jelenleg is elérhetőek (pl. az inkubátorház, illetve a Cigány 
Közösségi Ház) azonban erősítésükre, bővítésükre és infrastrukturális fejlesztésükre, 
valamint a szociális bérlakás-program elindítására továbbra is szükség van.  Fontos 
megemlíteni a közlekedési fejlesztési célokat is, amelyek az Alsóváros esetében 
kifejezetten forgalomnövekedéshez vezetnek, hiszen ide helyeződik majd át a Belváros 
forgalomcsillapítása révén elterelt közúti forgalom tetemes része, melyhez mindenképpen 
a parkolóhelyek számának növelése kell, hogy kapcsolódjon. Ennek kompenzálására, a 
lakosság életkörülményeinek javítása érdekében fontos zöldterület és közösségi tér 
fejlesztési, valamint környezet rehabilitációs akciók kerültek definiálásra.  Az 
Alsóvárosban található laktanya területének hasznosítása az örökölt környezeti 
problémák és az épületállomány romló állapota miatt szükséges.    
 
V3: Felsőváros: Rekreációs és lakófunkció erősítése 
A Felsőváros egyrészt rendelkezik környezetileg károsodott, elhanyagolt területekkel, 
amelyeknek rendezéséről, rekultivációjáról, s a területek hasznosításáról gondoskodni 
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szükséges. Megtörtént a Jókai utcai települési hulladéklerakó első fordulójának lezárása. 
Megoldandó a rekreációs zöldfelület növelése (záportározó, kiserdő), új pihenőövezet 
kialakítása, Csetényi Park és lovas bázis turisztikai célú fejlesztése.  A szovjet laktanya 
rehabilitációja már elindult – Ipartelep létesült –, de a terület további fejlesztést igényel. 
Emellett a Felsőváros kiváló adottságokkal rendelkezik kulturális, sport és idegenforgalmi 
szempontból egyaránt, hiszen itt található a városi sportpálya és létesítményei, a 
Lovasbázis és a Csetényi Park, Radnóti utcai kiserdő. Ezen helyszínek, területek célzott, 
funkcióbővítő fejlesztése jelentősen meg fogja erősíteni a városrész – s ezen túlmenően 
az egész város – kulturális- és sportéletét, rekreációs lehetőségeit és a kistérségen is 
túlmutató idegenforgalmi vonzerejét. Ebben a városrészben is a kiemelt célok között 
szerepel az ún. „CS”-lakások felszámolása, az azokat lakó hátrányos helyzetű cigány 
lakosság integrálása. 
 
V4: Tabán: Szegregátumok oldása és épített örökség megőrzése 
A Tabán egy szociálisan hátrányos helyzetű közösség által lakott, ugyanakkor jelentős 
történelmi hagyományokkal rendelkező városrész, amelynek fejlesztési irányát 
alapvetően határozzák meg – és egyben korlátozzák is – jelenlegi adottságai. Kiemelten 
fontos a megfelelő intézkedések meghozatala a jelenlévő szegregátumok oldása, az 
alapvető infrastrukturális ellátottság javítása, a leromlott állagú, hagyományos építés 
rehabilitációja, illetve a közösségi funkciókat erősítő épületek, közterek fejlesztése 
érdekében. Ugyanezt az átfogó célt segíti a foglalkoztatás ösztönzése a helyi 
vállalkozások célzott támogatásával. Külön hangsúlyt kell fektetni a városrészben a 
szociális foglalkoztatás erősítésére és a laksűrűség csökkentésére is. A szociális 
problémák enyhítésével összhangban kitörési lehetőséget szükséges biztosítani a 
városrész lakossága számára, melyhez éppen az egyedi építészeti történeti adottságok 
teremtenek alapot. A városrész és az egyes épületek korhű felújítása, hangulatos terek 
és utcaképek kialakítása lendületet adhat a helyi turizmusnak, ezáltal lehetőséget adva a 
helyi lakosságnak az idegenforgalmi szektorban történő elhelyezkedésre, vállalkozásra.    
 
V5: Sóstói lakótelep: Rekreációs és lakó funkció erősítése 
A Sóstói lakótelep alapvetően lakóövezet, ahol kiemelt figyelmet kell fordítani az 
életminőség és a lakhatási körülmények javítását célzó akciók végrehajtására, értve ez 
alatt nemcsak az alapinfrastrukturális, energiahatékonyságot javító fejlesztéseket, 
hanem a pihenő, rekreációs övezetek megfelelő kialakítását is. A városrész 
szükségleteihez és céljaihoz kapcsolódó fontos fejlesztési feladat a városi vízmű 
korszerűsítése, továbbá a szennyvíz-tisztítómű fejlesztése, mivel a biológiailag tisztított 
szennyvíz fontos szerepet játszhat a Sóstó vízutánpótlásában, ezáltal a környék 
revitalizálásában, a horgász- és pihenőövezet fejlesztésében. Kiemelt téma a városrész 
életében a közlekedésfejlesztés, a kerékpáros- és a tömegközlekedés megfelelő szintre 
emelése, hiszen a lakóövezetek és a fontosabb gazdasági, kulturális, adminisztratív 
városi gócpontok közötti hatékony és kényelmes kapocs kialakítása, fejlesztése alapvető 
fontosságú. 
 
V6: Délnyugati városrész: Szociális funkciók megerősítése és hagyományos tájhasználat 
megőrzése 
A városrész számára alapvetően a meglévő funkciók erősítése és néhány, a város 
életében meghatározó közlekedés-fejlesztés fogalmazható meg kiemelt célként. A terület 
lehetőséget ad a rekreációs és turisztikai vonzerő növelésére, ugyanakkor a 
hagyományos tájhasználat eltűnése veszélyforrásként jelenik meg. A meglévő funkciók 
közül a szociális célú programok, akciók kapnak majd nagyobb hangsúlyt a területen, így 
a Baky kastély szociális célú fejlesztése és a Családok Átmeneti Otthonának bővítése, 
átalakítása. Közlekedési szempontból e városrész is a Belváros forgalomcsillapítási céljai 
miatti új fő közúti közlekedési folyosó kialakításának szükségessége miatt kap 
hangsúlyos szerepet, amit ez esetben is a zöldterületek fejlesztésével, fásítással kell 
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majd kompenzálni. Emellett szükséges a városrész bekapcsolása a városi 
kerékpárforgalmi hálózatba is. 
 
V7: Felső- és Alsóöregszőlők városrész: Tanyasi megélhetés biztosítása és 
szegregátumok oldása 
A nagy kiterjedésű külterületi városrész az utóbbi évtizedben egyre sűrűbben lakott 
tanyás terület. Hosszú távon sem cél a városrész belterületbe történő bevonása, 
ugyanakkor azonban a szegényebb, szociálisan nehéz helyzetben lévő lakosság 
helyzetének javítása fontos. A terület szőlő-és gyümölcstermesztési hagyományokkal és 
hagyományos, tájképi jelentőségű (tanyák) beépítettséggel bír, így az öko-, tanyasi-és 
vadászturizmus helyszíne lehet.   
   
V8: Kertváros: Zöldfelületek fejlesztése és központi funkciók kialakítása 
A Kertváros összekötő kapocs a város belső területei és a sűrűn lakott, szociálisan 
hátrányos helyzetű lakosság benépesítette, külterületi Felső- és Alsóöregszőlők között, 
ezért fontos, hogy kis kiterjedése ellenére városrész-központi funkciók kerüljenek itt 
kialakításra.  Ennek érdekében kiemelt feladat a közösségi terek fejlesztése, a Dong-ér 
völgyi, elkerülő út melletti zöldterület fejlesztése valamint a lakossági igényeket kielégítő 
szolgáltatások, vállalkozások működésének ösztönzése. A Kertváros is hangsúlyos 
szerepet kap a Belvárost tehermentesítő közlekedési útvonal kialakításában és a 
kapcsolódó zöldfejlesztésekben. Emellett a betöltött kapocs szerep miatt lényeges a 
kerékpárforgalmi hálózat helyi fejlesztése is.    
 
V9: Oncsa lakótelep és ipartelep: Gazdasági funkciók erősítése és közösségi terek 
kialakítása 
A város keleti városrésze alapvetően ipari funkciókat tölt be, így a gazdasági funkció 
megerősítése a városrész fő célja. A működő Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztésével 
és bővítésével, a környező leromlott állapotú területek, épületek barnamezős 
beruházások keretében történő revitalizásával újabb területek vonhatóak be a gazdasági 
övezetbe. Az infrastruktúrafejlesztések közül kiemelendő a közvilágítással való 
lefedettség és az energiatakarékos fejlesztés igénye. Fontos, hogy az egyre növekvő 
területű ipari parkban diverzifikálódjanak a megjelenő iparágak, szolgáltatások, illetve 
figyelembe kell venni a térség ipari hagyományait és adottságait, ami jelen esetben a 
helyi mezőgazdaságra alapuló feldolgozó-, hűtő- és tárolókapacitások kiépítésének, 
bővítésének ösztönzését jelenti. Az ilyen irányú fejlesztések révén nemcsak az iparban 
foglalkoztatottak száma nő és helyzete javul, hanem a helyi gazdálkodók számára is 
kedvezőbb körülmények teremtődnek. Lényeges, hogy az infrastrukturális szolgáltatások 
mellett a helyi vállalkozások számára hozzáadott értéket képviselő, különböző 
információs, adminisztrációs szolgáltatások körét is bővítse az Önkormányzat. A 
városrészben található Oncsa lakótelepen élők életkörülményeinek javítása érdekében a 
közösségi terek kialakítása is szükséges a városrészben. 
 
V10: Déli telep: Gazdasági funkció erősítése 
Ezen a – város egységes szövetétől több kilométer távolságra lévő, de mégis belterületi 
státuszú – csekély kiterjedésű területen jelenleg a növénynemesítési kutatásban érdekelt 
Kiskun Kutatóközpont, de állandó lakosai is vannak a városrésznek. A gazdasági funkció 
erősítése az alapvető cél befektetés ösztönzéssel (vállalkozások megtelepedésének 
elősegítése), Belvárossal való közlekedési kapcsolatok erősítésével és a terület ivóvíz- és 
csatornahálózatba való bekapcsolásával.
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23. táblázat Kiskunhalas városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig 
 

 
Forrás: ITS 2015.
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5 STRATÉGIAI TERÜLETEK 
 

5.1 Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek vizsgálata 
és javítása Kiskunhalason 

 

5.1.1 Levegőminőség vizsgálata és javítása 
 
Kiskunhalasról a levegőminőségi szempontokat vizsgálva elmondható, hogy országos 
viszonylatban a kedvező helyzetű települések közé sorolható, hiszen a város területén 
nem található nagyobb káros anyag kibocsátó ipari komplexum. A legnagyobb terhelőnek 
a közlekedésből származó kibocsátásokat tekinthetjük. Ennek hatásterületén a nitrogén-
oxidok, a szén-monoxid, az illékony szerves anyagok (VOC), valamint a szálló por 
koncentrációk esetenként megnövekedhetnek. A közlekedésből eredő szennyezőanyagok 
koncentrációjának mérséklésében jelentős szerepe volt annak, hogy Kiskunhalas 
Önkormányzata a 145/2010 Kth. rendeletben a város területén megtiltotta az 5 t-t 
meghaladó tehergépjárművek közlekedését (kivéve: áruszállító járművek). 
 

 Pollen: Az allergén pollenek a településen –az országos helyzethez hasonlóan- komoly 
környezet-egészségügyi problémát okoznak. A legjelentősebb a parlagfű (Ambrosia 
elatior) mennyisége, amely július-szeptember hónapban a légköri pollen 
mennyiségének több mint 90%-át adja.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában lévő „HALASTHERMÁL 
GYÓGYHELY” elnevezésű terület gyógyhellyé minősítése 2016. évben történt meg. A 
város belterületén meglévő pollenterhelés egészségi kockázatot jelen (allergia, asztma 
kialakulása), a pollenterhelést az egész város területén, de különösen a gyógyhely 
területén mérsékelni szükséges.  
Az Emberi erőforrások Minisztériuma által 2014. évben készített „Egészséges 
Magyarország 2014-2020 Egészségügyi ágazati Stratégia ”munkaanyagában a stratégiai 
célok megvalósításnak ütemtervében szerepel a „járványügyi és környezet egészségügyi 
biztonság fejlesztése” is. 

A levegőminőséget érintő környezet-egészségügyi stratégia főbb feladatai: 
 A levegő pollenkoncentrációjának nyomon követésére aerobiológiai mérőhálózat 

kialakítása. 
 A mérőhálózat adataira támaszkodva pollen szórás előtti kaszálás, zöldfelület 

rendezés elvégzése. 
A levegőminőséget érintő stratégia megvalósításának részleteit a 8. fejezet 6.1. számú 
programja tartalmazza.  
A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. 
 
Kiskunhalas nem szerepel az Országos Légszennyezettségi Mérőszolgálat automatikus 
mérőhálózatában, a városhoz legközelebbi automatikus mérőpontok Kecskemét, ill. 
Szeged városok területén találhatók. Kiskunhalas 2007. évig a Szolgálat manuális 
hálózatának része volt, azonban a tartósan alacsony mérési eredmények miatt a 
mérőpont megszűnt. A mérési eredményeket a következő ábrák szemléltetik: 
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36. ábra 

 
Forrás: KvVM 

 
37. ábra 

 

 
Forrás: KvVM 

 
Az ülepedő por koncentrációja a mérési időszakban határérték alatti volt. Magasabb 
terhelés elsősorban a nyári hónapokban tapasztalható. 
 
A nitrogén-dioxid koncentráció adatokban a téli időszakokban figyelhetők meg kiugrások. 
Ezek a magas értékek a háztartások megnövekedő fűtése miatt jelentkeznek elsősorban 
olyan esetekben, amikor nem megfelelő anyagok kerülnek elégetésre. Az éves adatok 
függvényében elmondható, hogy a levegő ülepedő por- és egyéb káros anyagainak 
koncentrációja a határértéket meghaladó értékeket normál körülmények között nem vesz 
fel. 

 Füst: A megfelelő módon és gyakorisággal karbantartott tüzelőberendezések, füstgáz 
elvezető rendszerek biztosítják a terhelt téli fűtési szezonban a légszennyező anyagok 
alacsonyabb szintű kibocsátását. 

 Ipari szennyezés: a város területén nem található nagyobb káros anyag kibocsátó 
ipari komplexum, habár található néhány kisebb - szennyezőanyagot kibocsájtó - 
létesítmény.  
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24. táblázat 

Légszennyező anyagok kibocsátása Kiskunhalas területén 2010-2014. években  
(kg/év)  

  SOx CO CO2 szilárd NOx 

2010 216 29 479 22 966 779 601 35 916 

2011 384 12 628 18 036 041 647 22 165 

2012 395 8 170 17 661 822 914 18 179 

2013 185 8 113 20 651 515 867 18 991 

2014 170 10 518 15 725 438 456 15 349 
 Forrás: LAIR 

 
Országos léptékben a termelés és fogyasztás szerkezete, a felhasznált energiahordozók 
mennyisége és minősége, az alkalmazott technológiák és a közlekedés határozzák meg a 
levegőszennyező anyagok kibocsátásának alakulását. A forgalmas útvonalak 
környezetében a levegő nitrogén-dioxid (NO2) és részecske (kisméretű szálló por, PM10) 
tartalma, valamint a felszín közeli ózon mennyisége a mérvadó (forrás: NKP). Kiemelt 
jelentőségű légszennyező anyag még a kén-dioxid (SO2) és szén-monoxid (CO), az ólom, 
a higany és a benzol (ez utóbbi 3 légszennyező anyag az OKIR adatai alapján 
Kiskunhalason nem jelenik meg, ezért a továbbiakban nem vizsgáljuk). A vonatkozó 
légszennyezettségi határértékek a következők: 
 

25. táblázat  Kiskunhalasra érvényes légszennyezettségi határértékek 
Légszennyező Zóna Határérték (µg/m3) 

órás 24 
órás 

napi 8 órás mozgó 
átlagkoncentrációk maximuma 

éves 

SO2 F 250 125 - 50 

NO2 F 100 85 - 40 

PM10 E - 50 - 40 

CO F 10000 - 5000 3000 

Talaj közeli ózon 
(O3) 

O-I - - 120 - 

Forrás: 4/2011. (I.14.) VM rendelet 
 
Az egyes zónakategóriák jelentése (forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet): 

 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre 
vonatkozó határérték között van. 

 E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt 
nem haladja meg. 

 O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 
célértéket (ez gyakorlatilag az összes zónára igaz). 

 
A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. Az A–D 
csoportra méréses, az E csoportra mérés vagy modellezés, az F csoportra modellezés 
vagy műszaki becslés az előírt meghatározási módszer. 
 
Az ipari szennyezés egyrészt az ágazat kialakulatlanságának, másrészt a meglévő ipari 
létesítmények levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvező szerkezetének (a 



 

Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020. 

 

88 / 200 

feldolgozó-, könnyű- és szolgáltatóipar dominál) köszönhetően alig ismert fogalom a 
településen.  
 

26. táblázat A légszennyező anyagok 2014. évi mennyisége 

szennyező anyag megnevezése 
kibocsátás 

kg/év  
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) 2 
2-METOXI PROPIL-ACETÁT 9 
Összes aceton 138 
Összes Benzin mint C, ásványolajból 426 
Összes Butil-acetát  / ecetsav-butil-észter / 68 
Összes Butil-alkohol  (primer-butanol)  / butanol-1 / 24 
Butil-diglikol / dietilén-glikol-monobutiter / 25 
Butil-glikol-acetát 6 
Összes Etil-acetát  / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 2383 
Összes Etil-alkohol / etanol / 57 
Etil-alkohol / etanol / 5161 
Összes Etil-benzol 213 
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-
glikol / 38 
Összes Izo-butil-acetát 40 
Összes Izo-butil-alkoholok 14 
Izo-propil-acetát 6 
Összes Izo-propil-alkohol 192 
Összes Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO3 170 
Összes Metil-acetát / ecetsav-metil-észter / 3 
Metil-alkohol / metanol / 25 
Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutil-
metil-keton / 28 
Összes Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO3 15351 
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve 1752 
Összes szerves anyag C-ként (TOC)  (SPECIFIKUS) 19 
Propil-benzol 3 
Összes Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 
1-metoxi-2-propanol / 4563 
Összes szén-dioxid 15725441 
Összes szén-monoxid 10518 
Összes szilárd anyag 454 
Összes toluol 104 
Összes xilolok 518 

Forrás: OKIR  
 

A légszennyező anyagok 2014. évi mennyiségét kibocsátók szerinti bontásban a 3. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

5.1.2 Zaj-és rezgésterhelés vizsgálata és csökkentése 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet szól. Kiskunhalason terhelést elsősorban a közlekedés és – csúcsidőben – a 
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mezőgazdasági tevékenység okozhat, az ipari, szolgáltató és szórakoztató tevékenységek 
zajhatása minimális. 
 
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM 
együttes rendeletet a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet helyezte hatályon kívül. A 
közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeket a zajtól védendő területeken a 
hatályos rendelet 3. sz. melléklete rögzíti. 
 
Kiskunhalas város Önkormányzata évente környezeti állapotértékelést végez, melyben 
kitér a levegő, az éghajlat, a felszíni és a felszín alatti vizek, a talaj és a 
hulladékgazdálkodás állapotára és ezekkel kapcsolatos lényeges fejlesztésekre, 
projektekre. A 2010. évi tanulmány kivételével azonban ezekben nem esik szó zaj-és 
rezgésterhelésről, amely azt mutatja, hogy a város számára ez a fajta terhelés nem 
kritikus. Ennek ellenére előfordulnak panaszok, melyek kezelése szükséges. 
 
Üzemi zaj: 
A város iparának telepítése zajvédelmi szempontból kedvező. A város keleti részén lévő 
ipari terület megfelelő védőtávolságra helyezkedik el az összefüggő lakott területektől.  
 
A lakókörnyezetben települt üzemi létesítmények (boltok) kisebb, lokális jellegű 
problémák forrásai. Panasz inkább egyes szolgáltató egységekből – főleg nyáron – 
kiszűrődő zenére, illetve a távozó vendégek zavaró hatására érkezik.  
 
Vasúti zaj: 
Kiskunhalas a vasúti személyszállítás szempontjából fontos állomás. Amellett, hogy része 
a Budapest-Belgrád vasútvonalnak (150-es vonalszám, Budapest – Kunszentmiklós-Tass 
- Kelebia – Szabadka), innen indulva érhető el Bátaszék és Baja is (154-es vonalszám, 
Bátaszék-Baja-Kiskunhalas), illetve Kiskunfélegyháza is (155-ös vonalszám, Kiskunhalas- 
Kiskunfélegyháza). 

 
A vasúti áruszállítás szintén jellemző, a Budapest-Szabadka vonalon a térséghez 
viszonyítva jelentős a forgalom (4254-6380 vonat/év):  

38. ábra 
 

 
Forrás: KTI 
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A vasútállomás a belvárosból az 54311-es közúton közelíthető meg. 
39. ábra Kiskunhalas vasútállomása 

 
Forrás: vasutallomasok.hu 

 
A 2008-2014. időszakra vonatkozó települési környezetvédelmi program felmérése 
alapján a vasúti közlekedésből eredő zajterhelés mind nappal, mind éjszaka határérték 
alatt marad.  
 
Az ipari park 200 m-es közelében található a városi vasútállomás. Az ipari parkban 
iparvágány és rakodó található. Jelentősebb zajterhelést a teherszállítás okoz, több 
panasz érkezett a Rakodó utcában folyó logisztikai munkákra. 
 
Közúti zaj: 
Kiskunhalason sehol sincs kiépített zajvédő fal, az csak időlegesen, építkezések 
alkalmával fordul elő az építési munkálatokból eredő zaj csökkentésére.  
 
A város fő zajterhelését a közúti közlekedésből származó zaj adja. Az 53. sz. főút mentén 
egyre intenzívebbé váló tranzitforgalom jelentős terhelést jelentett, azonban – 
köszönhetően annak, hogy 2010-ben az önkormányzat az áruszállítás kivételével 
kitiltotta az 5 t-t meghaladó teherjárműveket a belvárosból – mára ez a hatás 
mérséklődött.  
 
A KSH 2011. évi adatai alapján Kiskunhalas a következő úthálózattal rendelkezik: 

27. táblázat 
Önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km) 103,4 

Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza (km) 383,9 

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza (km) 12,1 
Önkormányzati kiépített járda hossza (km) 144,5 

Önkormányzati kiépítetlen járda hossza (km) 69,1 

Állami közutak hossza (km) 13,543 

Forrás: KSH 
A város zajterhelése a 306/2010. (XII. 23.) számú Kormányrendelet szerint vizsgálandó. 
Kiskunhalas esetében az alábbi utakra végeztük el a zajterhelési számításokat: 

 53. számú út (Solt-Tompa másodrendű főút) 
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 5309. sz. út (Kecel-Kiskunhalas összekötő út) 
 5402. sz. út (Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas összekötő út, „Majsai” út) 
 5408. sz. út (Kiskunhalas-Szeged összekötő út) 

40. ábra  Zaj-és rezgésterhelés szempontjából vizsgált utak Kiskunhalason 

 
 
A Magyar Közút által kiadott „Bács-Kiskun megyei országos mellékúthálózat felújítási 
programjavaslat 2020-ig” dokumentum szerint Kiskunhalast az 5309., 5402. és 5408. sz. 
utak fejlesztése is érinti. Ez kihatással lesz az utak zaj-és rezgésterhelésére is. 

 
 53. számú út: 

Az 53. számú út 2011. évi átlagos napi forgalma (ÁNF) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
adatai alapján a következő: 

28. táblázat 

Forgalmi járműkategória 

ÁNF jármű/nap 53. számú út 

53+ 178 km 
szelvény 

56+ 000km 
szelvény 

57+ 400km 
szelvény 

Személygépkocsi 4934 7237 6084 
Kistehergépkocsi 1236 1077 1187 

Autóbusz 
Egyes 104 59 93 
Csuklós 19 4 16 

Tehergépkocsi 

Közepesen 
nehéz 

204 279 205 
Nehéz 204 295 175 
Pótkocsis 273 257 179 
Nyerges 464 504 220 
Speciális 2 0 6 

Motorkerékpár 152 219 133 
Kerékpár 0 0 31 
Lassú jármű 14 0 7 

Forrás:Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Az országos közutak 2011. évre vonatkozó keresztmetszeti 
forgalma 

 
A forgalmi adatok alapján az útra az ÚT 2-1.302 Útügyi Műszaki Előírás szerint kell 
elvégezni a közúti közlekedési zaj számítását. Az előírás peremfeltételei teljesülnek, 
azaz: 
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 A számítási útszakasz végtelen hosszú egyenes vonalforrásnak tekinthető, és 
 A számítási útszakaszra érvényes, hogy a Q/v (évi átlagos óraforgalom/ 

járműsebesség km/h) hányados kisebb, mint 43, mindhárom akusztikai 
járműkategória esetén.  

 
A mértékadó távolság 12, 15 és 20 méter, az út 2 x 1 sávos, belterületi, burkolt út, az 
akusztikai érdességi kategóriája C, azaz K= 4,9. Az úton a megengedett járműsebesség 
50 km/h.  Az ÁNF adatai alapján elvégzett számítások alapján a referencia egyenértékű 
A-hangnyomásszint meghatározása a következőképpen történt: 

LAeq(7,5)i = (Kt,korrigált + KD)i 
 
Kti és Gi(az egyes akusztikai járműkategóriák esetén az adott járműsebesség hatására 
fellépő zajterhelés) csak a megengedett járműsebességtől függ. Az útburkolat minőségét 
a Kt korrigált,ikorrekciós tényező veszi figyelembe. KD értékét a következő képlettel 
határoztuk meg: KD = 10 log(Q/v) – 16,3 
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29. táblázat 

Akusztikai
járműkat. 

53+ 178 km szelvény 56+ 000km szelvény 57+ 400km szelvény Kt Kt, korrigált Gi 

ÁNF 
j/nap 

KD,n KD,é 

ÁNF 
j/nap KD,n KD,é 

ÁNF 
j/nap KD,n KD,é 

I. 6170 -7,84 -14,88 8314 -6,54 -13,58 7271 -7,12 -14,16 73,4 76,31 70 

II. 474 -18,98 -26,02 557 -18,28 -25,32 438 -19,33 -26,36 77,8 80,52 74 

III. 962 -15,96 -22,49 1060 -15,54 -22,07 596 -18,04 -24,57 81,8 83,89 76,5 

 
A 2 sávos 53. sz. mentén átlagos hangvisszaverő tulajdonságú terület van, C értéke 12,5. A távolságtól függő korrekció számítása a Kd = 
c x log (7,5/d) képlettel történt: d=12 m Kd=-2,55 
 d=15 m Kd=-3,76 
 d=20 m Kd=-5,32 

30. táblázat 

 

53+ 178 km szelvény 56+ 000 km szelvény 57+ 400 km szelvény 

LAeq(7,5)i 

dB(A) 
LAeq(7,5) 

dB(A) 
LAeq(12) 

dB(A) 
LAeq(15) 

dB(A) 
LAeq(20) 

dB(A) 
LAeq(7,5)i 

dB(A) 
LAeq(7,5) 

dB(A) 
LAeq(12) 

dB(A) 
LAeq(15) 

dB(A) 
LAeq(20) 

dB(A) 
LAeq(7,5)i 

dB(A) 
LAeq(7,5) 

dB(A) 
LAeq(12) 

dB(A) 
LAeq(15) 

dB(A) 
LAeq(20) 

dB(A) 

Nappal 
I. 68,47 

71,663 69,113 67,903 66,343 
69,77 

72,552 70,002 68,792 67,232 
69,19 

71,29 68,74 67,53 65,97 II. 61,54 62,24 61,19 
III. 67,93 68,35 65,85 

Éjjel 
I. 61,43 

63,66 62,296 61,086 59,526 
62,73 

65,713 63,163 61,953 60,393 
62,15 

64,403 61,853 60,643 59,083 II. 54,5 55,2 54,16 
III. 61,4 61,82 59,32 

M.j.: A pirossal jelzett értékek túllépik a megengedett határértéket. 
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Az 53. számú útra vonatkozó zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII.3.) A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint nappal 60 dB(A), éjjel 50 dB(A). Látható, hogy 
a számolt zajterhelés mindhárom megfigyelési távolságban meghaladja az előírt határértéket. 
 
Az úthálózat fejlesztésekor a burkolat felület módosításával, illetve az út menti növényzet telepítésével várhatóan az alábbi – továbbra is 
határérték feletti - csökkenés érhető el: 

31. táblázat 

Határérték 
[dB]* 

LAeqdB(A)(53+178) LAeqdB(A) (56+ 000) LAeqdB(A) (57+ 400) 

Jelenlegi állapot 
Útfejlesztést 

követő állapot** 

Jelenlegi állapot 
Útfejlesztést 

követő állapot** 

Jelenlegi állapot Útfejlesztést 
követő állapot** 

12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m 

Nappal 60 
69,113 67,903 66,343 66,076 64,616 62,746 70,002 68,792 67,232 66,929 65,469 63,599 68,74 67,53 65,97 65,589 64,129 62,259 

Éjjel 50 
62,296 61,086 59,526 59,283 57,823 55,953 63,163 61,953 60,393 60,113 58,653 56,783 61,853 60,643 59,083 58,722 57,262 55,392 

*27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint 
**A-akusztikai érdességű felület kialakítása 
M.j.: A pirossal jelzett értékek túllépik a megengedett határért
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A fent nevezett rendelet 8.§ –a szerint a jelenlegi terhelési határérték nappali túllépése 
általánosságban nem tekinthető jelentősnek (a határérték túllépés jelentős, ha az 
>10dB(A) értéknél), az éjszakai zajterhelés azonban mérésekre alapozva pontosításra 
szorul.  
 
Az 53. sz. út terhelését a tervezett elkerülő utak megépítése csökkentené, ezért erre a 
jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani. A belvárosi területrendezés és 
forgalomszabályozás során szintén ügyelni kell arra, hogy a jelenleginél csak kedvezőbb 
megoldások szülessenek. 
 
A mezőgazdasági tevékenységek csúcsidejében nő az erőgépek és a tehergépjárművek 
forgalma, mely időszakosan határérték túllépést okozhat, azonban ezen hatások rövid 
ideig tartanak, valamint döntően a nappali órákra korlátozódik a zajterhelés növekedése. 
 

 5309. sz., 5402. sz. és 5408. sz. összekötő utak: 
 
Az 5309. s. út Kiskunhalast Kecellel köti össze, míg az 5402 és 5408. sz. összekötő utak 
az ipari park határát képezik. Az 5309. sz., 5402. sz. és 5408. sz. utakon 50 km/h a 
megengedett maximális sebesség. Mivel az 5402. és 5408 sz. utak környezetében ipari 
terület található, így ezeknél 12, 15 és 20 m helyett 20, 50 és 100 m távolságban 
vizsgáljuk a zaj-és rezgésterhelést. 
 
Az 5308. sz. úton a határérték nappal és éjjel 60/50 dB(A), azonban az 5402 és 5408. 
sz. utakon 65/55 dB(A). 
Forgalmi adatok az összekötő utakra: 

32. táblázat 
Jármű típusa 5309. sz. út 5402. sz. út 5408. sz. út 

[jármű / nap] 
Személygépkocsi  7261 5066 1015 
Kisteher gk. 1200 1055 321 
Autóbusz egyes  282 52 39 
Autóbusz csuklós  39 0 0 
Középnehéz tgk. 128 121 21 
Nehéz tgk. 74 236 29 
Pótkocsis tgk. 8 78 30 
Nyerges tgk. 15 69 19 
Speciális tgk. 10 0 0 
Motorkerékpár 1043 93 7 
Lassú 56 0 4 
Forrás:Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (AKMI): Az országos közutak 

2011. évre vonatkozó átlagos keresztmetszeti forgalma 
 
A mértékadó távolság 12, 15 és 20 méter, az út 2 x 1 sávos, belterületi, burkolt út, az 
akusztikai érdességi kategóriája C, azaz K= 4,9. Az úton a megengedett járműsebesség 
50 km/h.  Az ÁNF adatai alapján elvégzett számítások alapján a referencia egyenértékű 
A-hangnyomásszint meghatározása a következőképpen történt:  

LAeq(7,5)i = (Kt,korrigált + KD)i 
 
Kti és Gi(az egyes akusztikai járműkategóriák esetén az adott járműsebesség hatására 
fellépő zajterhelés) csak a megengedett járműsebességtől függ. Az útburkolat minőségét 
a Kt korrigált,ikorrekciós tényező veszi figyelembe. KD értékét a következő képlettel 
határoztuk meg: KD = 10 log(Q/v) – 16,3 
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33. táblázat 

Akusztikai 
járműkat. 

5309. sz. út 5402. sz. út 5408. sz. út Kt Kt, korrigált Gi 

ÁNF 
j/nap 

KD,n KD,é 

ÁNF 
j/nap KD,n KD,é 

ÁNF 
j/nap KD,n KD,é 

I. 8461 -6,47 -13,5 6121 -7,87 -14,91 1336 -14,48 -21,52 73,4 76,31 70 

II. 1509 -13,95 -20,99 266 -21,49 -28,53 71 -27,23 -34,27 77,8 80,52 74 

III. 146 -24,14 -30,68 383 -19,96 -26,49 78 -26,87 -33,4 81,8 83,89 76,5 

 
A 2 sávos 53. sz. mentén átlagos hangvisszaverő tulajdonságú terület van, C értéke 12,5. A távolságtól függő korrekció számítása a Kd = 
c x log (7,5/d) képlettel történt: d=12 m Kd=-2,55 
 d=15 m Kd=-3,76 
 d=20 m Kd=-5,32 

34. táblázat 

 

5309. sz. út 5402. sz. út 5408. sz. út 

LAeq(7,5)i 

dB(A) 
LAeq(7,5) 

dB(A) 
LAeq(12) 

dB(A) 
LAeq(15) 

dB(A) 
LAeq(20) 

dB(A) 
LAeq(7,5)i 

dB(A) 
LAeq(7,5) 

dB(A) 
LAeq(20) 

dB(A) 
LAeq(50) 

dB(A) 
LAeq(100
) dB(A) 

LAeq(7,5)i 

dB(A) 
LAeq(7,5) 

dB(A) 
LAeq(20) 

dB(A) 
LAeq(50) 

dB(A) 
LAeq(100
) dB(A) 

Nappal 

I. 69,84 

71,796 69,246 68,036 66,476 

68,44 

70,109 64,789 59,809 56,049 

61,83 

63,504 58,184 48,45 43,94 II. 66,57 59,03 53,29 

III. 59,75 63,93 57,02 

 

I. 62,81 

64,795 62,245 61,035 59,475 

61,4 

63,197 57,877 52,897 49,137 

54,79 

56,584 51,264 41,548 37,038 II. 59,53 51,99 46,25 

III. 53,21 57,4 50,49 

M.j.: A pirossal jelzett értékek túllépik a megengedett határértéket. 
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Az 5309. számú útra vonatkozó zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII.3.) A 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló KvVM-
EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint nappal 60 dB(A), éjjel 50 dB(A). 
Látható, hogy a számolt zajterhelés mindhárom megfigyelési távolságban meghaladja az 
előírt határértéket. A magasabb határértékekkel rendelkező 5402. és 5408. sz. utakon 
azonban határértéken belül marad a zajterhelés (az éjszakai szinteket méréssel célszerű 
ellenőrizni). 
 
Az 5309. sz. út fejlesztésekor a burkolat felület módosításával, illetve az út menti 
növényzet telepítésével várhatóan az alábbi –határértéket megközelítő - csökkenés 
érhető el: 

35. táblázat 

Határérték 
[dB]* 

LAeqdB(A) (5309. sz. út) 

Jelenlegi állapot Útfejlesztést követő 
állapot** 

12 m 15 m 20 m 12 m 15 m 20 m 

Nappal 60 69,246 68,036 66,476 65,939 64,479 62,609 
Éjjel 50 62,245 61,035 59,475 58,944 57,484 55,614 

*27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint 
**A-akusztikai érdességű felület kialakítása 
M.j.: A pirossal jelzett értékek túllépik a megengedett határértéket. 
 
A fent nevezett rendelet 8.§ –a szerint a jelenlegi terhelési határérték nappali túllépése 
nem tekinthető jelentősnek (a határérték túllépés jelentős, ha az >10dB (A) 
értéknél), az éjszakai zajterhelés azonban mérésekre alapozva pontosításra szorul.  
 
Az 5309. sz. út esetében is optimális közlekedésszervezéssel és elkerülő utak építésével 
lehetne csökkenteni a zaj-és rezgésterhelést. 
 

5.1.3 Ivóvízminőség és egészség 
 
Kiskunhalas város ivóvíz ellátását a rétegvizek kitermelése biztosítja. A megcsapolt 
rétegek 80 és 300 m között találhatóak. A település rendelkezik 3 víztermelő teleppel, 
valamint 20 darab mélyfúrású kúttal11. A vízminőségre jellemző, hogy a kutak vize 
minden esetben határértéket meghaladó mértékben tartalmaz vasat, illetve a 
határértéket megközelítő mértékben arzént. A kutak vizének minősítése II. osztályú 
rétegvíz. A felszínre hozatala után a vizek kezelésére minden esetben szükség van. 
 

36. táblázat A KSH vonatkozó adatai 2010-2014. időszakban Kiskunhalas területére 

Évek 2010 2011 2012 2013 2014 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 
(km) 146,3 146,7 147,8 147,8 147,8 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma (db) 11413 11413 11433 11561 11353 
Összes szolgáltatott víz mennyisége 
(1000 m3) 1101 1108,8 1099,3 1071,2 1052,4 
Háztartásoknak szolgáltatott víz 
mennyisége (1000 m3) 799,5 792,8 797,6 776,7 758,2 

                                           
11 Kiskunhalas Város 2011. évi környezeti állapotértékelése 



 

Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020. 

 

98 / 200 

 
A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma a teljes lakásállomány 90 %-át 
jelenti.  
 

41. ábra A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége az összes szolgáltatott 
vízhez képest 

 
 
A fenti diagramból is látható, hogy az összes- és a háztartásoknak szolgáltatott víz 
mennyisége is az elmúlt 5 évben kismértékben csökkent.   
 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program bemutatása: 
 
Kiskunhalas vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége arzén, és vas tekintetében nem 
felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi 
paramétereknek. A rendelet előírja ezen vízminőségi probléma megoldását.  
 
Míg a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító program előkészítése a Dél-alföldi régió területén 
egy programként valósul meg, addig a Program kivitelezése műszaki és üzemeltetési 
egységenként létrejövő, különálló társulások keretében történik. (forrás: Dél-alföldi régió 
ivóvízminőség-javító program honlapja). 
 
Míg a Program előkészítése a Dél-alföldi régió területén egy programként valósul meg, 
addig a Program kivitelezése műszaki és üzemeltetési egységenként létrejövő, különálló 
társulások keretében történik. Ezek a különálló projektek a Környezeti és Energia 
Operatív Program 7.1.3.0 jelű „Ivóvízminőség-javítási kétfordulós pályázati 
konstrukció” keretében kerülnek finanszírozásra az Európai Unió Kohéziós Alapjából. 
 
A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban 
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv határozza meg, 
amely 1998 novemberében került kiadásra és 1998. december 25-én lépett hatályba. A 
Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai 
Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001 (X.25.) 
Kormányrendelet megalkotására. Ezt a rendeletet időközben módosította a 47/2005. (III. 
11.), majd pedig a 65/2009 (III.1.) Kormányrendelet. A rendelet és mellékletei - a 
vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően - településenként mutatják be 
a határérték feletti ivóvízminőségi paramétereket, illetve a tervezett vízminőségi 
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célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket. A "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás 2010. január 29-én alakult meg Bácsszőlős, Borota, 
Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa tagtelepülésekkel. A Társulás által 
érintett települési körben résztvevő tagtelepülések mindegyike rendelkezik a 
komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben.  
 
A 2011-ben benyújtott KEOP-1.3.0. „Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Program, Kiskunhalas Ivóvízminőség javító Projekt” javaslat támogatást nyert. A 
tervezett beruházás várható nettó költsége 3.147.767.985 Ft, melyből 3.144.171.630Ft 
elszámolható, 3.596.355Ft nem elszámolható költségként jelenik meg. 
 
A megvalósítási szakasz kezdete: 2012. 04. 05. volt, a projektzárásra pedig 2015. 
novemberében került sor.   
A projekt keretében megvalósult műszaki megoldás Kisszállás esetében térségi 
rendszer kialakítása Kisszállás- Újfalu vízellátó rendszerrel. A Társulásban érintett többi 
vízellátó rendszer esetében (Kelebia, Tompa, Csikéria-Bácsszőlős, Kéleshalom, 
Kunfehértó, Rém, Borota, Kiskunhalas, Harkakötöny, Bodoglár-Tajó, Jászszentlászló, 
Móricgát) a meglévő rendszer fejlesztése, úgynevezett önálló megoldás kialakítása került 
előirányzásra, amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba 
hozatala valósul meg egy központi vízmű telepen.  
A műszaki megoldás a következő:  
Kelebia vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Tompa vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Csikéria-Bácsszőlős kistérségi rendszer - Kisszállás - Kisszállás-Újfalu kistérségi 
rendszer - Kéleshalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Kunfehértó vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Rém vízellátó rendszerének önálló fejlesztése - Borota vízellátó rendszerének önálló 
fejlesztése  
- Kiskunhalas vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Harkakötöny vízellátó rendszerének önálló fejlesztése  
- Bodoglár-Tajó vízellátó rendszerének önálló fejlesztése - Jászszentlászló vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése  
- Móricgát vízellátó rendszerének önálló fejlesztése. 
 

5.1.4 Szennyvízelvezetés- és tisztítás, szennyvíziszap kezelés és hasznosítás 
 

37. táblázat A KSH vonatkozó adatai 2010-2014. időszakban:  
Évek 2010 2011 2012 2013 2014 
Lakásállomány (db) 12089 12131 12208 12221 12089 
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma (db) 7508 7240 7269 7576 8135 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban 
(közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz 
mennyisége (1000 m3) 

1419,3 955,8 746,8 780 850,1 

Háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatban (közcsatornában) elvezetett 
szennyvíz mennyisége (1000 m3) 

494,4 470,2 357,7 484,4 565,1 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 
(km) 

69,5 69,5 69,6 69,6 69,6 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hosszából 
elválasztó rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat 
hossza (km) 

69,5 69,5 69,6 69,6 69,6 
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Évek 2010 2011 2012 2013 2014 
Közműves szennyvíztisztító telepek tervezett 
kapacitása (kgO2/nap) 1450 1450 1450 1300 1300 

A településről közvetlenül a szennyvíztisztító 
telepre szállított folyékony hulladék (1000 m3) 

29,2 27,5 21,6 18,5 13,7 

  
42. ábra A lakásállomány és a közcsatorna-hálózatba bekötött lakások számának 

alakulása Kiskunhalason 2010-2014. között: 

 
Forrás: KSH 

43. ábra A háztartásokból közcsatornában elvezetett szennyvíz mennyisége az 
összes elvezetett szennyvízhez viszonyítva (KSH) 

 
Forrás: KSH 

 
A korábbi szennyvíztisztító telep a túlterhelt állapot következményeképpen évek óta 
képtelen volt tartani az előírt határértékeket, jelentős vízterhelési díjat és 
szennyvízbírságot fizetve. Tekintettel a telep korára, állapotára, a technológiai műtárgyak 
korszerű berendezésekkel használhatatlan voltára, a meglévő építmények és 
állóeszközök alacsony értékére, a telep létesítményeinek felhagyása és a 
csatornahálózat bővítésével összhangban megnövekvő szennyvízterhelésre a 
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szennyvíztelep területén belül új tisztítótelep kialakítása vált szükségessé. 
Kiskunhalas város ezért 2010-ben benyújtotta a KEOP-2009-1.2.0. „Kiskunhalas 
város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” megnevezésű 
pályázatát. A pályázat támogatást nyert, a projekt megvalósítás 2013. évben be is 
fejeződött. A projekt során a város még ellátatlan területeinek, utcáinak csatornázása 
keretében a meglévő szennyvízhálózat mintegy 46,208 km elválasztott rendszerű, 
gravitációs kialakítású szennyvízcsatorna hálózattal bővült, valamint további 5 db új 
szennyvízátemelő létesült (a maximális leásási mélység 4,2 m). Mivel az újonnan 
kiépítésre kerülő átemelők a meglévő hálózatra dolgoznak, több helyen módosítani kellett 
a meglévő átemelők kapacitását is. A tervezett új bekötések száma 2910 db. Az új 
hálózattal érintett területek: 

 Felsőváros még ellátatlan utcái, 
 Állomás területe, 
 Tabán városrész, 
 Kertváros még ellátatlan területei, 
 Népfront telep, 
 Bükkönyös városrész ellátatlan utcái, 
 Oncsa telep, 
 Felső ipartelep, 
 5402. sz. KM út – iparvágány. 

A korábban meglévő csatornahálózatra minden ipari üzem és intézmény rendelkezik 
rákötéssel, a csatornahálózat bővítés csak lakossági rákötéseket tartalmaz. A városban 
elválasztott rendszerű a csatornahálózat. 
 
A szennyvíz a Kiskunhalason újonnan megépült szennyvíztisztító telepre jut. A 
szennyvíztisztító telepen szennyvíziszap stabilizáló és iszapvíztelenítő is létesült. A 
szennyvíztisztító telep kapacitása 4290 m3/d. A projekt során megépült 4290 m3/nap 
kapacitású szennyvíztisztító telepen SBR eleveniszapos biológiai tisztítás történik. 
Ez egy folyamatos betáplálású technológia, mellyel totáloxidáció és tápanyag eltávolítás 
valósul meg. A tisztítás egyazon térben, de időben eltolva végrehajtott rendszeres és 
azonos idejű ciklusokból áll (töltés, levegőztetéses, illetve levegőztetés nélküli időszakok, 
ülepítés, szennyvízkibocsátás). A tisztítás folyamatosságát a párhuzamosan kapcsolt 
medencék biztosítják. 
 
A szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizeinek befogadója az Alsószállási csatorna 
2+620 cskm szelvénye. Az Alsószállási csatorna a Dongéri főcsatornába torkollik. Mivel 
az Alsószállási csatorna időszakos vízfolyás, a tisztított szennyvíz befogadóba történő 
bevezetésére vonatkozó feltételek meghatározásakor figyelembe kell venni a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott időszakos vízfolyás 
befogadó területi kategóriára vonatkozó határértékeket. 

Szennyvíziszap kezelése az új szennyvíztisztítóban: a tisztítási technológia során 
keletkezett fölösiszap mennyisége 270 m3/d, mely 0,8 % szárazanyag tartalmú. Az 
iszapelvétel időszakosan, a keletkezett iszap mennyiségének függvényében történik. A 
fölösiszap az új gravitációs sűrítőbe kerül. A sűrítés során a műtárgyban kiülepedő iszap 
a víztelenítő berendezésre kerül, míg a sűrítés csurgalékvize a műtárgy oldalfalán 
körbefutó vályúban gyűlik össze, és gravitációs úton folyik a telepi szennyvízaknába. A 
sűrítés során nyert iszap szárazanyag tartalma ~ 2,5 %. A víztelenített iszap 
szárazanyag tartalma már ~ 20%-os. Ennek átmeneti tárolására rendelkezésre áll a 4 
db, egyenként 840 m2 burkolt felületű, összesen 3 688 m3 térfogatú iszapszikkasztó ágy. 
Az iszap sűrűségét ezután szoláris szárítással növelik. Az így nyerhető 80-90 %-os 
szárazanyag tartalmú iszap termékké nyilvánítása után a termék felhasználható az 
energianövény termesztésben. Másik alternatívát jelent a brikettálás. 
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5.1.5 Környezet és egészség 
 
A környezet-egészségügyi tevékenység szervesen illeszkedik a hazai és a nemzetközi 
környezetegészségügyi politika átfogó törekvéseihez, többek között az Országos 
Ivóvízminőség Javító Programhoz, a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi 
intézkedési programjához, az Országos Környezeti Kármentesítési Programhoz, a 
Népegészségügyi programhoz, az EU vonatkozó programjaihoz. Ez a fejezet a fürdővizek 
minőségével, a beltéri levegőminőséggel, a biológiai allergénekkel és a klímaváltozás 
emberi egészségre gyakorolt hatásaival foglalkozik részletesen. (Forrás: IV. NKP) 

5.1.5.1 Fürdővizek minősége 
 
Kiskunhalas területén a felszín alatti termál-és gyógyvizek találhatók. A városban két 
termálkút üzemel, amelynek vize a Halasi Városgazda Zrt. által üzemeltetett, 
Halasthermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. nyitott és fedett fürdőiben hasznosul. A város 
központjában, a városi kórház szomszédságában helyezkedik el a gyógyfürdő, valamint a 
kétcsillagos kemping. A 48 °C -os halasi vizet a ’80-as években nyilvánították hivatalosan 
is gyógyvízzé. Az alkálihidrogén-karbonátos, fluoridos és jódos hévíz összetételénél fogva 
reumatológiai megbetegedések kezelésére, nőgyógyászati panaszok enyhítésére, baleseti 
sérülések utókezelésére, műtétek utáni rehabilitációra, mozgásszervi betegségek (idült 
degeneratív ízületi és gerincbetegségek, gyulladásos betegségek nem aktív szakaszában 
A 660 méter mély kút - amely jelenlegi is üzemel - a Pannon őstenger üledékrétegeiből 
nyeri alkáli-hidrogénkarbonátos vizét. Az ásványi anyagokban gazdag, jódos jellegű víz 
1999-ben kapta meg hivatalosan a gyógyvíz minősítést, ám előtte is betegek ezreinek 
segített a gyógyulásban. A termálkút gyógyvízzé nyilvánítása során végzett klinikai 
vizsgálat statisztikailag igazolta a fürdő vizének kifejezett gyógyhatását a térd- és 
vállizületi megbetegedésekben, csontritkulás, húzódások, rándulások, ficamok, 
sportsérülések), ideggyógyászati megbetegedések, és perifériás keringési betegségek 
gyógyítására alkalmas, amihez a fürdő szomszédságában álló kórház orvosi felügyeletet, 
szakmai hátteret biztosít. A Kiskunhalas K-136 OKK számú mélyfúrású hévízkút vizét 
gyógyvízzé nyilvánító dokumentum részletesen ismerteti a gyógyvíz kémiai összetételét: 
sok szerves anyagot és fluorid iont tartalmazó alkálihidrogénkarbonátos gyógyvíz. 
Jelentős jodi- ion tartalma miatt a jódos ásványvizekhez sorolható. Kationok közül 
legnagyobb koncentrációban nátrium-iont tartalmaz, de megtalálható még a kálium-, 
kalcium-, magnézium-, ammónium-, vas- és mangán-ion is. Az anionok közül a 
hidrogénkarbonát koncentrációja a legmagasabb, emellett klorid-, bromid-, jodid-, 
fluorid-, szulfát-, szulfit- és foszfát-iont tartalmaz. 
 

5.1.5.2 Beltéri levegőminőség 
 
Amellett, hogy a környezeti levegő minősége alapvetően befolyásolja a belső terek 
levegőjének minőségét, számos olyan szennyező anyag lehet jelen a belsőtéri levegőben, 
amely a belső terekben termelődik (pl. égéstermékek) vagy ott szabadul fel (pl. illékony 
szerves szennyezők). Tekintettel arra, hogy az ember életének legnagyobb részét zárt 
terekben tölti, az ott előforduló szennyezőanyagok egészségkárosító hatásának 
megismerése és feltárása alapvető fontosságú a szennyező források kiküszöbölése és az 
egészségkárosító hatások megelőzése szempontjából. Mindenekelőtt a gyermekek 
védelmét kell biztosítani a beltéri levegőminőséggel összefüggő 
egészségkárosító hatásokkal szemben. (Forrás: IV. NKP) 
 
A gyermekek a lakóhelyükön túl az oktatási, gondozási intézményekben töltik idejük java 
részét, ezért – a gyermekek védelme érdekében - ezeknek az intézményeknek a 
vizsgálata szükséges. A beltéri levegőminőség szempontjából lényeges, hogy az adott 
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intézmény milyen környezetben, mekkora forgalmú út mentén helyezkedik el, 
rendelkezik-e saját udvarral, kerttel, illetve van-e a közelben zöldfelület, park, játszótér. 
Magának az épületnek az állapota, valamint a fűtési rendszer szintén nagyban 
befolyásolják a beltéri levegőminőséget. 
 
Mivel Magyarországon jelenleg hiányzik a belső terekre (így a köznevelési és gyermek 
egészségügyi intézményekre) vonatkozó közegészségügyi feltételeket tartalmazó jogi 
szabályozás, és nincs egységes mérési rendszer, kiforrott technológia sem a beltéri 
levegőminőség mérésében, ezért  

1. jelenleg csak általános ajánlásokat lehet megfogalmazni a jó minőségű beltéri 
levegő eléréséhez, a beltéri levegőterheltségi szint csökkentéséhez. A beltéri 
levegőminőséget a tapasztalat alapján befolyásolja például a szellőztetés 
gyakorisága, a gombásodás, a hűtési-fűtési rendszer, a vizesedés/dohosodás, 
azaz a megfelelő páratartalom biztosítása. 

2. az egyes csoportok veszélyeztetettségére az egészségi állapotukról lehet 
következtetni, vagyis elsősorban a légúti betegségek számának alakulásából. 
Emellett lényeges felismerni az esetleges gócpontokat is. 

 
Az esetleges jövőbeni szabályozás függvényében szükségesség válhat további 
akciótervek kidolgozása.  
 
Kiskunhalason 3 bölcsőde, 6 családi napközi, 12 óvodai feladatellátási hely 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt), 6 általános iskola, 1-1 művészeti és speciális 
nevelési központ, valamint 2 gimnázium és 2 szakközépiskola működik. 
A bölcsődék által nyújtott 68 férőhelyre 107 beiratkozott gyerek jut, azaz az intézmények 
jelentősen túlterheltek. A családi napközik kapacitásának kihasználtsága közel 100 %-os 
(2011. évi adat; KSH). 
 
Az óvoda férőhelyek száma 2014. évben 1131 fő volt. A kihasználtság 2013. évben még 
90,7 %, míg 2014. évben már csak 85,6 % volt.  
 
0-6 éves korú gyermekek oktatására, gondozására szolgáló önkormányzati fenntartású 
létesítmény a Napsugár Óvodák 4 tagóvodája, a Százszorszép Óvodák 2 tagóvodája, a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 2 tagóvodája. Egyházi fenntartású óvodák a Szent József 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb utcai Tagóvodája és a Kiskunhalasi Református 
Kollégium Gólyafészek Óvodája.  
 
Szintén önkormányzati fenntartású Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje.  
Az iskolás korú gyermekek oktatása 6 általános iskolában, 1-1 művészeti és speciális 
nevelési központban, valamint 2 gimnáziumban és 2 szakközépiskolában történik.  
A 6 általános iskolában tanuló diákok száma közel stagnáló:  

38. táblázat 
Általános iskolai tanulók 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) (fő) 

2010. 
év 

2011. 
év 

2012. 
év 

2013. 
év 

2014. 
év 

2335 2259 2178 2201 2237 

 
A beltéri levegőminőség szempontjából is jelentős fejlesztések: 
 
A bölcsőde életében az utóbbi években jelentősebb fejlesztés történt:  

 DAOP-4.1.3/C-2f A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése. 
 A Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Kiskunhalas Ady E. utca 4. szám alatti 

tagóvodájában végzendő felújítás 
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5.1.5.3 Biológiai allergének 
 
Mint arra az 5.1.1. pontban kitértünk, Kiskunhalason is jelentős terhelést jelent a 
pollenkoncentráció időszakos megemelkedése. Az országos trendekkel összhangban itt is 
a parlagfű a legtöbb tünetet kiváltó allergén. Annak ellenére, hogy az elmúlt években 
csökkent a parlagfűvel fertőzött terület, a levegő allergén virágportartalma nem mutat 
lineáris csökkenést, mivel a parlagfű pollenképzése igen intenzív. A parlagfű-mentes 
környezet fenntartása folyamatosan igényli a hatóság, a jegyző, a mezőőr és a 
közterület-felügyelő következetes, intenzív közreműködését. Az esetlegesen megjelenő 
új invazív fajok elleni védekezésnek a parlagfű mentesítéséhez hasonló 
következetességgel kell történnie. 
 

5.1.5.4 Klímaváltozás egészségügyi hatásai 
 
Az éghajlatváltozás jelenleg is világszerte hozzájárul a globális betegségteherhez és az 
idő előtti halálozáshoz. A leginkább sérülékenyek a krónikus betegségekben 
szenvedők, illetve a 65 éven felüliek csoportja. A hazánkban végzett klíma-
egészségügyi vizsgálatok alapján megállapították, hogy a Kárpát-medencében az extrém 
meteorológiai események, így elsősorban a hőhullámok, továbbá a szélsőséges 
hidrológiai események (árvíz, belvíz) jelentenek jelentős egészségi kockázatot. Az 
éghajlatváltozással összefüggésben potenciálisan növekszik az UV sugárzásnak való 
kitettség (ami bőr- és szembetegségeket okozhat). Emellett azzal is kell számolni, hogy 
változik az allergén növények térbeli és időbeli elterjedése (várhatóan új, invazív, 
allergén növényfajok jelennek meg). A különböző betegségek és az ivóvízzel, illetve a 
nem megfelelően kezelt élelmiszerekkel terjedő és egyéb fertőzések gyakorisága is 
növekedhet.   
 
 A klímaváltozás visszaszorítása 

 
Az EU célul tűzte ki 2050-re az alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósítását, összhangban azzal, hogy a korunk egyik legnagyobb kihívásának 
tekintett éghajlatváltozás kapcsán a leglényegesebb beavatkozási terület az 
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.  Így az EU-s források fontos 
felhasználási területei az energia-hatékonysági, illetve a megújuló energia 
hasznosításával kapcsolatos beavatkozások, illetve a környezetbarát közlekedés 
támogatása. (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Stratégiai Környezeti 
Vizsgálata) 
 
Kiskunhalas az elmúlt 5 évben is számos projektet valósított meg, melyek közül 
kiemeljük az energia-hatékonysági, a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos 
projekteket:  

39. táblázat 
Pályázat neve Pályázati azonosító 

Kiskunhalasi oktatási ingatlanok számára helyi hő -és 
villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal,  

a Kertvárosi Általános Iskola, 
a Felsővárosi Általános Iskola, 
a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,  
a Bibó István Gimnázium 
és a Bernáth Lajos Kollégium vonatkozásában(b) 

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0563, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0520, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0110, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0005, 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0434, 

Épületenergetikai racionalizálás a Bibó István KEOP-5.5.0/A/12-2013-0014 
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Pályázat neve Pályázati azonosító 
Gimnáziumban (b) 
Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására 
földre telepített napelemes rendszerrel (b) 

KEOP-2012.4.10.0-C 

A Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Kiskunhalas Ady E. 
utca 4. szám alatti tagóvodájában végzendő felújítás 

- 

 
A témában tervezett projektek a következők: 
 
Épületenergetikai fejlesztések: 
- Egyes intézmények, továbbá önkormányzati tulajdonú épületek energetikai 
korszerűsítése 
Közlekedési hálózat fejlesztése: 
a) Kerékpárút-hálózat fejlesztése: 
b) Közút-vasúthálózat fejlesztése: 
c) Közösségi közlekedés fejlesztése: 
Megújuló energia alapú fejlesztés: 
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése: 
 
 A klímaváltozás egészségügyi hatásainak megelőzése, illetve csökkentése 

 
Kiskunhalas korábban is kiemelt figyelmet szentelt az éghajlatváltozás problémakörének. 
A Klímareferens-képzés sorozat többségében önkormányzati dolgozók részére, melynek 
eredményeként a klímareferensek a KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás keretében kidolgozzák a 
település klímastratégiáját. 
 
A megelőzés egyik fontos eszköze a társadalmi szemléletformáláson túl az ingyenes 
egészségügyi szűrőprogramok szervezése.  
 

5.1.5.5 Környezet-egészségügyi információs rendszer 
 
Az egészségkárosító környezeti expozíciók és ezek egészségi hatásainak csökkentését és 
megelőzését szolgáló lépések kidolgozásához és végrehajtásához megbízható 
információkra van szükség a környezeti és közegészségügyi tényezőkről, valamint az 
ezek közötti összefüggésekről. 
 
Kiskunhalason is szükségessé vált a környezeti és környezetegészségügyi információs 
rendszer létrehozása.  
 
A regionális szintű Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) kialakítása folyamatos. 
 

5.1.6 Zöldfelületek vizsgálata és védelme 
 
A zöldterületek kialakítása a tervezéstől a megvalósításig, majd ezt követően a 
fenntartásuk települési szintű feladat, melyet Kiskunhalas Zöldfelület-fenntartási 
munkaterve részletez. Általánosságban elmondható, hogy a zöldterületek nagysága 
növekvő tendenciát mutat.  
 
A város jelenlegi közterületi zöldfelülete 78,15 ha, a belterületi burkolt utak 62,5 hektárt 
tesznek ki. A fák a zöldfelületi rendszer legfontosabb elemeit alkotják, és 
környezetvédelmi szempontból is domináns a szerepük. A fajösszetétel többnyire 
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megfelel a dél-alföldi klimatikus viszonyoknak. Problémát okoz az öregedő fák magas 
aránya, emellett az utcai gyümölcsfák, valamint az elmúlt évtizedekben vezeték alá 
ültetett erős növésű fák magas aránya. 

40. táblázat 

 
Forrás: Kiskunhalas Város Zöldfelület-gazdálkodási munkaterve 

 
A Kiskunhalas Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 
8/2001. (03. 01.) Ktr. számú rendelet szerint meglévő közparknak a Hősök tere, a 
Bethlen Gábor tér, a Semmelweis tér és a Hősök ligete tekintendő.  
 
A város lakosságának tudatformálására a 2 évente megrendezett „Virágos Városért” 
mozgalom keretében növénytelepítés történik.  
 
Az utak, utcák, terek fásítása, fasorok, sövények telepítése elősegítésére a 2011-ben 
megvalósult "Fatelepítési Akció” keretében az önkormányzat 50%-os támogatást adott. 
 
A településen lévő játszóterek mindegyike EU-szabvány szerinti; a jövőben építendő 
játszóterek kialakításánál pedig feltételként szerepel az EU-szabványos kialakítás.  
 
Kiskunhalas belterületén található zöldfelület 83%-án a Belváros és a Felsőváros közel 
fele-fele arányban osztozik. A Felsőváros területén található a Lovasbázis, illetve a 
Csetényi-emlékpark.  
Jelentős, 6 hektárt némileg meghaladó zöldfelülettel rendelkezik a Kertváros is. A Sóstói 
lakótelep városrészben működik a város legfontosabb rekreációs centruma, a 28 
hektáros Sóstó pihenő park. A Déli telepen, a Délnyugati városrészben, illetve a Felső- és 
Alsóöregszőlőkben egyáltalán nem találhatóak épített parkok. 
 
A zöldfelület minőségének megőrzésére szolgál a környezetbarát síkosság-
mentesítés és a lakosság ösztönzése hasonló célból. Kiskunhalas Önkormányzata a 
Síkosságmentesítési munkatervében rögzítette a városi utak síkosság-mentesítő 
keverékének összetételét, mely 25-30 % ipari só + 70-75 % tiszta homok. Egyúttal 
leszögezték, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. 
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján járdákra csak környezetbarát síkosságmentesítő 
anyag használható, a járdák sózása tilos. 
 
Kiskunhalas fejlesztési koncepciója a már meglévő, de minőségében kifogásolható 
zöldterületek rekonstrukcióját, valamint újabb területek kialakítását irányozza elő. A 
rendezési terv parkokból, utakat kísérő zöldsávokból, fasorokból, intézmények és 
lakóterületek parkosított kertjeiből, mezőgazdasági területekből és erdőkből alakítja ki a 
város zöldfelületének egységes, esztétikus szerkezetét. A zöldfelületi rendszer fejlesztése 
nem „csupán” városökológiai, környezetvédelmi, településesztétikai kérdés, hanem a 
zöldfelületekkel kapcsolatos előnyök a település élhetőségének javításán keresztül a 
település népesség-megtartó és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a 
versenyképességét, a lakás és telekárakat jelentősen befolyásoló gazdasági tényező is. 
 
A DAOP-5.1.2 „Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi 
akcióterületének fejlesztése” megnevezésű pályázat alapvető célja volt a 

Kategória Területek száma összes terület (m2) gyep (m2) virág (m2) cserje (m2) rózsa (m2) fa (db) burkolat (m2)
I. kategória 20 db 100 081                  60 801     1 473    2 651      416        20     34 740         
II. kategória 50 db 230 939                  196 684  294       2 523      -         49     31 418         
III. kategória 29 db 205 479                  205 479  -         -           -         29     -                
IV. kategória 12 db 244 951                  219 107  -         25 304    -         12     540              
Végösszeg 111 db 781 450                  682 071  1 767    30 478    416        110  66 698         
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műemlékként kezelt Kiskunhalas Városházatömb Részleges rekonstrukciója, homlokzat-
és tető helyreállítása, azonban ezzel összefüggésben zöldfelületeket érintő feladatok 
is helyet kaptak a projektben.  
A műemléki környezetbe tartozó közterületek- és épületek rehabilitációja 
keretében a következő fejlesztések valósulnak meg: 

 a Bethlen téren és Hősök terén a városháza tömbjével összefüggő gyalogos 
felületek, zöldfelületek, és a gépjármű utak, kerékpárutak, valamint a 
díszburkolathoz és az épület megvilágításhoz szükséges díszvilágítás kiépítése;  

 a Szász Károly utca városháza és a vásárcsarnok közötti szakasz gyalogos 
felületeinek, zöldfelületeinek, kerékpárút-szakaszának, valamint a gyalogos 
felületek megvilágításhoz szükséges díszvilágítás kiépítése; 

 a Vásárcsarnok előtti tér gépjármű parkolójának, kerékpártárolóinak, gyalogos 
felületeinek, kerékpárút-szakaszának kivitelezése; 

 Vásárcsarnok felújítása tekintetében az épület homlokzatainak és tetőfelületének 
felújítása, valamint a belső, közönségforgalmi terek felújítása; 

 az akadálymentesítés keretében 1 db, a mozgásukban korlátozottak által igénybe 
vehető vizesblokkot kell telepíteni az épület jelenlegi vizesblokkjának 
meghatározott pontjában. 

5.1.7 Kémiai biztonság 
 
Magyarországon a vegyipar az egyik legnagyobb potenciális környezetbiztonsági 
kockázati tényező. A vegyi anyagok mára mindennapjaink részévé váltak. Egyre 
szélesebb körben történő alkalmazásuk azonban nem csak javítja életminőségünket, 
hanem a vegyi anyagok egyben kockázatot is jelenthetnek mind az emberi egészségre, 
mind a környezetre.  
 
A vegyi anyagok gyártásáról és felhasználásáról hazai szinten átfogóan a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény rendelkezik. A törvény előírásai minden 
olyan vállalatra vonatkoznak, amelyek az emberi egészséget és a környezetet 
veszélyeztető veszélyes anyagokkal és keverékekkel valamilyen tevékenységet 
folytatnak. A törvény és végrehajtási rendeletének célja a veszélyes anyagok és 
készítmények hatásainak azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása és 
ismertetése. Alapelvük a következő: a veszélyes anyagokkal és veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos tevékenységeket minden esetben úgy kell megtervezni és 
végezni, hogy az ne veszélyeztesse a tevékenységet végzők egészségét, illetve a 
környezet szennyezését ne idézze elő. 
A 2000. évi XXV. törvény a következőképpen határozza meg a kémiai biztonság 
fogalmát: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az 
ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg 
megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg 
tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét. 
 
A törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP 
betartásának hatósági ellenőrzését 

 a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az 
egészségügyi államigazgatási szerv, 

 a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság, 
 a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében a 

munkavédelmi hatóság, 
 a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság, 
 egyes meghatározott esetekben pedig a fogyasztóvédelmi hatóság végzi.  

A vegyi anyagokkal kapcsolatban nem csak a magyar előírásoknak, hanem az Európai 
Unió rendelkezéseinek is meg kell felelnünk. A vegyi anyagok gyártását és felhasználását 
a REACH rendelet (Registration, Evaluation and Authorisation and Restriction of 
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CHemicals) szabályozza, amely a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szól. Célja az emberi egészség és környezet védelmén 
túl olyan regisztrációs rendszer létrehozása, amellyel lehetőség nyílik a vegyi anyagok 
nyomon követésére, azonosítására. A REACH minden olyan vállalatot érint, amely a 
veszélyes anyagokkal bármilyen módon tevékenységet folytat (gyárt, forgalmaz, 
importál, felhasznál). Veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP) szerinti osztályozás során a 
veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható.  
 
Kiskunhalas kémiai biztonságát nagyban befolyásolja, hogy milyen gazdasági 
tevékenység folyik a területén. A városban a működő vállalkozások száma 2014-ben 
1898 db volt. A működő vállalkozások ágazatok szerinti bontását vizsgálva az látható, 
hogy a kereskedelem, gépjárműjavítás tevékenységet folytató vállalkozások vannak a 
legtöbben a városban. Ezt követi a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet 
folytató, a feldolgozóipar, az építőipar, a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágba 
tartozó vállalkozások száma.  
 

41. táblázat Működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerint (db) 

 
Forrás: KSH 

A kémiai biztonság szempontjából jelentős ágazatok: a mezőgazdaság, a feldolgozóipar 
és az építőipar. Kiskunhalas természeti adottságai miatt az aktív keresők nagy része a 
mezőgazdasági ágazatban tevékenykedik, valamint az ipari tevékenység és a 
szolgáltatások is részben a mezőgazdasághoz kapcsolódnak.  
Az ipari vállalkozások többsége a feldolgozóiparban, így a mezőgazdasági 
termékfeldolgozás, élelmiszeripar, könnyűipar területén működik. Az élelmiszeripar 
ágazatai a térségben a konzervipar, malomipar, sütőipar, szeszipar, boripar, állati 
termék-feldolgozás. 
A működő vállalkozások száma 2003 óta folyamatosan csökken. Az egyetlen 250 fő 
feletti nagyvállalat a Levi’s 2011-ben szűnt meg.   
A mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások száma 2008-tól nőtt. Máig fontos a baromfi, 
sertéstenyésztés, szarvasmarha tartás, szőlészet, borfeldolgozás. A szántóföldi 
növénytermesztés az állattenyésztés kiszolgálására szakosodott. A rendszerváltást 
követően a termelőszövetkezetek megszűntek, tervek között szerepel az újraszervezésük 
valamilyen formában.   

nemzetgazdasági ágak 2011. 2012. 2013. 2014.
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 61 66 65 68
bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ágban 2 2 1 1
feldolgozóipar 175 177 163 172
vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 7 8 9 11
építőipar 180 167 157 171
kereskedelem, gépjárműjavítás 519 478 460 472
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 91 82 67 68
információ, kommunikáció 67 66 61 60
szállítás, raktározás 32 36 34 28
pénzügyi, biztosítási tevékenység 77 71 70 76
ingatlanügyletek 75 71 60 74
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 273 267 240 274
adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 75 68 62 74
oktatás 81 66 66 74
humán-egészségügyi, szociális ellátás 136 132 125 142
művészet, szórakoztatás, szabadidő 50 46 37 44
egyéb szolgáltatás 124 84 67 89
összesen: 2025 1887 1744 1898
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Az iparon belül a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások száma a legnagyobb. Az 
iparterületek bővítésére igény mutatkozik. Kiskunhalas gazdasági szerkezetében a 
szolgáltatási ágazatnak az országos és a Bács-Kiskun megyei járásközpontok átlagához 
képest kisebb a jelentősége.  
A kiskunhalasi kiskereskedelmi egységek száma magas, mely a járáson belüli 
kereskedelmi funkcióját tükrözi. A városban működő 1300 kisvállalkozás adómentességet 
élvez.   
A magasabb hozzáadott értéket termelő vállalkozások nem jellemzőek a városban.  A 
vállalkozások között beszállítói hálózatok és klaszterek kialakulása nem jellemző.   

Forrás: ITS Megalapozó Vizsgálat 
 
Az IV. NKP a kémiai biztonsággal kapcsolatban Kiskunhalasra is vonatkozóan az 
alábbi célokat határozta meg 2016-2020. időszakra:  

 A vegyi anyagok által okozott káros hatások csökkentése a teljes életciklusukban, 
azaz a gyártástól a felhasználáson át a hulladék kezeléséig: Kiskunhalason nincs 
vegyi anyaggyártó üzem, azonban azok felhasználása és a hulladékok kezelésének 
helyes módja javítja a város kémiai biztonságát.  

 A lakosság és a környezet vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyeztetettségének 
csökkentése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszélyhelyzet korai 
felismerésének és az azt követő katasztrófavédelmi intézkedések bevezetésének 
biztosításával. 
Az ipar és a lakosság vegyi anyagokkal kapcsolatos mértéktartó, tudatos 
magatartásának kialakítása. 

 A fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok 
minimalizálása, helyes gyakorlat követése: Az AKG program céljai közt szerepel 
a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, melybe beleértendő a 
fenntartható növényvédőszer-használat is. Azok a gazdálkodók, akik termékeiket 
értékesítik, kötelesek a gazdaságuk teljes területén elvégzett tevékenységekről a 
külön jogszabály szerinti gazdálkodási naplót, valamint ezt kiegészítve 
permetezési naplót vezetni. 

 
Jelen környezetvédelmi program keretein belül a kémiai biztonságot több szemponton 
keresztül is érdemes vizsgálni, ill. esetleges cselekvési lehetőségeket meghatározni: 
 
Az érintettek körét tekintve az alábbi dimenziókat határozhatjuk meg: 

1. Ipari szereplők, különösen Kiskunhalas legfontosabb vállalkozásai  
2. Mezőgazdasági szereplők 
3. Lakosság 
4. Egyéb – pl. átmenő forgalom, turisták. 

 
A kémiai biztonsággal kapcsolatos védekezési formák: 

1. Preventív védelem, ezen belül 
a. a tudatosság szintjének emelése tájékoztatók, oktatások, fórumok révén 
b. támogatások a kémiai biztonság szintjének növelése érdekében – pl. ipari 

szereplők pályázati lehetőségeinek vizsgálata a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése érdekében 

c. megfelelő ellenőrzési rendszer a követelményeknek való megfelelőség 
érdekében. 

2. Reaktív védelem, ezen belül 
a. kárenyhítés, kármentesítés 
b. katasztrófavédelem  
c. szankcionálási rendszer kiépítése nem megfelelőség esetén. 
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5.1.8  Nukleáris biztonság, sugáregészségügy 
 
A hazai nukleáris ipar mellett az országhatáron kívüli nukleáris létesítmények is 
befolyásolhatják a hazai környezet, így a lakosság sugárterhelését. Emellett még számos 
olyan emberi tevékenység létezik, melyek növelhetik a lakosság ionizáló sugárzástól 
származó sugárterhelését. Ezek közül a legismertebb a zárt lakásokban kialakuló 
viszonylag magas radon-koncentráció. A hőerőművekben nagy teljesítménnyel elégetett 
szén a füstgázok mellett a pernye és salak radioaktivitása révén is okozhat 
környezetszennyezést. 
 
Kiskunhalas légvonalban mintegy 55 km-re helyezkedik el a Paksi Atomerőműtől, így az 
atomerőmű 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) 
területére esik. Az ÉÓZ 30-300 km az a terület, amelyen belül szükségessé válhat a 
lakosság élelmiszer-fogyasztásának a korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az 
élelmiszer feldolgozó ipar ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti 
szabályozása, illetve korlátozása.  
 
Természetes sugárterhelésünk egyik összetevője a gamma-sugárzás. Gamma-sugárzás 
ér minket az ég felől (kozmikus sugárzás), a föld felől (természetes, a Föld keletkezése 
óta jelenlevő radioaktív izotópoktól, pl. 238U, 232Th, 40K), sőt mivel az építőanyagokat 
is a földből nyerik, az épületekből is.  
 
Az Országos Közegészségügyi Központ Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Igazgatóság (röviden: OKK OSSKI) a környezeti gamma-sugárzás mérésére 
egy 115 mérőhelyből álló országos mérőhálózatot tart fenn. A hálózat 
működtetésében önkéntes lakosok vesznek részt, ezáltal az OSSKI számára minden 
negyedévben rendelkezésre állnak az ország területén uralkodó környezeti gamma-
sugárzás szintjét jellemző átlagos adatok. (Forrás: OKK OSSKI) 
 

44. ábra A gamma-sugárzást regisztráló meteorológiai mérőállomások 
földrajzi elhelyezkedése 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 
Kiskunhalas területén sugárzásmérő pont nem található. A legközelebbi, Szegeden lévő 
mérőhelyek a következők: 

 Szeged Repülőtér (HU0409); 
 Szegedi Egyetem, Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék (HU0219). 
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A radon természetes eredetű radioaktív nemesgáz, amelynek radioaktív leányelemei a 
belégzésén keresztül okoznak sugárterhelést. A radon a helyiségek légterébe elsősorban 
az építőanyagból (tégla, salak, stb.), illetve földszintes, nem alápincézett házak esetében 
a talajból az aljzaton keresztül, kívülről a fal repedésein keresztül szivárog be. A radon 
nehezebb a levegőnél, ezért a lakás alacsonyabban fekvő helyiségeiben tud 
felhalmozódni. Ebből következően az emeleti helyiségekben nem várható magas radon-
koncentráció. A beltéri levegő radon-koncentrációja rendszeres szellőztetéssel 
csökkenthető.  
A lakosság természetes eredetű sugárforrások okozta sugárterhelésére (így az 
építőanyagoktól származóéra) jelenleg nincs hazai szabályozás.  
 

5.2 Természeti értékek és erőforrások állapota, védelme, fenntartható 
használata 

 

5.2.1  A biológiai sokféleség megőrzése Kiskunhalason, természet-és 
tájvédelem 

 
Az éghajlat változása, a társadalom folyamatosan növekvő terület-, energia- és 
anyagigénye miatt a természeti környezet és az élő rendszerek egyre súlyosabb 
terheléseknek vannak kitéve. Az élőhelyek feldarabolódását jelentős mértékben a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a területek beépítése okozza. A fragmentálódott 
és így elszigetelődött élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok hiánya jelentősen hozzájárul 
a természetes populációk fennmaradási képességeinek csökkenéséhez, a veszélyeztetett 
fajok számának növekedéséhez. A zöld infrastruktúra koncepció mind európai, mind 
hazai szinten új megközelítésnek számít, amely túllép az eddig megszokott, elsősorban 
védett területekre koncentráló hozzáálláson, és rendszerszemlélettel az ökológiai és 
tájökológiai kapcsolatok által alkotott rendszer működőképességének fenntartására 
törekszik, a biológiai sokféleség megőrzése érdekében.  
 
Természeti örökségünk jövőbeni megőrzése érdekében a természetvédelmi 
szempontokat nem csupán a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken, hanem 
minden területen és tevékenységben érvényesíteni kell. Kiemelten fontos a genetikai 
sokféleség, a természetes növénytakaró megőrzése, csökkenésének megállítása. 
 
5.2.1.1 Ökológiai hálózat 
 
Az ökológiai hálózat alkotórészei a magterületek, melyeket pufferzónák vehetnek körül és 
ökológiai folyosók kapcsolhatnak össze.  
 
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.  
 
A magterületek közötti kapcsolatot az ökológiai folyosók biztosítják.  
 
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. 
 
A Duna-Tisza közén pufferterület Csongrád-Felgyő-Csanytelek-Dóc és Öttömös-
Ásotthalom-Mórahalom térségében található. 
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45. ábra Ökológiai hálózat Kiskunhalas térségében 

 
Forrás: Bács-Kiskun megye területrendezési Terv
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5.2.1.2 NATURA 2000 területek 
 
Magyarország NATURA 2000 területeinek kijelöléséről az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet 
rendelkezik. Ennek 7. sz. melléklete szerint Kiskunhalast 2 kiemelt jelentőségű 
különleges természet-megőrzési terület érinti. Ezek12: 
 

1. Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák HUKN20023) 
 Jelölő fajok 

o magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
o homoki kikerics (Colchicum arenarium) 
o homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) 

 Jelölő élőhelyek 
o 1530 * Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 
o 6260 * Pannon homoki gyepek  
o 91N0 * Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) 

 
2. Imre-hegy, Pirtó-Kiskunhalasi homokbuckák HUKN20036 

 Jelölő fajok 
o magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
o homoki kikerics (Colchicum arenarium) 

 Jelölő élőhelyek 
o 6260 * Pannon homoki gyepek  
o 91N0 * Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) 

 

5.2.1.3 Országos jelentőségű természetvédelmi területek 
 
Pirtói Homokbuckák Természetvédelmi Terület13 
 
A 2012-ben védettség alá kerülő Pirtói Homokbuckák Természetvédelmi Terület mintegy 
600hektáron terül el. A védetté nyilvánítás célja a Duna–Tisza közi homokhátságra 
jellemző szélformálta homokbuckavidék formakincsének (futóhomok formák), valamint a 
természetes és természetszerű élőhelyek és azok élővilágának megóvása volt. 
 
A Pirtói Homokbuckás TT nemcsak hazai, de európai szinten is kiemelt védettséget élvező 
élőhelyeknek, nevezetesen pannon homoki gyepeknek és borókás nyárasoknak, illetve 
közösségi jelentőségű fajoknak ad otthont. Ilyen a csak a Kárpát-medencében előforduló 
homoki kikerics. A meszes homokpuszták szintén bennszülött növényei a homoki 
bakszakáll, a homoki varjúháj, a homoki imola és a rákosi csenkesz is tenyészik itt. A 
területen számos más fokozottan védett (csikófark, gyapjas csüdfű, bugaci nőszőfű) és 
védett növényfaj megtalálható (kései szegfű, homoki fátyolvirág, szürke- és fényes 
poloskamag, erdei szellőrózsa, piros madársisak). 
 
A fajgazdag állatközösség képviselői között találhatók közösségi jelentőségű fokozottan 
védett (magyar futrinka) és védett fajok is (sisakos sáska, barbársáska, pusztai 
hangyaleső). A gyurgyalag és a szalakóta szintén előfordul. A legjelentősebb természeti 
értékeket őrző területrészt, mintegy 32 ha-on, fokozottan védetté nyilvánították, mely 
területre a belépés csak a természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában történhet. 
 
Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár Természetvédelmi Terület 

                                           
12 Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
13 Forrás: http://knp.nemzetipark.gov.hu/pirtoi-homokbuckak 
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A Duna-Tisza közére hajdan jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és nedves rétekegyik 
utolsó maradványa a Fejetéki-mocsár. A mocsár 26 ha területű, 1992 óta védett.A 
zsombékok közti semlyékek rejtik a Duna-Tisza köze egyik legritkább védett növényét a 
vidrafüvet (Menyanthes trifoliata). A magasabban fekvő részeken kiszáradó láprétek 
alakultak ki,ahol sok védett növényfaj él. Ez a kis kiterjedésű láp nem csak ritka 
növényeknek, de néhány kétéltűnek és hüllőnek, és számos nádhoz kötött madárfajnak 
is otthont ad.  
 
Kéleshalmi Homokbuckák Természetvédelmi Terület 
A Kiskunhalas és Kéleshalom területén található 168 ha-os területet 1975-
bennyilvánították védetté. A pionír homokkötő gyeptársulásoktól a zárt 
homokpusztagyepekig sokféle növénytársulás található meg itt. Legjellemzőbbek a 
másodlagosan kialakult pusztai cserjések. A homokpuszta-gyepek csakúgy, mint a Duna-
Tisza köze más vidékein, számos bennszülött és pontusi-pannon növényfajnak nyújtanak 
otthont. 
 

5.2.1.4 Helyi jelentőségű természeti területek 
 
Kiskunhalas város helyi jelentőségű védett természeti területeinek nyilvánításáról a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005. (VI.01.) sz. 
rendelete, valamint az ezt módosító a 2/2009.(II.04.) sz. rendelete szól. 
 
A helyi védett területek elhelyezkedéséről az 5. sz. mellékletből tájékozódhatunk.14 
 
Tekintettel arra, hogy a lista a legutóbbi Környezetvédelmi Program készítése óta bővült, 
tételesen felsoroljuk a helyi jelentőségű védett területeket:  
 
1. Megnevezés: Sóstói Parkerdő 
Hrsz.: 6393 
Terület: 19,6254 ha 
Művelési ág: erdő 
A terület tulajdonosa: Magyar Állam 
A terület kezelője: Kincstári Vagyonigazgatóság 
Védetté nyilvánítás oka: Rekreáció, környezeti nevelés természetközeli erdőben, az ott 
élő növény- és állatfajok védelme. 
 
2. Megnevezés: „Nádas-sziget” 
Hrsz.: 6391 „f” alrészlet 
Terület: 8,7620 ha 
Művelési ág: nádas 
A terület tulajdonosa és kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Védetté nyilvánítás oka: A szigeten fészkelő madarak és egyéb állatok védelme, a 
biodiverzitás fenntartása. 
 
3. Megnevezés: Csetényi Park 
Hrsz.: 2358/4, 2358/5 
Terület: 18,0883 ha 
Művelési ág: park/pihenőpark 
A terület tulajdonosa és kezelője: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Védetté nyilvánítás oka: A terület a várost egykor körülölelő mocsárvilág maradványának 
tekinthető, mely mai mesterséges állapota ellenére is fontos vizes élőhely. Számos 

                                           
14 A térképen jelölt helyi védett területek nem teljes körűek; az Alsótelepen lévő 15 db 
mocsárciprus, illetve a külterületi tarka sáfrány termőhely nem került feltüntetésre. 
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védett madárfaj fészkelő helye, kétéltűek szaporodási helye. A záportározót körülölelő 
pihenőpark rekreációs célokat szolgál, kiváló kirándulóhely, melynek állapotát meg kell 
óvni a jövő nemzedékének. 
 
4. Megnevezés: Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) termőhely 
Hrsz.: 01004/1 
Terület: 2,2458 ha 
Művelési ág: gyep (legelő) 
A terület tulajdonosa és kezelője: Lajkó István (6412 Balotaszállás, Jókai utca 23.) 
Védetté nyilvánítás oka: A területen nagy egyedszámban (több tízezer tő) fordul elő a 
védett tarka sáfrány (Crocus reticulatus), melynek állománya érdemi természetvédelmi 
értéket képvisel. Ennek megfelelően szükséges a területet kezelni és az élőhelyet 
természetvédelmi oltalom alá helyezni. 
 
5. Megnevezés: Kiskunhalas külterület 0725/26 hrsz-ú gyepterület 
Hrsz.: 0725/26 
Terület: 2,4089 ha 
Művelési ág: gyep (legelő) 
A terület tulajdonosa és kezelője: Fehér Péter (6400 Kiskunhalas, Felsőszállás 96.) 
A gyepterület 2009-ben, a 2/2009.(II.04.) sz. rendelet értelmében lett helyi 
jelentőségű védett területté nyilvánítva. 
Védetté nyilvánítás oka: A terület a szomszédos fenyves területén épített vezeték miatt 
veszélyeztetett, a vezetékszakasz útról való megközelítése miatt. A területen számos 
védett és fokozottan védett növényfaj fordul elő, melyek állománya érdemi 
természetvédelmi értéket képvisel. Ennek megfelelően szükséges a területet kezelni és 
az élőhelyet természetvédelmi oltalom alá helyezni. 

5.2.1.5 Helyi jelentőségű védett természeti értékek 
 
Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek listáját Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 31/2007. (XII.05.) sz. rendelete tartalmazza. A vonatkozó 
rendelet 2007. óta nem változott, a helyi jelentőségű természeti emlékek listáját a 6. sz. 
melléklet tartalmazza. 

5.2.1.6 Érzékeny természeti terület (ÉTT) 
 
Kiskunhalas külterületén található gyep, nádas, halastó művelési ágú területek az 
érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-
FVM együttes rendelet (ÉTT) 3. § (4) bekezdése, valamint 2. sz. melléklete alapján 
a Tisza homokhátsági vízgyűjtőjéhez tartoznak, ezért kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület részét képezik. Ezen területekre az ÉTT rendelet 7 §-a alapján a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. (Tvt.) természeti területekre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

5.2.1.7 Ex-lege területek 
 
Kiskunhalas közigazgatási területén jelenleg 6 db ex-lege szikes tó található, melyek a 
Vidékfejlesztési Értesítő LXll. évfolyam 1. száma alapján mintegy 35 db helyrajzi számon 
helyezkednek el. Ezek térképi megjelenítése a 4. sz. mellékletben található.  
 
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
80.267-1-6/2011. számú határozatában állapította meg a Kiskunhalas (külterület) 
0651/25 hrsz-ú, rét művelési ágú, 13 ha 0443 m2 területű földrészlet ex-lege 
védettségét. Az érintett térség szűkebb környezetének a vízmegtartása céljából 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010-ben megadta a tulajdonosi hozzájárulást a 
hosszan tartó csapadékos időszakok alkalmával az engedélyek beszerzését követően a 
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terület Dong-érből történő vízzel való elárasztásához, valamint a szükséges vizsgálatok, 
hatósági egyeztetések lefolytatásához (addig a mértékig, amíg az közvetlenül vagy 
közvetve nem veszélyeztet mezőgazdasági területeket, ingatlanvagyont). A Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság a fenti elképzelést támogatja.  

46. ábra  Kiskunhalas (külterület) 0651/25 hrsz-ú ex-lege szikes terület 
 

 
Forrás: Kiskunhalas Önkormányzata 

 
 
A Kiskunhalas területén működő jelentősebb környezetvédelmi szervezetek az 
alábbiak: 

42. táblázat 
Civil szervezet neve Tevékenység Elérhetőség 

Jövőnk Halas Egyesület Kiskunhalas város természeti és épített 
környezete állapotának megóvása, 
gyarapítása, fejlesztése. 

6400 Kiskunhalas, 
Kossuth utca 21. 

Kiskunhalasi 
Környezetvédelmi 
Egyesület  

A társadalom tudatformálása a környezet 
megóvása érdekében. Az ifjúság 
környezettudatos gondolkodásának 
elősegítése, elvilágosító tevékenység a 
fenntartható fejlődés érdekében.  

6400 Kiskunhalas, 
Majsai út 10. 

Kiskunhalasi Városvédő 
és Városszépítő 
Egyesület  

A város arculatának őrzése az épített és 
természetes környezet megóvása. 

6400 Kiskunhalas, 
Ady u. 9. 

Vasvarjú 
Természetvédelmi 
Alapítvány 

A város és földrajzi környezetében élő 
lakosság környezeti nevelése, az e téren 
munkálkodók tevékenységének 
támogatása. A meglévő és felmerülő 
környezeti problémák felismerése, 
tudatosítása és megoldásában való 
részvétel. Fogyasztóvédelem, kutatás, 
állatvédelem.  

6400 Kiskunhalas, 
Felsőszállás 96. 

Zöld-Híd Halasi 
Környezetvédők 
Egyesülete  

A természeti és épített értékek 
bemutatása, megóvása, a helyi értékek 
védelme. A környezetvédelem 
fontosságára nevelés, oktatás, tudatos 
ökológiai szemlélet és gondolkodásmód 
kialakítása. 

6400 Kiskunhalas, 
Mérleg utca 3. 

Forrás: www.kiskunhalas.hu 
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A civil szervezetek két terület helyi jelentőségű védett területté nyilvánítására nyújtottak 
be Kiskunhalas Önkormányzatának javaslatot („Íriszes” domb és Sós-tó teljes területe). 
A javaslatokról sajnos a mai napig nem született döntés. 
 
5.2.2 A biológiai sokféleség megőrzésére, természet-és tájvédelemre 

vonatkozó fejlesztések bemutatása 
 
A város elkötelezett a turizmus fejlesztése során is a természeti értékek hangsúlyozása 
mellett. Kiskunhalason az elmúlt években a fejlesztések –lehetőség szerint- tartalmaztak 
természet-és tájvédelemre vonatkozó elemeket is.  

5.2.3  Talajok állapota, védelme és fenntartható használata  
 
A talajok állapota 
 
Kiskunhalas Bács – Kiskun megye D – i, DK – i részén, a Duna – Tisza közi Hátság ezen 
belül a Dorozsma – Majsa homokhátság, futóhomokos táján helyezkedik el. A felszínt az 
uralkodó széljárásnak megfelelően ÉNy – DK irányú homokbucka vonulatokba 
rendeződött futóhomok takarja be. A homokos részek össz-vastagsága a Hátság Ny – i 
részén közel 150 m, K – en elvékonyodó lepelként már csak 10 – 15 m. A homokbucka 
vonulatok között a szél hatására kierodált mélyedések húzódnak. A mai felszín zömében 
ennek a jégkorszaki hordalékkúpnak a maradványa. A Duna hajdani fattyúágai között az 
egykori árterületekre folyami homok és lösz települt, majd a jégkorszak végén, a 
földtörténeti újkorban bekövetkezett futóhomokképződés átmozgatta a felszín anyagát. A 
délkelet felé áramló futóhomok gyakran rátelepült a löszfelszínre, így egyik sem alkot 
egységes, összefüggő takarót. A homokos, illetve löszös vonulatok dél felé haladva 
fokozatosan távolodnak és szélesednek. E hordalékkúphoz simulnak a fiatal, jelenkori 
árterek, valamint a vastag, szél által felhalmozódott löszből épült, enyhén tagolt Bácskai-
lösztábla. A terület geológiai szerkezete kedvező lehetőséget nyújtott a szénhidrogének 
kialakulására (Szank). A földtörténeti újkor folyami üledékeinek fontos nyersanyaga az 
agyag, és jelentős az építőipari hasznosításra alkalmas kavics mennyisége is. A terület 
talajainak genetikai típusa: karbonátos, gyengén humuszos homok, homok alapkőzeten. 
A talaj 1,5 m mélységig vízáteresztő, közepes raktározó képességű, gyengén víztartó. A 
gravitációs+gravitációs-kapilláris pórustér 13 %-ra, míg az erősen kötött víz pórustere 3 
%-ra becsülhető. Az agyagfrakció (0,00–0,02 mm) aránya 20 % körüli.  

Forrás: ITS Megalapozó Tanulmány 
 
Kiskunhalas a Dorozsma-Majsai Homokhát kistáj Ny-i szélén helyezkedik el. A kistáj 
meleg, száraz, DNY-i részén mérsékelten száraz éghajlatú erősen vízhiányos terület. 
Tájtípusaira kivétel nélkül a futóhomokos hordalékkúp-síkságon létrejött kultúrsztyep a 
jellemző.  
A táj 1/5-e félig kötött buckás homokvidék. Ennek talaja a futóhomok, amely főleg 
homokpusztaréteknek, a hajdani homoki tölgyesek helyén telepített akácosoknak és 
feketefenyveseknek, nyáras-borókásoknak – de terjedelmes szőlőknek és 
gyümölcsösöknek is - nyújt otthont.  
A kötött homokfelszíneknek, a kistáj közel felének humuszos homok- és csernozjom 
jellegű homoktalaján már sok a szántó, de mozaikszerűen telepítet erdők – főleg akác- 
rétek és legelők, szőlők is jelentékenyek. Ez a tájtípus képviseli leginkább a kultúrsztyep 
jelleget. 
A buckavonulatok közötti mélyedések, laposok felszínén a szikes (mélyben sós 
csernozjom és réti csernozjom, szoloncsák-szolonyec, szolonyeces réti talaj) és réti 
talajok a kistáj területének 1/3-án találhatók. Előbbiek váltakozó talajvízmélységű 
területrészén jellegzetes szoloncsákos sziki növényzetű pusztákat, gyenge 
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termőképességű szántókat és legelőket találunk. A nedvesebb, mélyebb fekvésű réti 
talajokon ártéri liget- és láperdők, láprétek és homoki rétek váltakoznak.  

Forrás: MTA Földtudományi Kutató Intézet: Magyarország kistájainak katasztere 
 

47. ábra Térkép - Település és környékének genetikai talajtípusa  

  
Forrás: AGROTOPO  

 
A talajok védelme, illetve fenntartható használata 
Kiskunhalason szennyvíz öntözés nincs. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
határozatot hozhat a talajterhelési díj bevezetéséről. A talajterhelési díj arra a 
környezethasználóra terjed ki, aki az önkormányzat illetékességi területén a helyi 
hatósági engedélyhez kötött környezet használata során a környezet terhelésével járó 
anyagot bocsát a környezetbe. 
Azok az ingatlan tulajdonosok, akiknek lehetőségük van a városi szennyvízcsatorna 
hálózatra való rákötésre, de ezt nem teszik meg, talajterhelési díj fizetésére 
kötelezhetők.  
 
A fenntartható talajhasználat megvalósításában fontos szerepe van az integrált 
tápanyag-gazdálkodásnak. A talajok védelmét szolgálja, hogy Kiskunhalason az ipari 
tevékenység jelentős része az ipari parkban található. A talajok degradációját 
eredményezi a beruházások során a humusz letermelése, mely hatás csökkentésére a 
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jövőbeni projektek megvalósítása során kell kitérni, eleget téve a humuszvédelmi 
előírásoknak.  
 
A Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramról szóló 1600/2002/EK határozat magában 
foglalja a természeti erőforrások védelmére és a talaj fenntartható használatának 
elősegítésére vonatkozó célkitűzéseket. A Közösség kötelezettséget vállalt egy 
talajvédelemről szóló tematikus stratégia (Stratégia) létrehozására a talajromlás 
megállítása és visszafordítása érdekében. A Stratégiát az Európai Unió végül 2006-ban 
elfogadta. Addig az Uniónak nem volt egységes talajvédelmi koncepciója, csupán az 
ágazati politikák érintették a talajvédelmet. A Stratégia az európai talajok állapotának 
felmérésén túl meghatározza a 3 szükséges intézkedéseket és azok módszertanát, 
valamint a tényleges beavatkozási szinteket is. A Stratégia négy pillére épül: 
keretjogalkotás a talajvédelem érdekében a fenntartható használat elsődleges céljával, a 
talajvédelem beépítése a tagállami és közösségi szakpolitikák alkotásába és 
végrehajtásába, talajvédelmi ismereti hiányosságok megszüntetése a Közösség által 
támogatott kutatások és nemzeti kutatási programok révén, a nyilvánosság figyelmének 
felhívása a talajvédelem szükségére.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény célja az 
ember és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és 
folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása. A 
törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket 
teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére, és elősegíti 
a környezet károsodásának megelőzését, igénybevételének, terhelésének és 
szennyezésének csökkentését, a károsodott környezet javítását és helyreállítását. E 
törvény értelmében a föld védelme kiterjed a földfelszínére és a felszín alatti rétegeire, a 
talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és 
folyamataira. A föld védelme magában foglalja a talaj termőképességének, 
szerkezetének, víz- és levegőháztartásának, valamint élővilágának védelmét is. A 
törvény alapján a föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott 
csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és 
folyamatait nem szennyezik, nem károsítják. A termőföld védelméről szóló 1994. évi LV., 
illetve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezik. Míg az első 
törvény hatálya a termőföldre, mint jogilag körülhatárolható, specifikus ingatlanra terjed 
ki, azaz intézkedik a termőföld tulajdonjogának megszerzéséről, a megszerzés tilalmáról, 
a birtoktagok kialakításáról, addig a második törvény a termőföld hasznosításra, a 
földvédelemre, a földminősítésre, a talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket állapít 
meg. E jogszabályok értelmében földvédelem a termőföld mennyiségének védelme, 
talajvédelem a termőföld minőségének védelme.  
 

5.2.4  Felszíni és felszín alatti vizek állapota, védelme és fenntartható 
használata 

 

5.2.4.1 Felszíni vizek állapota, védelme és fenntartható használata 
 
Felszíni vizek állapota 
 
Kiskunhalas város a Duna-Tisza-közi hátságon található, mintegy 125-127 m.B.f. 
magasságú térszínen. A térség vízföldtani szempontból a dunai szerkezeti árok 
délnyugati részéhez tartozik. A terület talajainak genetikai típusa: karbonátos, gyengén 
humuszos homok, homok alapkőzeten. A talaj 1,5 m mélységig vízáteresztő, közepes 
raktározó képességű, gyengén víztartó.  
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Kiskunhalast régen tavak, mocsarak övezték, erre utal a város neve is. Mára ezek a 
területek kiszáradtak, vagy lecsapolták, így szabad vízfelületként csak a Sós-tó maradt 
meg, az egykori mocsárvilág emlékét pedig a Fejeték láprétje őrzi. Az eredeti állapotokat 
az I. és II. katonai térképek jól szemléltetik: 

48. ábra 

 
Forrás: KNPI 

Sós tó: 
 
A Sós-tó az 53. sz. út mentén, Kiskunhalas északi határában fekszik. A tó melletti Sóstói 
parkerdő, illetve a részét képező Nádas-sziget helyi jelentőségű védett terület, azonban a 
tó egésze nem az. A tó déli részén strand kapott helyet, a többi pedig horgászterületként 
funkcionál.  

I. katonai térkép    II. katonai térkép 
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49. ábra 

 
 

A kiskunhalasi Sós-tó légifotója (Forrás: Kiskunhalas önkormányzata)  
 
2012-ben elkészült a „Kiskunhalasi Sós-tó és környékének komplex tájökológiai-
természetföldrajzi vizsgálata, hidrológiai egyensúlyának megőrzése” tanulmány (a 
továbbiakban: Sós-tó tanulmány), amelynek a fókuszpontjában a kiskunhalasi Sós-tó 
állt. A tanulmányban végzett mérések tanúsága szerint is a térségben jelentős a 
talajvízszint-süllyedés, melyet a csapadékhiányos évek mellett az antropogén hatások 
okoznak. Ennek mérséklésére 2011-ben és 2012-ben a süllyedő felszíni víz pótlására a 
környező kutakból vízutánpótlás történt a tóba. 
 
A Sós-tó vízutánpótlása természetes úton elsősorban a felszín alatti vizekből történik, így 
annak csökkenése kihatott a tó vízkészletére is: 
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50. ábra 

 
Vízkészlet-változás a kiskunhalasi Nagy-Sós-tón 1983-2012 közt 

 
A tanulmány több alternatívát is megvizsgált arra vonatkozóan, hogy a víz pótlása milyen 
forrásból lehetséges. A Nagy-Sós-tó vízszint-megőrzése és a vízminőség javítása 
érdekében elsősorban passzív vízvisszatartási módszerek javasoltak, amelyek a 
talajvízszint emelését célozzák meg és nem a direkt felszíni vízutánpótlást. Ez történhet 
az északnyugati beáramlási területen a betáplálás növelésével, vagy pedig a tótól 
délkeletre lévő területeken az eláramlás mértékének csökkentésével, az áramlás 
megfordításával. Erre vonatkozó javaslatok: 

 A Dong-ér és a mellékcsatornák vízminősége jelenleg nem alkalmas a felszíni 
vízutánpótlás megvalósítására a kémiai paraméterek miatt. 

 A Nagy-Sós-tót övező gát déli részén egy rés van, amelyen nagyvizek idején 
szivárog a környező rétekre. E rés betömítésére mindenképp szükség lenne. 

 A tó egy ÉNY-DK talajvíz áramlási rendszerben található. A tóba ÉNY felől érkező 
talajvizeknek a helyi csapadék mellett legalább 50%-ban szerepük van a 
vízutánpótlásban. Ezért a tó északi partja valamint a tőle északnyugatra lévő 
területek beépítése tovább már nem növelhető, ott mezőgazdasági funkciót kell 
fenntartani. 

 A tótól délkeletre lévő területek felé a felszín alatt eláramlik a tó vize. Az attól délre 
lévő két belvizes mélyedés (többek közt a Kis-Sós-tó) azonban alkalmas lehet ezen 
vízeláramlás csökkentésére, ha e mélyedések vízzel teltek.  

 A Nagy-Sós-tó és a Dong-ér közti csatornát érdemes lenne ellenesésűvé alakítani, 
medrét, s akár a környező szikes gyepeket is víztározásra felhasználni. Direkt 
kapcsolat létesítése a tóval azonban nem javasolt. 

 A Dong-ér 53-as út és Járószéki-zsilip közti szakaszán a csatorna talpszintjének 
legalább 0,5 m-es emelése szükséges, mert a csatorna különösen a vasút környéki 
szakaszon túlmélyített. A fenti szakaszon a vízszintet a csatorna pereméig meg kell 
emelni, s a lehető legtovább e vízszintet megtartani. 

 a Dong-érben való vízvisszatartás nagyon fontos eleme a Járó-széki vésztározó 
befejezése, amely rendkívül magas csapadékú években tatalék- és vésztározóként is 
funkcionálhat. Ehhez egy egységes gát kialakítása lenne szükséges. 

 A vasúttól keletre a Nagy-Sós-tó és a Dong-ér közt, a Nagy-Sós-tó folytatásaként 
szintén található két potenciális tározótér. A fenti két víztérből csövekkel, 
szivattyúkkal a víz Nagy-Sós-tóba is ereszthető, ugyanis az itteni víz kémiai 
paraméterei már igencsak hasonlítanak a célvíztérhez. 

 A Járó-széki zsilip megléte kulcsfontosságú az egész vízmegtartó-rendszer 
működtetése szempontjából. 
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 A Nagy-Sós-tó nyugati partján az 53-as út árka felől a tóba direkt árkos bevezetés 
van. Ez a közúti szennyeződésből adódó káros anyagokat egy-egy csapadékosabb 
időszak után direktben a tómederbe moshatja. E direkt bevezetés mindenképp 
megszüntetendő. 

 A parkerdőben meglévő árkokat folyamatosan meg kellene szüntetni. 
 A Kis-Sós-tótól keletre található egykori MHSZ-lőtér (ma motocross pálya) is 

potenciálisan alkalmas víztározó kialakítására. A jelenlegi és a korábbi hasznosításból 
kifolyóan egy igen zavart területről van szó, ígya legkisebb potenciális természeti kár 
okozás nélkül itt valósítható meg a víz tárolása. 

 A Fejetéki-mocsár kiszáradása probléma lehet, így az abból délre kiinduló árok 
eltömítése igen fontos e terület fennmaradása szempontjából. A vízvisszatartás 
szintén emeli a környező tájban a talajvízszintet. 

 A Nagy-Sós-tó kotrása nem indokolt, mélyítése beláthatatlan káros 
következményekkel járhat. 

 A precíz monitoringhoz egy hitelesített vízmérce létesítése elengedhetetlen. A 
Járószéki-zsilipnél van ugyan vízmérce, de nincs rendszeres adatgyűjtés. Itt a 
vízmegtartás hatékonyságának, a villámárvizekre való reakció gyorsításához 
nélkülözhetetlen lenne a fenntartó által egy digitális vízszínt-mérő elhelyezése. 

 
Aktív vízutánpótlási formák: 

 A tisztított szennyvíz talajvízbe táplálása a pírtói határban, a Nagy-Sós-tótól 
északnyugatra. 

 A mélyfúrású rétegvíz kutakból történő vízutánpótlás szintén megoldás lenne, de ez 
drága. A talajvíz kutakból történő vízutánpótlás egyáltalán nem javasolt. 

 A Dong-ér várost nyugatról övező szakaszán számos felhagyott, nádassal borított 
vályogvető gödör található. Ezek jelentős tartalék vízbázisként szolgálhatnak. E vizek 
akár később a Nagy-Sós-tó passzív vízutánpótlási rendszereibe is bejuttathatók, de 
jelenleg ebben a laktanya okozta nehézfém-szennyeződés komoly gátat jelent. Ezért 
is rendkívül fontos a laktanya területének mihamarabbi kármentesítése. 

 
A Sós-tó déli partvonala mentén kialakított strand területén fürdési szezonban havonta 
történik akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat. A tó 2012. évi és 2013. évi 
mérési adatsorából kiemelt vízkémiai paraméterek: 

43. táblázat 
Paraméter Kívánt 

értékek 
2012.05.04 2012.06.27. 2012.08.23 2013.04.17 

pH 6-9 8,55 8,73 8,85 8,60 
Hőmérséklet °C  22,8 23,0 26,8 14,2 
Oldott oxigén 
mg/l 

 7,05-7,40 7,44 5,87-5,97 8,71 

Oxigén 
telítettség % 

80-120 86,8-87,3 87,8-88,2 72,9-73,8 84,8 

KOI mg/l  9,90 8,40  2,00 
BOI5 mg/l  <5,00 5,00  9,00 
E. coli aj.:<500 0,00 23,00 7,00 15,00 

Forrás: Kiskunhalasi Önkormányzata 
Szintén az 53. sz. főút mentén, de a Sós-tóhoz viszonyítva délebbre és az út másik 
oldalán helyezkedik el a mesterségesen kialakított Tóth Halastó, mely 
horgászvízként funkcionál. A tó hátránya, hogy jelentős a talajvíz elszívó hatása. 
 
Az Ezüst-tó Kiskunhalason a Jókai utca végén található. Átlagos vízmélysége 2,8 méter, 
legmélyebb pontja 4 méter. A tó minden partszakaszán engedélyezett a horgászat. A 
tómeder egy ősrégi mocsaras, lápos terület mesterséges kimélyítésével jött létre. 
 
Felszíni vízfolyások: 
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A terület régen sem bővelkedett természetes vízfolyásokban, azonban a múlt század 
második felében végrehajtott vízrendezés eredményeképp azok már alig 
különböztethetők meg a mesterséges csatornarendszertől. A terület vízhálózatában ez 
utóbbi szerepe a meghatározó. 
 
Kiskunhalas közigazgatási területe a Dongér-Halasi belvízrendszer vízgyűjtő területén 
található.  A rendszer területe 10111,6 km2 és 8 öblözetre tagolódik. A város 2 fő 
vízfolyása a Dongéri-főcsatorna, illetve az abba torkolló Alsószállási-csatorna. 
Mindkettő időszakos vízfolyás.  

 Az Alsószállási-csatorna a meglévő szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének 
befogadója is egyben. A korábbi technológia mellett a tisztított szennyvíz 
szennyezőanyag-koncentrációja rendszeresen túllépte a megengedett határértékeket 
(régebben KOI, majd BOI5, valamint ammónia-ammónium, és összes lebegőanyag), 
emiatt az üzemeltető Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Kft. évről évre jelentős 
mértékű bírság megfizetésére volt kötelezett. A nem megfelelően tisztított anaerob 
jellegű szennyvíz emellett jelentősen hozzájárult a csatorna feliszapolódásához is. 
A város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztésére irányuló KEOP-2009-
1.2.0. pályázathoz a részletes megvalósíthatósági tanulmányt 2010-ben nyújtotta be 
Kiskunhalas Város Önkormányzata. A tanulmány támogatást nyert, így várhatóan 
2013-ban befejeződnek az ebben vállalt feladatok. A kialakítandó SBR technológiával 
működő szennyvíztisztító telep garantálja a tisztított szennyvíz szennyezőanyag-
koncentrációjának határérték alatt tartását. 

 A Dongéri-főcsatorna lényegében önálló vízhozammal nem rendelkező belvíz-
csapadékvíz levezető csatorna. A Dongéri-főcsatorna, valamint a szervesen 
hozzátartozó, a strandfürdő mögött elhelyezkedő záportározó rendszer a város 
területére lehullott csapadékvíz szabályozott elvezetését szolgálja. 
A Dongéri-főcsatornából van biztosítva a Harkakötöny határában elhelyezkedő Harkai 
tó szükség szerinti vízpótlása, illetve a vízleeresztése. A tóban jelenleg halászati 
tevékenység folyik, a vízgazdálkodásra vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel. Így a tó vízminőségére a vízpótlás időszakában jellemző csatornavíz 
minősége és a végzett gazdasági tevékenység együttesen hatnak. 

 
A Sós-tó tanulmány készítésekor a felszíni vizek minőségének meghatározásához 
2011-ben 6 helyen került sor az álló víztér vizsgálatára a főbb kémiai paraméterek 
tekintetében. A 2011. évi mérések eredménye a következő: 

44. táblázat 

Paraméter* Dong-
ér 

Dong-ér 
oldalcsat. 

Kis-sós-
tó szikes 
laposa 

Nagy-
Sós-tó 

dél 

Nagy-Sós-
tó észak 

Fejetéki-
mocsár 

pH (megengedett érték: 
6,5-9) 8,23 7,8 8,43 8,26 8,36 7,98 
OH- tartalom (mMol/l) 0 0 0 0 0 0 
karbonát-tartalom 
(mMol/l) 0,39 0 0,58 0,58 0,58 0 
hidrogénkarbonát-
tartalom (mMol/l) 10,79 16,42 12,83 7,39 7,29 12,83 
Összes oldott sótartalom 
(mg/l) 694 1006 658 486 491 694 
Nehézfém       
Cu (µg/l) (h.é. 500 µg/l) 15,97 3,58 5,521 12,45 3,51 <0,05 
Ni (µg/l) (h.é. 500 µg/l) 7,26 1,62 3,07 1,48 1,13 0,39 
Co (µg/l) (h.é. 1000 
µg/l) 0,62 0,45 0,32 0,19 0,32 0,29 
Cr (µg/l) (h.é. 200 µg/l) 0,76 0,57 0,81 0,32 0,27 0,44 
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Paraméter* 
Dong-

ér 
Dong-ér 

oldalcsat. 

Kis-sós-
tó szikes 
laposa 

Nagy-
Sós-tó 

dél 

Nagy-Sós-
tó észak 

Fejetéki-
mocsár 

Cd (µg/l)(h.é. 5µg/l) 3,36 0,84 0,24 1,24 1,24 0,94 
Pb (µg/l)(küszöb: 0,1 
µg/l) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Zn (µg/l) (h.é. 1000 
µg/l) 23,56 5,87 8,89 3,72 2,21 1,39 
As (µg/l) (h.é. 100 µg/l) 112,5 22,79 1,96 35,81 37,61 24,99 
Se (µg/l)(h.é. 1000 µg/l) 23,11 25,14 11,89 27,37 15,97 18,7 
Tápanyag       
PO43- (µg/l)(h.é. 5000 
µg/l) 414,38 635,30 27,54 37,94 34,20 1331,47 
NH4+ (µg/l)(h.é. 10000 
µg/l) 0,00 350,50 61,17 81,44 78,60 199,04 

NO2- (µg/l) 127,60 15,84 8,36 11,21 19,00 15,63 

NO3- (µg/l) 
1014,8

7 0,00 28,60 46,89 0,00 0,00 
*A táblázatban a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. melléklete alapján az „egyéb védett területek befogadói”-
ra meghatározott határérték szerepelnek. 
 

 pH: A vizsgált talajminták pH-ja a gyengén lúgos tartományban van. A Fejetéki 
mocsár alacsonyabb pH-ja a lápi jelleg miatt nem meglepő, azonban a Dong-ér 
oldalcsatornájában már megindult biológiai folyamatokra és külső 
szennyeződésre utal. 

 Vízben oldott hidroxil-, karbonát- és hidrogénkarbonát-ionok: A Fejetéki-
mocsárnál a jelentős mennyiségű regionális talajvízáramlásoknak köszönhető a 
kiemelkedően magas érték, míg a Kis-Sós-tónál valamint Dong-ér oldalcsatornában 
már a szikesedéshez, az apadó, sekély, zárt vízterekben való akkumulálódáshoz 
köthető a fenti oldott anyagok jelenléte. A legmagasabb össz-sótartalom a Dong-ér 
oldalcsatornában volt, ami nem meglepő, mert az végig szikes élőhelyek övezte 
szikes mélyedés legmélyebb részén halad át.  

 nehézfémek: jelentős nehézfém szennyeződés nem mutatható ki egyik víztérből 
sem, de a Dong-ér vízminősége a legrosszabb, ahol az arzén tekintetében 
határérték-túllépés tapasztalható, valamint a kadmium is egy magasabb, de 
a határértéket még el nem érő koncentrációban volt jelen.  Ezt elsősorban a 
volt szovjet laktanya által hátrahagyott talaj-és vízszennyezés, illetve a település 
közelsége okozza. Fontos tény továbbá az is, hogy a regionális talajvízáramlásokkal 
a mélyből eleve kissé magasabb arzén-tartalmú víz érkezik a felszínre, azonban a 
fenti dong-éri értékek a természetes folyamatokkal önmagukban nem indokolhatók. 

 tápanyagok: ezek megfelelő mennyisége a víztér eutrofizálódásának elkerülése, a 
meglévő élőhelyek, élőhely-struktúra biztosítása miatt szükséges. A foszfát (PO43-) 
mennyisége kiugróan magas a Fejetéki-mocsárban (1331 µg/l), ami az anaerob 
körülmények közt a lápban rothadó növényi és állati eredetű holtanyagnak is 
köszönhető. Az ammónium (NH4+) és a nitrit (NO2-) rendkívül kis koncentrációban 
van jelen, míg a nitrát (NO3

2-) egyes vízterekből teljesen hiányzik.  
 

51. ábra  Kiskunhalas és környékének felszíni vizeinek ökológiai állapota 
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Forrás: Víz Keret Irányelv 

 
Kiskunhalas területe a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló árvízi tározók 
területét nem érinti. 
 
A 240/2000. (XII.23.) „A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni 
vizek és vízgyűjtőterületükkijelöléséről” szólókormányrendeletalapjánKiskunhalas város 
területe nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtőterületei közé. 

5.2.4.2 Felszín alatti vizek állapota, védelme és fenntartható használata 
 
A Dorozsma-Majsai-homokhát felszín alatti vizei kálcium-magnézium-
hidrogénkarbonátosak, a szikeseken azonban a nátrium-hidrogénkarbonátos jelleg 
érvényesül (pl. Járó-szék). A nátrium a fenti kationok mellett mindig jelen van a 
talajvizekben, de nem szikes közegben alárendeltebb. A hidrogénkarbonát után a szulfát, 
majd a klorid ionok aránya számottevőbb az anionok közül. 
 
A térségben a felszín alatti víz északnyugatról délkeleti irányba mozog, a 
talajvíz a Tisza felé áramlik a Dorozsma-Majsai-homokháton. Kiskunhalas és 
környéke intermedier zónának számít, ugyanis a Kiskunhalastól délkeletre, keletre 
elhelyezkedő területek még alacsonyabb fekvésűek, a talajvíz nyugalmi szintje ott még 
alacsonyabban van, így a talajvíz képes a fenti irányokba továbbáramlani. Az itteni 
talajvizek szerepe tehát kulcsfontosságú a Kiskunhalastól délkeletre elhelyezkedő 
területek, azaz a Dorozsma-Majsai-homokhát kistájának jelentős részének vízutánpótlása 
szempontjából. Az ottani semlyékek természetvédelmi szempontból rendkívül értékes, 
egyedülálló lápréti és szikes élőhelyeinek vízutánpótlása Kiskunhalas térségéből 
származik. Ezért a Dorozsma-Majsai-homokhátság Csongrád megyére eső részének 
nyugati, középső és déli területeinek vízellátottságát alapvetően befolyásolja Kiskunhalas 
felszíni és főleg felszín alatti vizeinek állapota, azok mennyiségi és minőségi jellemzői. 
(Forrás: Sós-tó tanulmány) 
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Kiskunhalas közigazgatási területén 5, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által 
üzemeltetett, hivatalos talajvíz-figyelő kút található. A Sós-tó tanulmány ezek közül a 
kiskunhalasi Sós-tótól északnyugatra lévő 2384 sz. észlelő kút adatait vette alapul.  
 
Az 1970-es éveket megelőző időszakban a talajvíz átlagos szintje a Duna-Tisza-közi 
Homokhátság középső részén 1-3 méter között alakult. Ettől északra és délre 3-5 méter 
közötti talajvízszintek voltak. A mérések tanúsága szerint 1983-tól fokozatosan 
csökkent a talajvíz szintje. Az ENSZ élelmezési világszervezete a FAO 2001-ben a 
félsivatagi övezetbe sorolta a hátságot. A talajvízszint süllyedése leglátványosabban 
Kiskunhalas közvetlen közelében a vizes élőhelyek kiszáradásában, átalakulásában, 
valamint a döntően talajvíz táplálta tavak vízfelületének zsugorodásában, illetve 
kiszáradásában nyilvánul meg.  A tendencia megfékezése érdekében aktív 
beavatkozásra lenne szükség. 
 
A talajvízszint süllyedését csak mérsékelni – és nem megfordítani – tudta a tény, hogy 
2006-tól átlagos csapadékösszegű évek következtek, sőt, a 2010. év kiugróan 
csapadékos év volt.  

52. ábra  A talajvíz felszínhez viszonyított nyugalmi szintjének változásai 1932-
2010. között 

 

 
 Forrás: Sós-tó tanulmány 

 
53. ábra A talajvíz felszínhez viszonyított nyugalmi szintjének változásai 1983-2012. 

között 
 

 
 Forrás: Sós-tó tanulmány 

A területen élők mezőgazdasági tevékenységet, elsősorban szőlő és gyümölcs, valamint 
zöldség termelést folytatnak. A vízszintsüllyedés tovább rontja a környéken zajló intenzív 
mezőgazdasági tevékenységből élők termelési és megélhetési lehetőségeit. 
 
A csapadékhiány mellett a vízháztartást az emberi tevékenység is befolyásolja.  
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Kiskunhalas város ivóvíz ellátását a rétegvizek kitermelése biztosítja. A megcsapolt 
rétegek 80 és 300 m között találhatóak. A település rendelkezik 3 víztermelő teleppel, 
valamint 20 darab mélyfúrású kúttal15. A vízminőségre jellemző, hogy a kutak vize 
minden esetben határértéket meghaladó mértékben tartalmaz vasat, illetve a 
határértéket megközelítő mértékben arzént. A kutak vizének minősítése II. osztályú 
rétegvíz. A felszínre hozatala után a vizek kezelésére minden esetben szükség van. 
 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről alkotott 
27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet melléklete szerint Kiskunhalas nem nitrát 
érzékenyterületen fekvő település. A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet által módosított 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet sorolja fel a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken lévő településeket. A rendelet alapján Kiskunhalas 
az érzékeny települések közé tartozik.  
 
Vízgazdálkodás 
 
A Magyar Kormány elfogadta Magyarország felülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervét, ezzel egy időben hatályát veszti a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről 
szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat. (Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervének anyaga a www.vizeink.hu honlapon érhető el.) 2016. év április hónapban az 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi igazgatóság kiadta a 2-20 Alsó-Tisza Jobb Part tervezési 
alegységre vonatkozó Vízgyűjtő gazdálkodási tervet, mely részletesen ismerteti a 
tervezési alegység területén megvalósítandó célokat és feladatokat. A víztestek jó 
állapotának eléréséhez szükséges intézkedések megvalósítása a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben egyes felszíni és felszín alatti víztestek esetében részletesen szerepelnek a 
tervben. Az ebben foglalt vízgyűjtő-gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket be kell 
tartani. Itt hívjuk fel a figyelmet a települési csapadékvíz gazdálkodás stratégia alapjára, 
melynek lényege a 20 mm alatti csapadékok helyben tartása az érintett ingatlan 
tulajdonosának feladata (zöld megoldás), a 20-40 mm közötti csapadékmennyiség 
elhelyezése a település feladatkörébe tartózik (szürke megoldás), míg a 40 mm feletti 
csapadékmennyiség elvezetése állami főműveken történik. 
 

                                           
15 Kiskunhalas Város 2011. évi környezeti állapotértékelése 
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54. ábra  Az Alsó-Tisza jobb part vízgyűjtő területe 

 
Forrás: vizeink.hu 

 
Vízgazdálkodással kapcsolatos szempontok:  
 

- Kiskunhalas közigazgatási területe a Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi index 
alapján mérsékelten veszélyeztetett.   

- A Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat végelszámolás alatt áll, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 3. §.-ának 2014. január 1. napjával bekövetkezett 
módosítása alapján az állami tulajdonú, korábban a vízitársulatok kezelésben, 
vagyonkezelésben, üzemeltetésében lévő vizek és vízilétesítmények a vízügyi 
igazgatási szervek vagyonkezelésbe kerültek a korábban bejegyzett kezelői, illetve 
vagyonkezelői jog egyidejű törlésével. 

- Hivatkozva a TVH-100616-1-2/2015. azonosítószámú (Dong-éri-főcsatorna) és TVH-
100168-1-1/2015. azonosítószámú (Alsószállási csatorna) vízjogi üzemeltetési 
engedélyre az érintett főcsatorna, illetve csatorna fenntartását és üzemeltetését az 
ATIVIZIG nevére átírták. 

- Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997 (VII.17.) KHVM rendelet I. számú 
mellékletének 3. sz. §-a (11) és 4.sz. §-a módosult. 
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- A Kiskunhalas város jóváhagyott vízkárelhárítási tervvel még nem rendelkezik. 

 
d) Csapadékvíz elvezetés16: 

 
A város közigazgatási területe a 11.01 Algyő-Tápé-Gyála-Kőröséri belvízvédelmi szakasz 
területén, 37. sz. Algyői belvízrendszer 37/6. sz. Dorozsma-Halasi belvízi öblözetben és a 
11.02 sz. Dongéri belvízvédelmi szakasz területén a 34. sz. Dongér-Halasi 
belvízrendszerben, a 34/8 Alsószállási belvízi öblözetben helyezkedik el. A 
belvízcsatornákat az ATIKÖVIZIG mellett a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat kezeli, 
illetve tartja fenn.  
 
Kiskunhalas város nem szerepel a „települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes 
rendeletben a veszélyeztetett települések között, ennek ellenére az utóbbi 
kifejezetten csapadékos évek hatására a belvíz problémát okozott a település egyes 
részein. Ezen belvízfoltok kialakulása nem csak a természeti körülmények rovására írható 
fel, kiváltó okként említhető még a nyílt árkok gondozatlansága, betöltése vagy a 
műszakilag nem megfelelő átereszek létesítése, továbbá a természetes víztározók 
megszüntetése vagy az elvezető rendszer egyes szakaszainak elavultsága. 
 
Kiskunhalas városában elválasztó rendszerű csatornahálózat üzemel, azonban ez az 
illegális bevezetések miatt nem érvényesül maradéktalanul. Előfordult, hogy a 
szennyvízcsatornával el nem látott területeken a csapadékvíz elvezetésére szolgáló 
csatornába került a szennyvíz bevezetésre, de fordított esetre is volt példa.  A 
csapadékvíz szennyvízcsatornába való vezetése a helyi szennyvíztisztító telepnek – főleg 
hevesebb esőzések alkalmával – jelentős gondokat okozott.  
 
A város területén nyílt árkok (164 km) és zárt csatornák (36,9 km) létesültek a 
csapadékvíz elhelyezés-elvezetés céljára. A város csapadékvíz elvezető hálózata nem 
képez egységes rendszert, így nincsenek sem az átmérők, sem a nyomvonalak és az 
esések sem összehangolva. A csatornák esetében általában gravitációs szakaszok és 
kisebb alárendelt nyomvonalon nyomott vezetékek is találhatók. A nyomott szakasz a 2 
átemelőhöz kapcsolódóan fordul elő. A csapadékvíz befogadója a Dongéri-főcsatorna és 
az Alsószállási csatorna (mely a Dongéri- főcsatornába torkollik). 

 A Dongéri-főcsatorna alsó szakaszán több helyen bukó van beépítve. A 
Vízgazdálkodási Társulat felmérése szerint a várost érintő csatorna szakasz 0,11 % 
lejtésű, számított vízelvezető kapacitása 2,0 m3/sec. 

 Az Alsószállási-csatorna a csapadékvíz-és belvíz befogadója mellett a város 
szennyvíztisztító telepéből kilépő tisztított szennyvíz befogadójaként is funkcionál, 
jelentős hozamát maga a telep adja. A szennyvíztisztító telepről érkező szennyvíz 
mennyisége 0,03-0,05 m3/sec. Az új szennyvíztisztító telep beüzemelésével ez az 
érték növekedni fog. 

A befogadó Dong-ér csatornába érkező csapadékvíz mennyisége túlterheli a csatornát, 
emiatt szükséges egy új záportározó kialakítása.  
 
A város körül korábban kialakult, vagy a vízállásokból meghagyott természetes 
záportározók lassan megszűntek, illetve a vízgyűjtő területeikről lehatárolásra kerültek. 
A város legnagyobb záportározója a Harangostér-csordajárás területe volt. A következő 
nagy meder a várostól ÉK-re elhelyezkedő terület, ezt azonban szilárdhulladék lerakónak 
használta a város. Ennek két visszamaradt medre a Csetényi-parki záportározó és a Tóth 

                                           
16 Forrás: Kiskunhalas Város belterületi vízrendezése és csapadékvíz elvezetése környezeti 
elővizsgálat és döntés előkészítő tanulmány – PRO AQUA Vállalkozás 
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Halastó területe. A Csetényi Park északi területe tehát engedély szerint záportározónak 
készült, azonban jelenlegi állapotában nem tölti be ezt a szerepet (jelenleg csak az ÉK-i 
területek vizét gyűjti össze). A meder állandó vízzel feltöltött állapotban van, így az 
érkező csapadékvizet nem képes fogadni. A tározó jelenlegi állapotában rekreációs 
vízfelület.17 
 
A heves esőzések során felgyűlő csapadék elhelyezésére az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2001-ben vízjogi létesítési 
engedélyt adott ki az ún. Déli- záportározó építésére. A tervezett tározóba a távlatban 
kialakuló 187,7 ha-os belterületi vízgyűjtő területről (belváros, Tabán, Alsóváros, 
Bükkönyös városrészek) mintegy 359 038 m3/év mennyiségű csapadék vezetődik. A 
tározót ÉK-ről részben természetes magaspart, részben tervezett földgát, DK-ről szintén 
természetes magaspart, DNY-ról tervezett mesterséges töltés határolja. A tározó 
területén meglévő nyíltszelvényű csapadékvíz-elvezető csatornák találhatók, melyek 
közül ÉK-en a Harangostéri övárok, a DK-i övárok és az ÉNY-i övárok megmarad. 
Funkciójuk a tározó töltésének mentett oldalán a szivárgó vizek, egyéb belvizek gyűjtése, 
a tározó lecsapolásakor elvezetett vizek Dongérbe való bevezetése. 
 
A Déli-záportározó közelében 5 db monitoring kút létesítésével szükséges a tározó 
talajra, illetve talajvízre gyakorolt hatását nyomon követni. A monitoring kutak adatai: 

45. táblázat 
 F1 F2 F3 F4 F5 

X 683750 683494 683398 683466 683376 
Y 119008 119122 119393 119570 119610 
Z 126,50 124,90 124,60 124,80 125,70 

Talpmélység 5,0 m (előirányzat) 
Csövezés +0,80 – 1,00 m között Ø 133x4,5 mm acél cső 

+0,60 - -5,0 m között m Ø 90 KM-PVC cső 
Szűrőzése  - 3,50 - -4,50 között 

Kútfejkiképzés terepszint felett kialakított észlelő kútfej, 
kútfejsapkával, betongallérral ellátva 

Vízigény nincs vízhasználat, csak észlelésre használják 
Víztípus talajvíz 

Forrás: ATIKÖVIZIG 
 
A vízműtani számítás alapján meghatározott vízmennyiségek befogadását, ill. 
továbbvezetését az ATIKÖVIZIG kezelésű szakasz biztosítani tudja. A közvetlen 
bevezetésekkel érintett szakaszokon a Dongéri főcsatorna üzemeltetője, a Kiskunmajsa 
és Környéke VGT a tervdokumentációra alapozott befogadói nyilatkozatát megadta. 
 

e) Vízkárelhárítás18: 
 

A helyi önkormányzatok vízkárelhárítási feladatait részletesen szabályozza a 
Vízgazdálkodási törvény 16.§ (4) bekezdése, 17.§-a, a 232/1996. (XII.26.) 
kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól és a 10/1997.(VII.17.) 
KHVM rendelet az ár- és belvízvédekezésről. Ezek a jogszabályok részletesen 
tartalmazzák a vízkárelhárítás műszaki és egyéb feladatait, a védekezés szervezetét, 
működési rendjét. Az Önkormányzati tv. 8.§ (1) bekezdése – többek között – a települési 
önkormányzatok feladatává teszi a vízrendezést és a csapadékelvezetést. A Vgtv. 4.§ (1) 

                                           
17 Forrás: Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programja 2008-2013. 
18 Forrás: Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság „A homokhátsági kistérség 
vízrendezési koncepciója” c. tanulmánya, 2011. július 
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bekezdés f. pontja a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást, valamint az árvíz és 
belvízmentesítéssel járó települési önkormányzati feladatokat határozza meg. Ezek 
egyfelől a települési vízkárok okaira figyelemmel a megelőző műszaki beavatkozások, 
fejlesztések megvalósítását, vízelvezető rendszerek kiépítését, a befogadók, a 
belvízcsatornák mederrendszerét, védelmi tervek elkészítését, azaz a vízkárok 
megelőzését szolgálják.  
A 10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet 4.§. alapján az önkormányzatok helyi vízkárelhárítási 
terveit az illetékes KÖVIZIG szakmai állásfoglalásának megfelelően a polgármester 
hagyja jóvá, mely tervet a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni.  
 

Kiskunhalas jelenleg nem rendelkezik vízkárelhárítási tervvel. A vízkárelhárítási 
tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

 Vízkárelhárítási tapasztalatok 
 Térképmellékletek 
 Műszaki tartalom 
 Védelemvezető feladatai 
 Vízkárelhárítási fokozatok 
 Védekezésre való felkészülés 
 Elérhetőségek 
 Jogszabályok 

 
A vízkárelhárítási tervben az elmúlt évek belvíz védekezési tapasztalatainak mintegy 
operatív intézkedési tervként történő összefoglalása a cél, amely magába foglalja 
a település belvízi veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb pontjait, az itt történt 
beavatkozások, felhasznált gépek, eszközök, anyagok, erőforrások felsorolásával, 
mennyiségeik, típusuk, jellemzőik megjelölésével. 
Az eredményes beavatkozások tapasztalatai a jövőben is alkalmazhatóak, a nem 
megfelelőekre pedig célszerű a jó műszaki beavatkozási terv elkészítése, az esetleg 
ismételten előforduló hasonló helyzet sikeres megoldása érdekében.  
 
Vízvédelemmel és vízrendezéssel kapcsolatos feltételek: 

- Beépítések tervezése során figyelembe kell venni a vízilétesítmények 
megközelítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat: kizárólagos állami tulajdonú 
vízi létesítmények esetében a partéltől számított 6-6 m, a közcélú vízi 
létesítmények esetében 3-3 m szélességű sáv fenntartási, karbantartási munkák 
számára szabadon hagyandó. Parti sávon belül építmény nem helyezhető el. 

- Ipari, szolgáltatói, kereskedelmi és egyéb terület kijelölése során célszerű 
figyelembe venni az elmúlt időszakban előforduló belvízhelyzetben szerzett 
tapasztalatokat. Vízrendezési szempontból nem javasoljuk a mély fekvésű, 
belvízjárta területek beépítését. Amennyiben belvízveszélyes területeken történő 
beépítéseket terveznek, gondoskodni kell a térszín feltöltéséről, illetve az 
építmények kiemeléséről. 

- A nagyméretű burkolt felületekről érkező vizek gyors ütemű összegyülekezése 
nagy csúcs-vízhozamok levezetését teszik szükségessé, ezért a belvízveszélyes 
területeken törekedni kell záportározók kialakítására az elvezető rendszer 
terhelésének mérséklése céljából.  

- A belvízi elvezető csatorna nem csapadékvíz elvezetésből történő további 
terhelését kerülni kell. 

- A beépítéssel érintett területen zárt burkolatok helyett célszerű a beszivárogtatást 
lehetővé tevő, hézagos burkolt felületek kialakítása. 

- A felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése kapcsán a vízrendezési létesítmények 
(pl. tározók, csatornák) építése, azokba történő vízbevezetés, rácsatlakozás 
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vízjogi engedély köteles tevékenység. Az engedélyezési eljárás lefolytatása az 
illetékes Vízügyi Hatóság hatáskörébe tartozik, amelyhez az érintett csatorna 
kezelőjének hozzájárulása minden esetben szükséges. 

Vízvédelmi és Vízrendezési szempontból az alábbi jogszabályokat a hatályosak: 

- 83/2014. (III.14.) Korm. rend. a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról 

- 120/1999. (VIII.6.) Korm.rend. a vizek és a közcélú vízilétesítmények 
fenntartására vonatkozó feladatokról 

- 1995. évi LVII. törvény a Vízgazdálkodásról 4.-6.,8.-10.,12.§ 

- 10/1997. VII.17. KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről 

- 232/1996 (XII.26.) kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés 
szabályairól 4.§ (1)-(2). bek., 13. § 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

- 36/2002. (III.7.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. módosításáról 

- 7001/2002. (2002.01.) FVM- KöVim irányelv Az árvíz és belvíz által 
veszélyeztetett települések ár- és belvízveszély ellen hatásosabb védelmet nyújtó 
településrendezési eszközeinek elkészítéséhez és módosításához 

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról 

Kiskunhalas város közigazgatási területén a területileg illetékes szakaszmérnökségünk: 
ATIVIZIG Szegedi Szakaszmérnökség (6753. Szeged-Tápé, Folyamos telep Tel.: 62/599-
599, Fax: 62/496-760) 

 
 

5.2.5  Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás Kiskunhalason 
 
A környezeti kármegelőzésben az első lépés azon tényezőknek az azonosítása, mely 
környezeti szempontból veszélyt jelenthetnek.  
 
A környezetbiztonság az Európai Közösség által elfogadott definíció szerint: „A környezeti 
biztonság az Európai Közösség azon képességét jelenti, hogy a környezeti erőforrások 
szűkössége és a környezeti károsodás elkerülésével képes fejlődését biztosítani”.  
 
A környezetbiztonságot elsődlegesen a megelőzés elvének érvényesítése garantálhatja. 
Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy hasonló fontossággal 
kell kezelni az esetleges károk kezelésére vonatkozó felkészülést. A környezetbiztonság 
megteremtése érdekében össze kell hangolni a megelőzéssel és a kárelhárítással 
kapcsolatos információs rendszereket, szabályozásokat. A kármegelőzési és kárelhárítási 
feladatok ellátását segítik a kiépített veszélyjelző rendszerek.   
 
A biztonságunkat veszélyeztető események és folyamatok egyrészt természeti, másrészt 
emberi eredetűek. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságának honlapján az alábbi kategóriák vannak megkülönböztetve:  

1. természeti eredetű veszélyek 
 hidrológiai: árvíz, belvíz, hirtelen áradás; 
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 geológiai: földrengés, földcsuszamlás; 
 meteorológiai: szélviharok, aszály, hőség, rendkívüli hideg, téli veszélyek, 

heves zivatar, tornádó.  
2. civilizációs eredetű veszélyek: 

 nukleáris baleset; 
 vegyi baleset; 
 veszélyes anyagok előállítása; 
 közlekedési balesetek – veszélyes anyagok szállítása; 
 közlekedési balesetek; 
 járványok; 
 tűzesetek: tűz, erdőtűz, épülettűz, szabadtéri tűz; 
 tömegrendezvények veszélyei; 
 biológiai veszélyek: szúnyoginvázió, méhrajok. 

 
A természeti katasztrófák jellemzője, hogy általában váratlanul keletkeznek, bizonyos 
esetben rendkívül pusztító hatásúak, a lakosság széles rétegét érintik, többirányú 
hatásuk miatt összetett jellegűek. Magyarország sajátos földrajzi viszonyaiból következik, 
hogy a szélsőséges meteorológiai és hidrometeorológiai események kockázata magas. Az 
egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások 
megtérítésére, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior 
események okozta károk helyreállításának támogatására a központi költségvetés 
tartalmaz elkülönített keretet.  
 
Az emberi tevékenységből adódó környezeti veszélyhelyzetek túlnyomórészt baleseti 
szennyezések következtében alakulnak ki. Hazánkban a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos baleseti veszélyek ellenőrzéséről a 2015. május 31-től bevezetett Seveso III. 
Irányelvnek megfelelő szabályozás gondoskodik.  A veszélyes áruk nemzetközi 
szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) és a hazai szabályozások a mérgező, tűz-
és robbanásveszélyes anyagok szállításával kapcsolatos kockázatok megelőzéséről és 
csökkentéséről rendelkeznek. 
 
A fentieket figyelembe véve Kiskunhalason a legnagyobb kockázatot a természeti 
eredetű károkozás jelenti, nevezetesen a belvíz, az aszály és a hőség. A 
civilizációs eredetű veszélyek közül a közlekedési balesetek - főleg a veszélyes 
anyagok és áruk fuvarozása kapcsán – és a tűzesetek előfordulása 
valószínűsíthető. 
 
Aktuális tényező a Szerbiából érkező menekültek, illegális bevándorlók száma, átmeneti 
befogadásuk kérdése. Kiskunhalas ebből a szempontból az országos átlagnál is 
kedvezőtlenebb helyzetben van, ugyanis a városban két menekültügyi központ is létesült. 
A Kiskunhalasi Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Kiskunhalas, Szegedi úti 
objektuma és egy kétszáz férőhelyes ideiglenes nyitott befogadóállomás a kiskunhalasi 
volt laktanya területén, a menekültügyi őrzött befogadóközponttól elválasztva. A zárt 
táborban azokat helyezték el, akiket már jogerősen kiutasítottak az országból. A 
befogadóállomás és a befogadóközpont működése indokolttá teszi a nagy létszámú 
rendőri jelenlétet és a fokozott honvédségi aktivitást. A megerősített rendőri jelenlét 
ellenére a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban 2015. augusztusától több 
alkalommal is komoly atrocitások miatta kellett a rendőrségnek beavatkozni, mert 
többször is demonstráltak a migránsok, dulakodás, verekedés, kődobálás és a táborból 
való kitörés, kitörési kísérlet is előfordult. A nyitott befogadó állomás létrehozása miatt is 
szükségessé vált, hogy az önkormányzat előzetes lépéseket tegyen a kiskunhalasi 
köznyugalom és közbiztonság fenntartása érdekében. A befogadóállomás környezetében, 
a lakóövezetben illetve a város közterületein fokozott rendőri jelenléttel, járőrözéssel 
tartják fenn a közrendet és közbiztonságot. Emellett a városi rendészet és a kiskunhalasi 
polgárőr szervezet is meglévő erőivel és eszközeivel folyamatosan ellenőrzi a 
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befogadóállomás környezetét, különös tekintettel a lakóövezetre, segítve a közbiztonság 
fenntartását.  

 
Magyarország településeit a 234/2011. (XI. 10.) a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet (röviden: Kat.) 21-24. §-a alapján a rendelet 2. 
számú mellékletében foglalt besorolási szabályok figyelembevételével I-II-III. 
katasztrófavédelmi osztályba kell besorolni. A besorolást a települést érintő veszélyeztető 
hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kell megállapítani. 
 
Kiskunhalas a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó, I. 
katasztrófavédelmi osztályba sorolt település. Ide kell sorolni azokat a településeket, 
melyek: 

 a kockázati mátrixban történő elhelyezése alapján I. besorolást kapják; 
 területén az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és együttes 

hatására tekintettel indokolt a települést fokozottabb védelemben részesíteni. 

Polgári védelem: 
 
A polgári védelem olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, 
amelynek célja a katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének 
megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése 
azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. A köteles 
polgári védelmi szervezetek a központi, területi, települési és munkahelyi polgári védelmi 
szervezetek. 
 
Köteles polgári védelmi szervezetek 
A polgári védelmi szervezetek a központi, területi, települési és munkahelyi polgári 
védelmi szervezetek, melyek állományát a polgári védelmi feladatok ellátása érdekében 
az önként jelentkezett személyekkel a Kat. 65§ (2) bekezdése szerint lehet kiegészíteni.  
A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a 
lakhelye szerint illetékes polgármester osztja be.  
A területi, valamint települési rendeltetésű polgári védelmi szervezetbe csak a település, 
fővárosban a fővárosi kerület területén lakó vagy ezek területén munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt lehet beosztani. 
A polgári védelmi szervezetek egymásnak mellérendeltek, tevékenységüket a védekezés 
irányításáért felelős személy irányítja.  
 
Központi polgári védelmi szervezetek 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője központi polgári védelmi 
szervezetet hoz létre olyan szakfeladat ellátására, amely szükséges szakértelmet és 
technikai eszközöket igényel. Felépítéséről és létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv központi szerve vezetője dönt. Tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szerve vezetője jelöli ki  
A személyi és anyagi-technikai felépítésről a szervezet létrehozásának helye szerint 
illetékes igazgatóság kimutatást készít és tárolja a központi szervezetek megalakítási 
tervét.  
A főigazgató a polgári védelmi szervezetek felépítésének és létszámának indokoltságát 
háromévente felülvizsgálja és intézkedik a szükséges módosítások átvezetésére.  
 
Területi polgári védelmi szervezetek 
Területi polgári védelmi szervezetet kell létrehozni annak a polgári védelmi feladatnak a 
végrehajtására, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni. 
Felépítéséről, étszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője 
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határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata 
alapján. Tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki. 
A területi polgári védelmi szervezetnek a meghatározott működési területén kívül történő 
alkalmazása során a mentésben való részvételére akkor kerülhet sor, ha: 
-      az adott mentési feladat végrehajtásához szükséges polgári védelmi szervezet a 
mentéssel érintett megyében nem jött létre vagy a feladatok a rendelkezésre álló 
szervezetek erejét és technikai lehetőségeit meghaladják; 
-      a feladatok elhúzódó jellege az adott területen működő polgári védelmi szervezetek 
váltását teszi szükségessé; 
-      a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a 
késedelem veszéllyel jár. 
Amennyiben a területi polgári védelmi szervezet alkalmazására a szervezése alapjául 
szolgáló közigazgatási egység határán kívül kerül sor, irányításáért és a mentési 
tevékenység feltételeinek biztosításáért azon megye megyei védelmi bizottságának 
elnöke felelős, ahol a polgári védelmi szervezet a tevékenységet kifejti.  
 
Települési polgári védelmi szervezetek  
Alkalmasnak kell lenniük a helyi veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére és az 
elsődleges mentési feladatok elvégzésére. Községben, városban, megyei jogú városban, 
fővárosi kerületekben kell létrehozni. Létszámát és összetételét a település 
veszélyeztetettségének megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: 
kirendeltség) javaslata alapján az illetékes polgármester állapítja meg és az állományt 
hatósági határozattal osztja be. 
A települési polgári védelmi szervezetet az illetékes megyei védelmi bizottság elnökének 
döntése alapján lehet más településen mentésre alkalmazni. Ha a települési polgári 
védelmi szervezet alkalmazására a településen kívül kerül sor, akkor annak irányításáért 
és a mentési tevékenység feltételeinek biztosításáért annak a településnek a 
polgármestere felelős, amelynek érdekében a polgári védelmi szervezetek a 
tevékenységüket kifejtik. 
A települési polgári védelmi szervezetek polgári védelmi parancsnokságból és 
szakalegységekből állnak, melynek típusai különösen: 

 Infokommunikációs egység 
 Lakosságvédelmi egység 
 Egészségügyi egység 
 Logisztikai egység 
 Műszaki egység 

 
kiskunhalason az Önkormányzati Rendészet tevékenységi köre: 

 Közterület-felügyelet 
 Mezei őrszolgálat 
 Mezőgazdasági ügyintézés 
 Gyepmesteri telep  
 Katonai ügyintézés 
 Polgári védelem 

 
Tűzvédelem: 

2012. január 1- én megalakult az egységes katasztrófavédelmi szervezeti rendszer. 
A különböző szervezetek (tűzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság és a 
katasztrófavédelem) egy egységgé alakulása jelentős változásokat hozott. A 2011- ben 
elfogadott katasztrófavédelmi törvény értelmében 2012. január elsejétől az 
önkormányzati tűzoltóságok az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül 
működő állami tűzoltóságokká alakultak át 2012. április 01-én. A létrehozott új rendszer 
egyik fő célja az volt, hogy a rendszer hatékonyan és gyorsan felszámolja a bekövetkező 
káreseteket, továbbá a feladatok végrehajtása során egyértelműen meg lehessen 
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határozni kinek, milyen feladatai vannak. Fontos és kiemelkedő része volt a rendszernek 
a feladatok végrehajtásáért felelős személyek megnevezése és a feladatok 
végrehajtásának számon kérhetősége, vagyis az alá- és fölérendeltségi viszonyok 
egyértelművé válása. A katasztrófavédelem fontos közügy, mely feladatokat határoz meg 
az állam, illetve az állampolgárok számára. Az új, egységes katasztrófavédelmi 
rendszerben a szervezeti rendszer új struktúrája állt fel. A hivatásos tűzoltóságok 
önkormányzati irányítás alól átkerültek a katasztrófavédelmi kirendeltségek közvetlen 
irányítása alá. 

 A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által védett terület az ország 
legnagyobb területű megyéje, 528 418 ember él a 8 445,15 km²-en. Délről a szerbiai 
Vajdasággal szomszédos, nyugatról a Duna, kelet felől a Tisza határolja. A megyében 
még dominál az agrárjelleg, de a nagyobb városokban (Baja, Kecskemét, Kiskunhalas, 
Kiskunfélegyháza, stb.) és vonzáskörzetükben számos ipari üzem is működik. A 
hazánkat érintő összes természeti és civilizációs veszélyeztető hatás 
bekövetkezhet Bács-Kiskun megyében, ezek közül kiemelkednek: az ár- és belvizek, 
a rendkívüli időjárás, a veszélyes anyagok, a nukleáris energia és a tűzesetek okozta 
veszélyeztetettség.  

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területén a 6 hivatásos tűzoltóság, 
3 katasztrófavédelmi kirendeltség alá került. A Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-
parancsnoksághoz tartozóan egy kihelyezett katasztrófavédelmi őrs található Solt 
városban (mely 33 km-re található hivatásos tűzoltósághoz viszonyítva), itt egy fél raj 
egy gépjárműfecskendővel van elhelyezve, biztosítva ezzel a környező terület védelmét. 
A megye tűzvédelmében fontos szerepet töltenek be az önkormányzati tűzoltóságok és a 
tűzoltó egyesületek. Az igazgatóság területén összesen kilenc önkormányzati tűzoltóság 
és huszonhárom tűzoltó egyesület rendelkezik együttműködési megállapodással a 
hivatásos tűzoltósággal.  

 

5.2.6  Környezeti kármentesítés 
 
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében történik a földtani 
közegben és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések 
felderítése, a felszín alatti vizek, a földtani közeg veszélyeztetésének, 
szennyezettségének, károsodásának megismerése; a veszélyeztetett területeken a 
szennyezettség kockázatának csökkentése; valamint a szennyezett területeken a 
szennyezettség csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése. 
 
KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 „Kiskunhalas, Jókai utcai települési szilárd 
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés 
megszüntetése” című projekt imegvalósítása irányult környezeti kármentesítésre.  

A kiskunhalasi Jókai utcai kommunális szilárdhulladék-lerakó kármentesítése az 
országban az elsők között kezdődött el és valósult meg 2015 augusztusára. A város 
életében meghatározó beruházás referencia értékkel bír. A volt szeméttelep 30 éven át 
működött, amikor 1993-ban végleg bezárták. Az Európai Unió és a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával kétfordulós pályázat keretében, a tervezéssel és a kivitelezési 
munkálatokkal együtt közel 5 év alatt sikerült mentesíteni a lerakó által okozott 
szennyeződésektől a mintegy 13 hektárnyi területet. A kiskunhalasi önkormányzat a 
kármentesítési kivitelezésre 1.592.187.870 forintot nyert a KEOP pályázaton, mely 100 
százalékban fedezte a megvalósítás költségeit. A ténylegesen felhasznált támogatási 
összeg 1.483.400.000,- Ft lett. A kármentesítés keretében a teljes, összesen 233 ezer 
333 köbméter hulladékot kitermelték és mechanikai előkezeléssel rostálták, átválogatták, 
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majd a potenciális szennyező forrásként azonosítható kommunális frakciót, veszélyes 
hulladékot és a gumihulladékot a területről elszállították. A több mint 170 ezer köbméter 
inert és stabilizált biohulladékot a volt lerakó területén létrehozott alsó és felső 
szigeteléssel ellátott depóniába helyezték el.  

Az alsó szigetelés a későbbiek során megakadályozza majd, hogy az elhelyezett hulladék 
közvetlen érintkezzen a talajvízzel és szennyezze azt.  

A felső szigetelés pedig a csapadékvíz hulladékanyagba való beszivárgását gátolja. Így a 
depóniában elhelyezett hulladékból a későbbiek során már semmilyen szennyező anyag 
nem kerülhet ki a környezetbe. A felső szigetelő anyagot egy méter vastagon takarták be 
fedőréteggel, amelybe őshonos fűféléket ültettek. A Jókai utcai „domb” az előzetesen 
tervezettnél magasabb lett, így az északi és a keleti oldalán is mintegy 570 méter 
hosszan körülbelül 10 méter széles kiegészítő földtámasszal is megerősítették, amely a 
depónia megközelíthetőségét és körbejárhatóságát segíti elő. A projekt keretében közel 
32 ezer köbméternyi felszín alatti vizet is megtisztítottak két ütemben egy komplex 
víztisztító berendezés segítségével. A depónia körül a korábban hulladékkal teli 
munkagödrökben ma tisztított – részben felszín alatti víz, részben csapadékvíz eredetű – 
víz található, az északi oldalon mintegy 5 hektáros területen 80 cm – helyenként akár 2 
méter – mélyen. A déli tó mintegy 3 hektárnyi területen fekszik, 1-1,5 mélységű. A 
mesterségesen kialakított tavak partvonalán már most vízi növények – sás, nád – és 
különböző vízi madarak telepedtek meg, változatos zöldterület van kialakulóban. A halasi 
önkormányzatnak a projektben foglaltak szerint további 5 éven át – úgynevezett 
fenntartási időszakban – kell megőriznie az elért eredményeket, beleértve a depóniát és 
a körülötte kialakított, hulladéktól mentesített területen létrejött tavakat –, valamint a 
környezetvédelmi hatóság előírásai szerint 4 évig rendszeresen ellenőriznie kell 
mintavételekkel és azok elemzésével a volt lerakó terület környezeti állapotát. 

 

5.3 Az erőforrás- takarékosság-és hatékonyság felmérése, javítása, a 
gazdaság zöldítése 

 

5.3.1 Erőforrás-takarékosság és hatékonyság felmérése, javítása 
 
A természeti erőforrásokba beleértjük az ásványi nyersanyagokat, a biológiai és genetikai 
erőforrásokat, a talajt, a termőföldet, a víz- és energia erőforrásokat, az ökoszisztémákat 
és a szolgáltatásaik teljes körét. 
 
Az Európai Unió elkötelezett a fenntarthatóbb erőforrás-használat előmozdításában. A 10 
évre szóló Európa 2020 Stratégia az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb 
növekedés feltételeit kívánja megteremteni az Unióban. A stratégia hét kiemelt 
kezdeményezésének egyike, az Erőforrás-hatékony Európa (COM (2011) 221) biztosít 
átfogó keretet az erőforrás-hatékonyságot szolgáló hosszú távú szakterületi stratégiák 
kidolgozásához. Erre és más kiemelt kezdeményezésekre, illetve az EU Fenntartható 
Fejlődés Stratégiájára építve az Európai Bizottság 2011 szeptemberében jelentette meg 
az Európai Unió Erőforrás Hatékonysági Útitervét (COM(2011) 571). Az Útiterv 
felhívja a figyelmet arra, hogy a világ növekvő népességének igényeire tekintettel az EU 
tagállamoknak hatékonyabban kell gazdálkodniuk a természeti erőforrásokkal és a 
gazdasági növekedést teljesen függetleníteniük kell az erőforrás- és 
energiafelhasználástól, valamint annak környezeti hatásaitól. Az Útiterv átfogó 
szemléletű, külön foglalkozik a gazdaság zöldebbé tételével, a természeti tőke 
védelmével és az ágazati kihívásokkal. 
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Magyarországon az anyaghasználat nagyjából állandósult, illetve a hulladéktermelés 
összességében csökken, ugyanakkor egyes erőforrások és hulladékáramok esetében ma 
is jelentős ingadozást (pl. veszélyes hulladék), esetenként növekedést (pl. roncsautók), 
illetve csökkenést tapasztalunk (pl. építési és bontási hulladék, elektromos és 
elektronikai hulladékok). 
 
Kiskunhalas területén több olyan energetikai célú beruházás is megvalósult, melyek a 
megújuló energia hasznosítását célozták meg. Ezek ismertetésére a 2.4.2 fejezetben 
került sor.  
 
A város elkötelezett az erőforrásokkal való takarékoskodás és a megújuló 
energiaforrások tágabb körű hasznosítása mellett.  
 
Kiskunhalas területén a szolgáltatott ivóvíz mennyisége csökkent, holott az ivóvíz-
hálózatba kötött lakások száma -2014. év kivételével- nőtt, így csökkent az egy 
háztartásra jutó éves vízfogyasztás is. Ez a vízfogyasztáshoz hozzáadódó szennyvízdíj 
eredménye, mivel a lakosság igyekszik csökkenteni a kiadásaikat. 
 
Az erőforrás-hatékonyság termelésben való növelése és a tiszta, környezettudatos 
termelés egyértelmű versenyképességi előnyökkel is jár. E téren egy önmagát erősítő 
folyamatra számíthatunk, melyben a termelők, gyártók, kereskedők és szolgáltatók 
válaszolnak az új, környezettudatos fogyasztói igényekre, illetve a zöldülő 
termékválasztékkal is segítik a fogyasztói szokások kedvező irányba történő 
elmozdítását. Javítani kell a környezeti követelményeknek megfelelő helyettesítő 
termékek, illetve szolgáltatások elérhetőségét. 
 
5.3.2 A fogyasztás környezeti hatásainak felmérése, csökkentése 
 
A lakosság értékrendje és életmódja alapvetően határozza meg fogyasztási szokásait, 
amely viszont hatással van a környezet állapotára. A 2012. évi Rió+20 Konferencia 
megerősítette, hogy a fenntartható fejlődés szempontjából kulcsfontosságú tényező a 
fenntartható termelés és fogyasztás kérdésköre. A fenntartható termelés és fogyasztás 
tulajdonképpen „a szolgáltatások és kapcsolódó termékek olyan használata, mely kielégíti 
az alapvető szükségleteket és egyben jobb életminőséget biztosít, miközben 
minimalizálja a természeti erőforrások és toxikus anyagok használatát csakúgy, mint a 
hulladékok és szennyező anyagok kibocsátását a szolgáltatások és termékek teljes 
életciklusa során, annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a jövő generációk 
szükségleteinek kielégítését”. 
 
Mindezekre tekintettel a Rio+20 találkozón elfogadásra került a fenntartható fogyasztási 
és termelési programok tízéves átfogó keretprogramja.  
 
Az élelmiszerfogyasztás, a lakásfenntartás és a mobilitás felelős a környezetet érő 
terhelések 70-80%-áért és egyúttal a háztartások kiadásainak jelentős részét teszik ki. 
 
A természeti környezet megőrzésének sikere attól függ, hogy a lakosság értéknek 
tekinti-e a biológiai sokféleséget, megérti-e a természet, a társadalom és a gazdaság 
komplex összefüggéseit.  
Ebben a folyamatban a környezettudatosság növelése mellett a fenntartható 
életmódra való ösztönzés is kiemelten fontos. 
 
A fogyasztás fenntarthatóbbá tétele érdekében széleskörű tájékoztatást kell nyújtani a 
lakosságnak a környezet és az ökoszisztéma szolgáltatások állapotáról, a várható 
folyamatokról, ezeknek a jelenlegi fogyasztási és életmódmintákkal való összefüggéséről, 
a változtatás lehetséges módjairól; valamint meg kell adni a lehetőséget és az 
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információt ahhoz, hogy olyan terméket választhasson, amely minél kevésbé terheli a 
környezetet.  
 
Ezt a folyamatot segítette elő a Kiskunhalason megvalósult TÁMOP 5.5.1/A-10/2010-
0023 Fenntartható Homokhátság c. projekt, mely célja az akcióterületként kijelölt 
Homokháti Kistérség legfontosabb társadalmi, környezeti problémáinak kezelése. Ezen 
felül a tájékoztatás érdekében a város honlapján rendelkezésre állnak a 
környezetvédelemmel kapcsolatos dokumentumok. 
 
A 2014-ben elkészített LA21 kérdőíveket juttatott el a lakossághoz, mely a fogyasztás-
környezet-természet kérdéskörére is kitért. 
 

5.3.3 Energiatakarékosság-és hatékonyság felmérése, javítása 
 
A hazai energiagazdálkodás átfogó keretét – összhangban az Európa 2020 Stratégia 
céljaival – a Nemzeti Energiastratégia 2030 jelenti, amely célként fogalmazza meg az 
energiatakarékosság és energiahatékonyság növelését. A részletes célokat és feladatokat 
a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv és a Megújuló Energia Hasznosítási 
Cselekvési Terv tartalmazza. Az Energiahatékonysági Irányelv a tagállamok számára egy 
közös keretrendszert hozott létre annak érdekében, hogy európai uniós szinten a közös 
célkitűzés, azaz 2020-ig a 20%-os energiahatékonyság elérése teljesüljön.  
Az ország energiafelhasználásának 40%-a az épületekhez köthető, főként a fűtéshez-
hűtéshez. Kiskunhalas városvezetése felismerte az ebben rejlő fejlesztési lehetőségeket, 
így a 2.4.2 fejezetben ismertetett projekteket valósította meg.  A következő 
önkormányzati intézményeknél megújuló energiahordozót is hasznosítanak: napenergiát 
hasznosítanak a Bibó István Gimnázium, a Kertvárosi Általános Iskola, a Felsővárosi 
Általános Iskola és a Fazekas Mihály Általános Iskola és a Bernáth Lajos Kollégium 
energiaellátásban.  
 
A városban a villamos energiát az EDF-DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatja. A belterület 0,4 kV-os 
kisfeszültségű elosztóhálózata csupasz légvezetékkel van kiépítve túlnyomórészt 
betonoszlopokkal. A fogyasztói csatlakozások főleg légkábelesek, az intézmények 
földkábelesek. A közvilágítási hálózat az elosztóvezeték hálózat oszlopaira szerelt 
közvilágítási lámpatestekkel kiépített.   
 
Magyarországon természeti adottságai miatt elsősorban a megújuló alapú hőtermelés 
kiaknázásában vannak nagy lehetőségek. Ezen belül hangsúlyosan a geotermikus 
energiában, valamint a távhőtermeléshez kapcsolódó biomassza alkalmazásban. A 
megújuló energiaforrások területén Magyarországon kívánatos jelentősebb hangsúlyt 
fektetni a decentralizált, lokális alkalmazásokra, különösen a napenergia 
vonatkozásában.  
 
A megújuló energiafajták közül Kiskunhalason a termálvíz és a geotermikus energia 
felhasználásnak az előnyei a legkedvezőbbek. A Dél-alföldi régió kiváló geotermikus 
adottságokkal rendelkezik. A legjelentősebb hévíztároló képződmények itt érik el 
legnagyobb vastagságukat Magyarországon.  
 
Kiskunhalas környezetében jelenleg szélenergia-hasznosítás nincsen.  
Kiskunhalas területén vízenergia hasznosítás nincsen. 
 

5.3.4 Hulladékgazdálkodás Kiskunhalason 
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5.3.4.1 Települési szilárd hulladék 
 
A települések lakosainál keletkező hulladékok kezelése kötelező önkormányzati feladat 
(Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pont), melyet az önkormányzatok rendeletben kötelesek 
szabályozni. A 2012. évi 2012. évi LXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) a hulladékról 
kimondja, hogy települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 
a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja. 
A Ht. alapján az ellátásért felelős feladata:    

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak 
meghatározása,    

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása,    
 a közszolgáltatási szerződés megkötése,  
 a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megadni minden adatot és 

információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges.  
Az ellátásért felelős feladatai részletesen:  
A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja 
a Ht. 33-37. §-ok alapján.  
 
Az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződést annak megkötését vagy módosítását 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton megküldi a 
Koordináló szerv részére a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti 
megfelelőségének vizsgálata céljából.  
A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:  

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási 
terület határait az OHKT-ben foglaltakkal összhangban,  
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás 
egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, 
illetve alvállalkozó végzi,  
c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, 
a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit,  
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri 
rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit,  
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit,  
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat.  

A települési önkormányzat gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi 
feltételeinek megszervezéséről. Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe 
tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és 
kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és 
kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés 
útján gondoskodik.  
   
A 2016. április 1. után hatályos jogszabályi előírások értelmében Közszolgáltatási 
szerződésekkel kapcsolatos új feladatok:  
A Ht. 2016. április 1-től hatályos rendelkezései értelmében a települési 
önkormányzatoknak 2016. június 30-ig módosítaniuk kell a közszolgáltatási 
szerződéseiket oly módon, hogy  
- azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés,  
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- törlésre kerül a kintlévőség-kezelés, valamint,  
- rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási 
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.  
 
Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel az előírt 
határidőig (2016. október 1-jéig) nem rendelkezik, a települési önkormányzat a 
határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 
hónapos határidővel felmondja.  
 
Kiskunhalas területén az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. az önkormányzattal, 
mint megrendelővel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, gondoskodik a települési szilárd hulladékok 
gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról.  
A hulladékok ártalmatlanítása a Kiskunhalasi Regionális hulladékkezelő Központban 
történik, ennek üzemeltetését, a hulladékok komplex kezelését a KUNSÁG-HALAS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, végzi.  
 
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 2015. évben a Ht., az önkormányzattal kötött 
szerződés, a környezetvédelmi hatóság által kiadott közszolgáltatási engedély, a minősító 
okirat, valmaint az ezeket felváltó, 2015. augusztus 31-én kiadott minősítési engedély 
alapján látja el a közszolgáltatást, mely az alábbi feladatokat jelenti:  

 kommunális hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása 
 lomtalanítás 
 többlethulladékok elszállítása 
 ügyfélszolgálat és hulladékudvar biztosítása Kiskunhalason 

 
Hulladékok gyűjtése, szállítása 
 
A lakossági vegyes hulladékok (egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 
hulladékot is, EWC kód: 20 03 01) szállítása heti 1 alkalommal történik. A lakosságnál 
jellemzően 110-120 l-es edényzet van telepítve. Ezeken kívül 1100 l-es 660 l-es 770 l-es 
gyűjtőedény is igényelhető, valamint az 5000 l-es gyűjtőkonténer alkalmazása is 
elterjedt. A műanyag edényzeteken kívül a lakosság körében esetenként keletkező 
hulladékok gyűjtéséhez külön térítés ellenében 60, illetve 120 l-es zsákok is 
igényelhetők. Az öntömörítős gépjármű alkalmas 120, 240, 1100 literes szabványos 
gyűjtőedények ürítésére. A településszerkezet és az önkormányzattal kötött szolgáltatási 
szerződés alapján Kiskunhalason 4 db 3 tengelyes gépjárművel végzi a közszolgáltató a 
hulladékszállítást.  
 

46. táblázat 
A rendszeres gyűjtés során elszállított és kezelt hulladékok mennyisége (2015. év):  
Kezelési kód Kezelés megnevezése Kezelt mennyiség (t)* 
D5 Lerakással történő ártalmatlanítás 902,43 
R1 MBH technológiával kezelt hulladék 5987,90 
R12 V Válogatás, előkezelés 522,67 
R3 Komposztálás 231,03 
Összes kezelt mennyiség  7644,03 
*A szolgáltató által 2015. 01. 01. - 2015. 11. 30. közötti időszakra megadott adatok 
továbbszámított éves értéke.  
 

47. táblázat  
Elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyisége, házhoz menő gyűjtéssel (2015. év):  
EWC kód megnevezés gyűjtött mennyiség kg  
15 01 01 Papír csomagolási hulladék 70 100 
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 44 400 
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15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 61 950 
15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 302 657 
Összes begyűjtött szelektív hulladék 479 107 
 

48. táblázat 
Hulladékudvar  

megnevezés mennyiség m3 
Inert hulladék 248 
Lomhulladék 32 
Zöldhulladék 1203 
Összesen: 1483 

 
Hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 
 
A hulladékszállítás során begyűjtött hulladék kezelése és ártalmatlanítása a Kiskunhalasi 
Regionális Hulladékkezelő Központ Hulladékkezelő telepén történik.  
A hulladékkezelési tevékenységet az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedély 
(IPPC engedély) birtokában végzik. A hulladéklerakó telep jogszabályoknak és IPPC 
engedélynek megfelelően megépített, szigetelt aljzatú, csurgalékvíz-gyűjtő 
drénrendszerrel, valamint depóniagáz-kinyerő és - hasznosító rendszerrel ellátott 
depóniatér a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel.  
 
A hulladéklerakót a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti. 
teljes alapterülete 36,8312 ha, a depóniatér 4,7 ha, üzemelési ideje 26 év, mely 
biztosítja a 740 000 tömör m3 szilárd települési hulladék 24,8 m magassággal való 
elhelyezését. A depónián lerakással ártalmatlanítható hulladék mennyisége 28 460 t/év.  
 
Lomtalanítás 
 
A lomtalanítás évente 1 alkalommal az ingatlanok elől házhoz menő gyűjtéssel történik. A 
szállítási napon a hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezett lomot a szolgáltató elszállítja a 
lomtalanítás alkalmával. 
 
Hulladékudvar 
 
A szelektíven gyűjtött, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékgyűjtő 
udvarokban is el lehet helyezni. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan 
magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló kártyáját, 
illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási 
megbízás másolata). A hulladékgyűjtő udvar kapujában információs tábla tájékoztatja a 
beszállítót az elhelyezhető hulladékfajtákról és mennyiségekről, valamint a létesítmények 
elhelyezkedéséről, a nyitvatartási rendről. 
 
Kiskunhalasi hulladékudvar: 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10. hrsz. 

49.  táblázat 
Az évi egy alkalommal elhelyezhető hulladékok fajtái: 
Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok 
lomhulladék (pl. bútorfélék, textilhulladék) 
– max 1 m3/év 

fáradt olaj, használt sütő zsiradék és 
göngyölegei – max. 100 kg/év 

lakossági építési törmelék – 1 m3/év festék, tinta, ragasztó, gyanta, oldószer – 
max. 100 kg/év 

üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos 
üvegek stb.) 

növényvédő szerek, festékek maradékai és 
göngyölegei – max. 100 kg/év 
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papír hulladék (pl. újságok, füzetek, 
könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, 
szórólapok, karton) 

lejárt szavatosságú gyógyszerek – max. 
100 kg/év 

műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET 
palack, nejlon zacskó) 

fénycső, izzó – max 100 kg/év 

italos kartondobozok (tetra pack 
csomagolás: üdítős, tejes doboz) 

szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem) – 
max 100 kg/év 

elektronikai hulladék (pl.: háztartási 
kisgép, nagygép, irodatechnika, 
szórakoztató elektronika, barkácsgép stb.) 
– max. 200 kg/év 

veszélyesnek minősülő elektronika (Tv, 
monitor, hűtőberendezés) – max. 100 
kg/év 

személyautó gumiabroncs – 1 garnitúra/év akkumulátor max 100 kg/év 
zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, 
lomb) – 1 m3/év 

 

 
MBH kezelő 
 
A térségben az 1990-es években alakult meg az első önkormányzati társulás –Csongrád 
és környéke 23 településével - amely a hulladékgazdálkodás térségi szintű fejlesztését 
tűzte ki célul. Kiskunhalas Város Önkormányzata tagja a 82 települést magába foglaló 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumnak. A konzorcium, EU-s 
társfinanszírozással új, a szigorú környezetvédelmi-hulladékgazdálkodási előírásoknak 
megfelelő regionális hulladékkezelési rendszert alakított ki. A rendszer továbbfejlesztését 
szolgáló pályázathoz (KEOP-1.1.1) a 82 településsel egyetemben Kiskunhalas Város 
Önkormányzata a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának elfogadásával csatlakozott. A KEOP 7.1.1.1/09-
2009-0004 azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési 
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekt során az alábbi elemek 
valósultak meg:  
 

 A települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval történő 
előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő 
(továbbiakban: MBH) létesítmények telepítése a regionális létesítményekben; 

 A zöld hulladék házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban házi 
komposztáló edények kihelyezésével (elsősorban a kisebb lélekszámú 
településeken); 

 Házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld hulladék); 
 Házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra: a 

begyűjtött csomagolási hulladék speciális öntömörítős gépjárművekkel történő 
begyűjtése, majd a hulladékkezelő telepeken a hulladék válogatása, bálázása. A 
meglévő válogató kapacitás fedezi a projektben tervezett szelektíven begyűjtendő 
hulladék mennyiség válogatási igényét. A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés 
során az alábbi hulladékok begyűjtése tervezett az erre a célra kiadott zsákokkal: 
(csomagolási) papír,(csomagolási)fém; (csomagolási)műanyag. 

 
A projekt során a hulladékkezelő központban mechanikai-biológiai előkezelő 
került kialakításra, melynek segítségével leválasztható mechanikailag a magas 
fűtőértékű frakció, ami alkalmas cementművi égetésre is. Az így keletkező anyagra a 
Társulás rendelkezik befogadóval, illetve befogadói nyilatkozattal. 

A projekttel kapcsolatos lényeges jogszabály a települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. 
(III. 8.) Korm. rendelet, mely a jelen projektre is vonatkozik. 
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A mechanikai előkezelő három oldalról zárt csarnokban kap helyet. A kiskunhalasi 
hulladékkezelő központban 2013-ban az alábbi fejlesztések váltak szükségessé a 
mechanikai-biológiai előkezelő esetében: 

 Komposztáló (MBH-hoz tartozó komposztálótér 3300 t kapacitással) 
 előkezelő (19000 t kapacitással). 

 
A mechanikai-biológiai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők: 

1. A beszállított hulladék fogadása: A beszállított települési szilárd hulladékok 
mennyiségének regisztrálása és minőségének ellenőrzése a hulladékkezelő 
központ hídmérlegén történik.  

2. A beszállított hulladék ürítése a mechanikai kezelő csarnokban: A hulladék 
fogadására és átmeneti tárolására betontámfallal elkerített terület került 
betervezésre a 3 oldalról zárt csarnokban. A tároló méretezése 1 napi tárolásra 
készült, arra az esetre, ha az aprítógép esetleges meghibásodása miatt a 
feldolgozás szünetelne. A hulladék fedett térbe kerül, csapadékvízzel tehát nem 
érintkezik.  

3. A hulladék aprítása: A tároló helyről a rakodógép a lassú fordulatú aprítógép 
garatába adja be az anyagot. Az aprítógép célszerűen kalapácsos a kemény 
darabos, ásványi eredetű hulladékok miatt. 

4. Mágneses szeparálás: Az aprítógép kihordó szalagja fölé mágneses szeparátor 
kerül, mellyel a mágnesezhető fémhulladékok kerülnek leválasztásra. A 
mágnesezhető fémek innen egy gyűjtőkonténerbe kerülnek. 

5. Mechanikai kezelés (rostálás): Ezután a hulladék a dobszitára kerül, amely a 
rácsátmérőtől függően szétválasztja a hulladékot fennmaradó vagy áteső 
frakcióra. A fennmaradó frakció további kezelésen megy keresztül, a nagy 
szervesanyag tartalmú áteső frakció végleges lerakásra kerül a depóniatérben. 

6. Mágneses leválasztás: A rostálásból a fennmaradó, 80-250 mm közötti frakció 
szállítószalagon a fém leválasztóra jut.  

7. Lég szeparátor: A légszeparátor feladata a hulladék könnyű és nehéz frakcióra 
történő válogatása. A könnyű frakció további kezelésen megy keresztül, míg a 
nehéz frakciót konténerbe ürítik és innen a depóniatérre kerül végleges lerakásra. 
A termikus hasznosítást zavaró 80 mm-nél nagyobb, nehezebb fajsúlyú ásványi 
frakciót (kő, kavics, üveg) légszeparátorral távolítjuk el.  

8. Biológiai kezelés, a hulladék stabilizálása: A Kiskunhalasi hulladékkezelő telephely 
rendelkezik saját komposztálási technológiával, mely a vegyes hulladék biológiai 
stabilizálása során is használható. Itt csak komposzttér (térbeton) kialakítása 
szükséges, illetve a megnövekedett kezelendő hulladékmennyiség miatt a 
technológia fejlesztése/bővítése. 

9. Mechanikai utókezelés (rostálás): A magas fűtőértékű finom frakció tömörítés 
előtt utóaprításon megy keresztül a hulladék teljesebb homogenizálása 
érdekében.  

10. Utóaprítás: A könnyű frakció a bálázás előtt az utóaprítóra kerül, amely azt 0-30 
mm közötti méretűre aprítja. A konténeres raktározásra az átmenti tárolóba, vagy 
kiszállításra kerülnek a felhasználóhoz, amely a jelenlegi projekt esetében a 
Beremendi cementgyár lesz. A kiszállításra kerülő anyag fűtőértéke 14 -17 MJ/kg. 

11. Tömörítés: A tömörítő egységgel összeépített cserélhető tároló tartállyal, laza 
szerkezetű, kis fajsúlyú hulladék tömörítésére, tárolására és szállítására alkalmas 
berendezés történik. 

 

5.3.4.2 Települési folyékony hulladék 
 
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1.§ (2) a) szerint a törvény hatálya nem 
terjed ki a szennyvízre, így a szennyvizek kikerültek a hulladékok köréből. Jelen fejezet 
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ezért nem tér ki a települési folyékony hulladékok kérdésére, azt az 5.1.4 pont 
tartalmazza.  
 

5.3.4.3  Egyéb hulladékok 
 
Ipari és gazdálkodói:  
A kommunális jellegű és termelési hulladékok termelője önálló, szolgáltatóval kötött 
szerződés alapján gondoskodik hulladékának kezeléséről. 
 
Veszélyes hulladékok:  
A közszolgáltató nem jogosult veszélyes hulladékok házhoz menő gyűjtésére. A lakossági 
veszélyes hulladékot a lakosok beszállíthatják a hulladékudvarra, ahonnan a 
közszolgáltató munkatársa szállítják el és gondoskodnak kezeléséről.  
 
A szolgáltatói, ipari és gazdálkodói veszélyes hulladékokat termelője önálló szerződés 
alapján, nem bevonva a közszolgáltatót, szállíttatja el a veszélyes hulladékát arra 
jogosult gyűjtővel vagy kezelővel.   
 

5.3.4.4 Hulladékgazdálkodás fejlesztendő területei 
 

A 2016. évben készített Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási terv 
(OHKT) 2016-2020 megfelelőségi követelményei 

Az Európai Uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségek alapvetően a hulladékok 
újrafeldolgozását irányozzák elő: csomagolási papír 60%, műanyag 22,5%, üveg 60%, 
fém 50%, fa 15%, mindre összesen 60%-os hasznosítási kötelezettség, utóbbiból 55%-
os minimális újrafeldolgozási kötelezettség. 

A közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek 
meghatározása 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalának folyamatos vizsgálata a Koordináló 
szerv feladata, amit az egyes közszolgáltatók tevékenységének egyenkénti ellenőrzésével 
valósít meg.  

A Koordináló szerv a közszolgáltatók tevékenységének megfelelőségét közszolgáltatási 
területre vetítetten végzi. Közszolgáltatási terület alatt a közszolgáltatási szerződéshez 
tartozó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett önkormányzati közigazgatási 
területet értjük.  

Az ellenőrzés alapja az egyszeri, és a rendszeres adatszolgáltatás, továbbá a 
szúrópróbaszerű ellenőrzés. A vonatkozó rendeletek értelmében a közszolgáltatási 
tevékenységet csak olyan szervezet végezhet, amely megfelelőségi véleménnyel 
rendelkezik.  

A megfelelőségi véleményt az állami koordináló szerv adja ki a közszolgáltató 
tevékenységének vizsgálata és minősítése eredményeképpen.  

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése 
akként fogalmaz, hogy „a Koordináló szerv megvizsgálja, hogy a közszolgáltató 
tevékenysége az OHKT előírásainak megfelel-e, alkalmas-e a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás az OHKT-ben foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére”. A 
pontosabb meghatározás érdekében javasolom az OHKT szövegezésében is ennek az 
alapulvételét.  
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Az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatok/ a célokhoz vezető 
megfelelési követelmények, előírások: a Ht. 41-44. §, valamint a 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet értelmében a közszolgáltató a közszolgáltatási területen a 
hulladékhierarchia figyelembe vételével gondoskodik a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. A jogszabályi előírások mellett, az OHKT-ben 
megfogalmazott műszaki követelmények figyelembe vételével a közszolgáltatónak a 
tevékenységét a megfelelőségi előírások szerint kell végeznie.  

A megfelelőségi vélemény megítélésének feltétele minden egyes közszolgáltató 
számára, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás OHKT-ben rögzített színvonalú 
teljesítése. A minden közszolgáltatóra vonatkozó, a megfelelőségi vélemény 
megadásának szükséges és elégséges általános feltételei a következők:  

A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények  
 
a) Vegyes hulladék  
Az egyes ingatlanhasználók tekintetében szükséges a közszolgáltatás körébe tartozó 
vegyes hulladék (biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó) a fentiekben hivatkozott 
EüM rendeletben nevesített kormányrendelet szerinti, beépítettségre vonatkozó előírás 
figyelembe vételével történő összegyűjtése és elszállítása.  

 
Elszállítási gyakoriság   
A helyi önkormányzat rendeletében az EüM rendeletben leírtaknál gyakoribb elszállítási 
gyakoriságot is megfogalmazhat.    

 Időszakos szolgáltatási területen az önkormányzat rendeletében meghatározott 
időszakban a biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyes hulladékgyűjtés 
gyakorisága minimum heti egyszeri.     

 Azon közszolgáltatási rendszer esetében, ahol a biológiailag lebomló hulladék heti 
rendszeres elszállítása ingatlantól történő elkülönített gyűjtés formájában legalább 
heti gyakorisággal megtörténik, a maradék, biológiailag lebomló hulladékot nem 
tartalmazó vegyesen gyűjtött hulladék elszállítása a heti egyszeri gyakoriságnál 
ritkábban is megvalósulhat.  

Ebben az esetben az ingatlanhasználók megfelelő tájékoztatása a közszolgáltatás 
igénybevételéről az önkormányzat és a közszolgáltató feladata. A kötelező elszállítási 
gyakoriságon felüli eseti többlet hulladékelszállítási igény biztosítása a közszolgáltató 
feladata a helyi önkormányzati rendeletben meghatározottakkal összhangban.  

 
A vegyes hulladék elszállítását valamennyi ingatlanhasználó részére egész évben 
folyamatosan biztosítani kell.   
o Ez alól kivételt képez az önkormányzatok rendeletében az üdülő, illetve a zártkerti, 
időszakosan használt, időszakosan lakott ingatlanokra vonatkozó szabályozás.   
o Üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak nem lehet kevesebb 6 hónapnál, illetve a 
június, július, augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell. Ellátási időszakban a 
közszolgáltató köteles a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési gyakoriság biztosítására.  
 
Gyűjtőedény  
Az ingatlantól történő vegyes hulladék gyűjtéshez gyűjtőedényt nem köteles a 
közszolgáltató biztosítani a közszolgáltatási díj terhére. Az alkalmazott gyűjtőedénynek 
igazodnia kell a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtési, szállítási technikai, logisztikai 
megoldáshoz. Az ellátásért felelős az ingatlanhasználó számára előírhatja a gyűjtőedény 
biztosításának követelményeit, feltételeit.  

 (385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről: A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 
közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző 
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űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson -80 és 120/110 liter, illetve az egyedül 
élőknek 60 liter-.) 

o A közszolgáltatás ellátásának érdekében a közszolgáltató által a gyűjtőedény egyedi 
azonosítóval kerüljön ellátásra.    A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás 
módját az ingatlanhasználó által igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell 
megszerveznie.  
o Zárt edény esetén pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe 
történő szakadásmentes felrakásával, konténerek esetén az elszóródást megakadályozó 
zárt konténerrel, vagy szállítás közbeni letakarás biztosításával.   
o Amennyiben a gyűjtés a domborzati, közlekedési egyedi sajátosságok, vagy 
időszakosan az időjárási körülmények (pl. csúszós, jeges, havas útviszonyok) miatt csak 
platós járművel végezhető el, úgy a gyűjtés és a szállítás ideje alatt a hulladék 
elszóródás elleni védelmét takarással biztosítani kell.  
Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata.  
 
A gyűjtőedények összegyűjtése során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára 
vonatkozó technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani.  
 
A gyűjtés és szállítás végpontja    
Az összegyűjtött vegyes hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul közvetlenül 
a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani.    Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat 
befejezése után a járművel üres állapotban kell telephelyezni.   Kétütemű szállítás esetén 
a vegyes hulladék az átrakó állomáson egy hétnél tovább nem maradhat, azt a gyűjtő 
általi beszállítás után egy héten belül a hulladékkezelő létesítménybe kell 
továbbszállítani.  

 
b) Zöldhulladék  
Az egyes ingatlanhasználók tekintetében szükséges biztosítani a közszolgáltatás körébe 
tartozó zöldhulladék meghatározott módon és minimális gyakorisággal történő 
összegyűjtését és elszállítását.   A zöldhulladék összegyűjtését a vegyes hulladék 
gyűjtésénél meghatározott módokon felül a közszolgáltató teljesítheti kötegelt elszállítási 
lehetőség biztosításával, amely esetben a kötegek mérete a rakodás módjához (kézi, 
vagy gépi) igazodjon.   
o A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem 
ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre.   
o A zöldhulladék gyűjtése megvalósítható a zöldhulladék helyszíni aprításával és az 
apríték elszállításával, amennyiben erre az azt végző megfelelő engedéllyel rendelkezik.    
A zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges:   

o a szolgáltatást legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, amely során a 
januárban két alkalom (tekintettel a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre), április, május, 
június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy 
alkalmat biztosítani kell.   

o A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, 
hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség 
biztosításával, amennyiben a lehetőség legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 
20 km-es távolságban rendelkezésre áll.  

Zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási területen valamennyi ingatlanhasználó részére 
biztosítani kell, ahol a vegyes hulladékgyűjtés és szállítás rendelkezésre áll, illetve aki a 
közszolgáltatás díját megfizeti.    
A zöldhulladék gyűjtés során a gyűjtő járműre, valamint a gyűjtés módjára vonatkozó 
technológiai előírásokat a közszolgáltató köteles betartani. Az összegyűjtött 
zöldhulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul közvetlenül a hulladékkezelő 
létesítménybe kell szállítani. Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a 
járművel üres állapotban kell telephelyezni.  
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c) Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék  
A vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi ingatlanhasználó 
tekintetében szükséges biztosítani, legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára, a 
közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék 
meghatározott gyakoriságú, mennyiségű és módon történő összegyűjtését és 
elszállítását.  
Közszolgáltatás körébe tartozó elkülönített csomagolási hulladék gyűjtésnek minősül:    
 az a tevékenység, amelynek során a közszolgáltató a települési hulladék 

háztartásokban keletkezett egyes összetevőit az újrafeldolgozás vagy visszanyerés 
érdekében az erre a célra kialakított gyűjtőponton, házhoz menő rendszeres járattal, 
vagy ezzel egyenértékű más gyűjtési módszerrel a hatályos jogszabályokban 
rögzítettek szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elkülönítetten 
gyűjti;  

 illetve a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban – a háztartásokból 
származó és természetes személyek által leadott – szelektíven gyűjtött csomagolási 
hulladék átvétele, amelyért a közszolgáltató nem számít fel, illetve nem juttat külön 
díjazást;  

 valamint   a bölcsődékben, óvodákban, alap-, közép- és felsőfokú oktatási 
intézményekben, kollégiumokban, egészségügyi intézményekben, szociális 
intézményekben, valamint egyéb közfeladat ellátására létrehozott költségvetési 
szervnél keletkezett települési hulladék egyes összetevőinek az újrafeldolgozás vagy 
visszanyerés érdekében az erre a célra kialakított gyűjtőponton, házhoz menő 
rendszeres járattal, vagy ezzel egyenértékű más gyűjtési módszerrel, a hatályos 
jogszabályokban rögzítettek szerinti – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében 
történő – elkülönített gyűjtése;  

 továbbá az ezen pont hatálya alá tartozó intézmények, az önkormányzatok, illetve az 
ellátásra kötelezett, vagy a közszolgáltató által szervezett rendezvények, kampányok 
hulladék-mentesítése során végzett, a hulladék szelektált gyűjtésével kapcsolatos 
tevékenység;  

 továbbá az óvodák, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények által tudatformáló 
környezetvédelmi akció keretében a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésének területi hatályán belül történő elkülönített gyűjtés, 
amennyiben ez a szolgáltatás a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésének területi hatálya alá tartozó valamennyi ilyen intézménye számára 
elérhető;  

 továbbá   az irodai-, kiskereskedelmi, vendéglátás tevékenység, szálláshely 
szolgáltatás nyújtása során, továbbá kulturális és természeti látványosságok 
helyszínén, kiállítások, rendezvények helyszínén, sport- és szabadidős létesítmények 
területén kis mennyiségben, nem koncentráltan keletkező, a háztartási hulladékhoz 
hasonló jellegű hulladékok elkülönített gyűjtése, amennyiben a gyűjtés a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretén belül, gyűjtőhelyenként és frakciónként 
legfeljebb 2500 l-es, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében alkalmazott 
gyűjtőedényben történik, és a heti ürítési gyakoriság a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében végzett ürítési gyakoriságot nem haladja meg; 

 továbbá ezen hulladékok gyűjtése nem sorolható az ipari, kereskedelmi jellegű gyűjtés 
körébe, és a szállítást a közszolgáltató rendszeresen, a lakossági szelektív hulladék 
gyűjtőjárattal végzi.   

 
Megfelelési fajlagos célok 

 
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék körébe 
tartozik legalább a papír, üveg, műanyag, fém és azok társított csomagolásai. A 
közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer 
akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi 
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csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése 90%-ban megvalósul 
frakciónként évente:  

papír   10 kg/fő/év 
üveg  6 kg/fő/év 
műanyag 4 kg/fő/év 
fém   1 kg/fő/év 

 
Megfelelő elkülönített gyűjtési módok 

 
A gyűjtés és szállítás megszervezése során törekedni kell az ingatlanhasználóktól 
történő, házhoz menő megoldások alkalmazására, azonban a begyűjtési mennyiségek 
teljesítése esetén elfogadható a helyi adottságokhoz, vagy a hulladék frakció jellegéhez 
igazodó kombinált rendszer is. 
 
1. Házhoz menő elkülönített gyűjtés esetén a gyűjtés megvalósulhat frakciónkénti 

elkülönítéssel, vagy bizonyos frakciók együttgyűjtésével. A gyűjtés módjának 
megválasztását igazítani kell a begyűjtött csomagolási hulladék további válogatási, 
kezelési módjához. Az ingatlanhasználók tekintetében a gyűjtés módjához szükséges 
megfelelő tájékoztatás az ellátásért felelős és a közszolgáltató feladata.   Az 
ingatlanhasználók számára a gyűjtőedény biztosítására a vegyes hulladék gyűjtésénél 
meghatározott edénybiztosítási szabályok vonatkoznak azzal a kiegészítéssel,   
 hogy zsák alkalmazása esetén a zsáknak annyiban átlátszónak kell lennie, hogy a 

gyűjtés során a belehelyezett frakció megfelelősége a zsák megbontása nélkül 
azonosítható legyen.    A gyűjtés elvégzése során a gyűjtési gyakoriságnak 
legalább havi egyszerinek kell lennie a választott frakciónkénti, vagy 
együttgyűjtési megoldást figyelembe véve.   

 Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén az ingatlanhasználók által elkülönített 
frakciók a gyűjtés, szállítás során nem keverhetők össze.   

A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját az ingatlanhasználó által 
igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell megszerveznie. Zárt edény esetén 
pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe történő szakadásmentes 
felrakásával, konténere esetén az elszóródást megakadályozó zárt konténerrel, vagy 
szállítás közbeni letakarás biztosításával.  

Amennyiben a gyűjtés a domborzati, közlekedési egyedi sajátosságok, vagy időszakosan 
az időjárási körülmények (pl. csúszós, jeges, havas útviszonyok) miatt csak platós 
járművel végezhető el, úgy a gyűjtés és a szállítás ideje alatt a hulladék elszóródás elleni 
védelmét takarással biztosítani kell.  

Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata.   

Az elkülönített gyűjtés során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára vonatkozó 
technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani.   

Az összegyűjtött csomagolási hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 
közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. Az adott napi gyűjtési és 
szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban kell telephelyezni.  

2. Gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok alkalmazásával történő gyűjtés esetén a gyűjtés 
megvalósulhat frakciónkénti elkülönítéssel, vagy bizonyos frakciók együttgyűjtésével a 
vonatkozó kormányrendelet előírásait betartva.     

A gyűjtés módjának megválasztását igazítani kell a begyűjtött csomagolási hulladék 
további válogatási, kezelési módjához.  

Az ingatlanhasználók tekintetében a gyűjtés módjához szükséges megfelelő tájékoztatás 
az ellátásért felelős és a közszolgáltató feladata. Az ingatlanhasználók számára a 
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gyűjtőedény biztosítására a vegyes hulladék gyűjtésénél meghatározott edénybiztosítási 
szabályok vonatkoznak.   

o A gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt a minimum 1,5 m3 befogadó kapacitású alul 
üríthető (harang) edény.   

A gyűjtés elvégzése során a gyűjtési gyakoriságnak legalább kétheti egyszerinek kell 
lennie a választott frakciónkénti, vagy együttgyűjtési megoldást figyelembe véve.   

o Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén a gyűjtőszigeten elkülönített frakciók a 
gyűjtés, szállítás során nem keverhetők össze.   

A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját az ingatlanhasználó által 
igénybe vett gyűjtőedényhez igazodóan kell megszerveznie. Zárt edény esetén 
pormentes ürítéssel, zsákok esetén gyűjtő jármű zárt felületébe történő szakadásmentes 
felrakásával, konténere esetén az elszóródást megakadályozó zárt konténerrel, vagy 
szállítás közbeni letakarás biztosításával.  

Amennyiben a gyűjtés a domborzati, közlekedési egyedi sajátosságok, vagy időszakosan 
az időjárási körülmények (pl. csúszós, jeges, havas útviszonyok) miatt csak platós 
járművel végezhető el, úgy a gyűjtés és a szállítás ideje alatt a hulladék elszóródás elleni 
védelmét takarással biztosítani kell.  

Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata.   

Az elkülönített gyűjtés során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára vonatkozó 
technológia előírásokat a közszolgáltató köteles betartani.   

Az összegyűjtött csomagolási hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul 
közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. Az adott napi gyűjtési és 
szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban kell telephelyezni.   

3. Hulladékudvar alkalmazásával történő gyűjtés esetén a gyűjtés megvalósulhat 
frakciónkénti elkülönítéssel, vagy bizonyos frakciók együttgyűjtésével a vonatkozó 
kormányrendelet előírásait betartva.  

 A gyűjtés módjának megválasztását igazítani kell a begyűjtött csomagolási hulladék 
további válogatási, kezelési módjához.  

 A hulladékudvart igénybe vevők megfelelő tájékoztatása az elkülönítés módjáról az 
ellátásért felelős és a közszolgáltató feladata.     

 A hulladékudvaron a gyűjtés céljából alkalmazott edény (konténer) feleljen meg a 
vonatkozó rendeletben előírtnak.  

 A természetes személy ingatlanhasználók számára a hulladékgyűjtő udvar 
igénybevétele az önkormányzat rendeletében meghatározott mennyiségi feltételek 
és igénybevételi szabályok betartása esetén díjmentes, amennyiben a természetes 
személy által a kötelező közszolgáltatás díja kifizetésre került.   

A gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt a minimum 5 m3, akár 30 m3 befogadó 
kapacitású konténeres gyűjtés alkalmazása.     

A gyűjtés elvégzése során a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell lennie 
a választott frakciónkénti, vagy együttgyűjtési megoldást figyelembe véve.  

 Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén a hulladékudvarban elkülönített 
frakciók a gyűjtés, szállítás során nem keverhetők össze.   
 A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját a hulladékudvaron 
elhelyezett edény és a telítődéshez igazodóan kell megszerveznie.  

o Zárt edény esetén pormentes ürítéssel, vagy csereedényes szállítással.  
o Nyitott konténer esetén az elszóródást megakadályozó takarással szállítás 

során.  
 Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató 
feladata.  
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 Az összegyűjtött csomagolási hulladékot a gyűjtés befejezése után 
haladéktalanul közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani.  
 Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a járművel üres 
állapotban kell telephelyezni.  
 
A hulladékudvar nyitva tartása a vonatkozó kormányrendeletben foglaltakon 
túlmenően minimálisan akkor megfelelő, ha az üzemeltetés éves szinten legalább 
9 hónapon keresztül megtörténik és a havi nyitvatartási idő eléri a havi 
minimum 20 órát.  
A leírt üzemeltetési időt összevontan kell figyelembe venni, ha az 
ingatlanhasználónak 20 km-es körzetben több hulladékudvar is rendelkezésére áll a 
hulladékok átadására.  
 

d) A lomhulladék  

A vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi ingatlanhasználó 
tekintetében, legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti 
ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladék 
meghatározott gyakoriságú és módon történő összegyűjtése és elszállítása.  

A közszolgáltatónak a lomtalanítás során törekedni kell az ingatlanhasználóktól történő, 
házhoz menő megoldások alkalmazására, azonban a gyűjtési, átvételi és elszállítási 
kötelezettség teljesítése esetén elfogadható a helyi adottságokhoz, vagy a hulladék 
frakció jellegéhez igazodó kombinált rendszer is.  

A lomtalanítás megszervezésénél is figyelembe kell venni azt a célt, hogy a lom jellegű 
hulladékok nagy része alkalmas anyagában hasznosításra és szinte a teljes lom 
hulladékáram előkezelés után alkalmas legalább az energetikai hasznosításra.  

A lomtalanítás módszerének megválasztásánál törekedni kell a lom hulladékon belüli 
további frakciók (különösen: elektronikai hulladékok és elektromos berendezések, fa 
tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási 
hulladékok, textil, fém hulladékok) szétválasztására, elkülönített gyűjtésére és 
szállítására a további hasznosíthatóság érdekében.   

Megfelelőség: a lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10 
kg/fő/év mennyiségű lom hulladék gyűjtésére és szállítására. A lomtalanítás 
elvégzése, biztosítása évente egy alkalommal kötelező.  

1) Házhoz menő elkülönített gyűjtés esetén a gyűjtés megvalósulhat frakciónkénti 
elkülönítéssel, vagy a teljes lom frakciók együttgyűjtésével. A gyűjtés módjának 
megválasztását igazítani kell a begyűjtött lom hulladék további válogatási, kezelési 
módjához.  

Az ingatlanhasználók tekintetében a gyűjtés módjához szükséges megfelelő tájékoztatás 
az ellátásért felelős és a közszolgáltató feladata.     

A házhoz menő rendszerű lomtalanítás esetén előnyben kell részesíteni azt a megoldást, 
amikor az ingatlanhasználó előzetes időpont egyeztetés alapján közvetlenül a 
közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot és nem történik meg a közterületre 
kirakodás.   

o A közterületre kirakással meghirdetett lomtalanítás esetén a közszolgáltató köteles a 
gyűjtési nap utáni 24 órán belül legkésőbb valamennyi a lomtalanítás körébe tartozó 
hulladékot elszállítani.    

A házhoz menő rendszerű lomtalanítás akkor tekinthető elfogadottnak, ha évente egy 
alkalommal valamennyi ingatlanhasználó igénybe tudja venni.     

Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén az ingatlanhasználók által elkülönített frakciók 
a gyűjtés, szállítás során nem keverhetők össze.      
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A közszolgáltatónak a lomhulladék gyűjtésének és szállításának módját a kirakott lom 
jellegéhez és a további kezeléshez igazodóan kell megszerveznie.   Amennyiben a 
gyűjtés a domborzati, közlekedési egyedi sajátosságok, vagy időszakosan az időjárási 
körülmények (pl. csúszós, jeges, havas útviszonyok) miatt csak platós járművel 
végezhető el, úgy a gyűjtés és a szállítás ideje alatt a hulladék elszóródás elleni 
védelmét takarással, rögzítéssel biztosítani kell.  

Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató 
feladata. A lomtalanítás során a gyűjtőjárműre, valamint a gyűjtés módjára vonatkozó 
technológiai előírásokat a közszolgáltató köteles betartani.  

Az összegyűjtött lom hulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul közvetlenül a 
hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat 
befejezése után a járművel üres állapotban kell telephelyezni.  

2) Gyűjtőpontok alkalmazásával történő lomtalanítás esetén a gyűjtés megvalósulhat 
frakciónkénti elkülönítéssel, vagy a lom hulladék vegyes gyűjtésével. A gyűjtés módjának 
megválasztását igazítani kell a begyűjtött lomhulladék további válogatási, kezelési 
módjához.  

Az ingatlanhasználók tekintetében a gyűjtés módjához szükséges megfelelő tájékoztatás 
az ellátásért felelős és a közszolgáltató feladata.     

Az ingatlanhasználók számára a gyűjtőedény biztosítására a vegyes hulladék 
gyűjtésénél meghatározott edénybiztosítási szabályok vonatkoznak. A gyűjtőedény 
alkalmazásánál javasolt az 5 m3-30m3-ig terjedő űrmértékű nyitott konténerek 
alkalmazása.    

 A gyűjtőpontok alkalmazásával történő lomtalanítás akkor tekinthető elfogadottnak, ha   

o évente egy alkalommal valamennyi ingatlanhasználó igénybe tudja venni, továbbá   

o a gyűjtőpontok sűrűsége biztosítja az ingatlanhasználók általi könnyű, gyors 
megközelíthetőséget.     

Frakciónkénti elkülönített lom gyűjtés esetén az elkülönített frakciók a gyűjtés, szállítás 
során nem keverhetők össze.     

A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtés és szállítás módját a kihelyezett edény és a 
telítődéshez igazodóan kell megszerveznie. A közszolgáltató köteles a gyűjtési nap utáni 
24 órán belül legkésőbb valamennyi a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot a 
gyűjtőpont környezetéből is elszállítani.  

Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata.  

A lomtalanítás során a gyűjtő járműre, valamint a gyűjtés módjára vonatkozó 
technológiai előírásokat a közszolgáltató köteles betartani. Az elszállított lom 
hulladékot a haladéktalanul közvetlenül a hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. Az 
adott napi gyűjtési és szállítási feladat befejezése után a járművel üres állapotban kell 
telephelyezni.  

3) Hulladékudvar alkalmazásával történő lomtalanítás esetén a gyűjtés megvalósulhat 
frakciónkénti elkülönítéssel, vagy bizonyos frakciók együttgyűjtésével a vonatkozó 
kormányrendelet előírásait betartva. A gyűjtés módjának megválasztását igazítani kell a 
begyűjtött lom hulladék további válogatási, kezelési módjához.  

A hulladékudvart igénybe vevők megfelelő tájékoztatása az elkülönítés módjáról az 
ellátásért felelős és a közszolgáltató feladata.    A hulladékudvaron a gyűjtés céljából 
alkalmazott edény (konténer) feleljen meg a vonatkozó rendeletben előírtnak.    A 
természetes személy ingatlanhasználók számára a hulladékgyűjtő udvar igénybevétele az 
önkormányzat rendeletében meghatározott mennyiségi feltételek és igénybevételi 
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szabályok betartása esetén díjmentes, amennyiben a természetes személy által a 
kötelező közszolgáltatás díja kifizetésre került.     

A gyűjtőedény alkalmazásánál javasolt a minimum 5 m3, akár 30 m3 befogadó kapacitású 
konténeres gyűjtés alkalmazása.    

 A gyűjtés elvégzése során a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell lennie 
a választott frakciónkénti, vagy együttgyűjtési megoldást figyelembe véve.   

a) Frakciónkénti elkülönített gyűjtés esetén a hulladékudvarban elkülönített frakciók 
a gyűjtés, szállítás során nem keverhetők össze.  A közszolgáltatónak a hulladék 
gyűjtés és szállítás módját a hulladékudvaron elhelyezett edény és a telítődéshez 
igazodóan kell megszerveznie.  

-Zárt edény esetén pormentes ürítéssel, vagy csereedényes szállítással.  

-Nyitott konténer esetén az elszóródást megakadályozó takarással szállítás során. 

Gyűjtés, szállítás során az elszóródott hulladék összetakarítása a közszolgáltató feladata. 
Az összegyűjtött lomhulladékot a gyűjtés befejezése után haladéktalanul közvetlenül a 
hulladékkezelő létesítménybe kell szállítani. Az adott napi gyűjtési és szállítási feladat 
befejezése után a járművel üres állapotban kell telephelyezni.  

A hulladékudvar nyitva tartása a vonatkozó kormányrendeletben foglaltakon túlmenően 
minimálisan akkor megfelelő a lomtalanítás rendszer szintű biztosításához, ha  

b) az üzemeltetés éves szinten legalább 9 hónapon keresztül megtörténik,   
c) a hulladékudvart az ingatlanhasználók 20 km-en belül el tudják érni és   
d) a havi nyitvatartási idő eléri a havi minimum 20 órát.   

A leírt üzemeltetési időt összevontan kell figyelembe venni, ha az ingatlanhasználónak 20 
km-es körzetben több hulladékudvar is rendelkezésére áll a hulladékok átadására.  

Hulladékudvar üzemeltetése esetén a közszolgáltató az önkormányzat rendeletében, 
valamint a hulladékudvar üzemeltetésére vonatkozó rendeletben foglaltak alapján több 
fajta hulladék elkülönített gyűjtését is biztosíthatja.  

e) Az a-d) pont szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök, gépek 
üzemeltetését, ide értve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket 
és ráfordításokat is. 

 

Az előkezelésre vonatkozó megfelelési követelmények 

A begyűjtött hulladékok előkezelését az előírt technikával, és az előkezelés tekintetében 
a megjelölt mennyiségi és minőségi feltételek teljesítésével (anyagában hasznosítás 
érdekében végzett előkezelés az elkülönített csomagolási hulladék utóválogatása és 
bálázása; vegyesen gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladék 
esetén az energetikai hasznosításra alkalmas frakció szétválasztása további utóaprítás és 
stabilizálás nélkül) kell végezni.   

Az előkezelési tevékenység és annak mennyiségi és minőségi feltételei nagyban függenek 
a begyűjtött hulladék összetételétől, az összetétel területi és időbeli változásától. A 
közszolgáltató köteles a begyűjtési és szállítási tevékenységét úgy megszervezni, hogy 
az igazodjon a rendelkezésre álló előkezelési tevékenységekhez, melynek elsődleges 
célja a hulladék minél arányú anyagában hasznosítása, másodlagos célja pedig az 
anyagában nem hasznosítható hulladék energetikai hasznosítása. Az előkezelést végző 
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az anyagában hasznosításra, illetve az 
energetikai hasznosításra alkalmas valamennyi hulladék a lerakótól eltérítésre kerüljön.  

A vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésének technikája, mennyiségi és minőségi 
feltételei: a technika alkalmazásának célja az anyagában hasznosítás érdekében a lehető 
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legtöbb és legtisztább frakció kiválogatása a mindenkori hasznosítási lehetőségekhez 
igazodva.  

A közszolgáltató a vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítás után gondoskodik a 
hulladék előkezelő létesítménybe történő eljutásáról. Az előkezelő létesítményben 
elsődlegesen az anyagában hasznosítható összetevőknek, másodlagosan az 
energetikailag hasznosítható összetevőknek a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkészítő művelet útján történő 
előkezelését kell biztosítani.  (2. Fizikai előkezelés, átalakítás: d) E02 – 04 tömörítés, 
bálázás, darabosítás) 

 Az előkezelés során a hulladék előkezelésének technikája lehet mechanikai, optikai 
válogatás, vagy ezek kombinációja, lehet biológiai stabilizálás, aprítás kiegészítve a 
hulladék mozgatásához szükséges szállító berendezésekkel, valamint a válogatott 
hulladék tömörítését biztosító perforáló, bálázó berendezéssel. Anyagában kell 
hasznosítani az előkezelés során válogatott olyan hulladékot, amely anyagának 
összetétele és minősége alapján erre alkalmas.   

 Vegyesen gyűjtött és előkezelőbe szállított hulladék esetén, amennyiben anyagában 
hasznosítható hulladék frakció kiválasztásra kerül a mágneses leválasztón felül a 
bemenő hulladék legalább 20 %-ának elkülönítésére kell törekedni.   

 Vegyesen gyűjtött hulladék válogatóműben történő előkezelése után az anyagában 
nem hasznosítható hulladékfrakció legalább 10-15%-át energetikailag kell 
hasznosítani.   

 A válogatóban leválogatott és anyagában történő hasznosítást végző 
hulladékkezelőhöz eljuttatott hulladék idegen anyag tartalma nem haladhatja meg 
az 5%-ot.  

 Az előkezelés során, amennyiben anyagában hasznosítható frakció nem kerül 
kiválasztásra, csak az energetikai hasznosításra alkalmas frakció, úgy a kezelő 
létesítménybe bemenő vegyes hulladékáram legalább 30-35 %-át energetikailag 
kell hasznosítani.   

 A zöldhulladékok előkezelésének technikája, mennyiségi és minőségi feltételei  

A technika alkalmazásának célja a komposztálás, vagy más hasznosítási művelet 
érdekében a lehető legtöbb és legtisztább frakció kiválogatása a mindenkori hasznosítási 
lehetőségekhez igazodva.  

A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtése, szállítása után gondoskodik a hulladék 
előkezelő létesítménybe történő eljutásáról. Az előkezelő létesítményben elsődlegesen az 
anyagában hasznosítható összetevőknek, másodlagosan az energetikailag hasznosítható 
összetevőknek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 
szerinti előkészítő művelet útján történő előkezelést kell biztosítani.   

 Az elkülönítetten gyűjtött és előkezelőbe szállított zöldhulladék esetén, amennyiben 
anyagában hasznosítható hulladék frakció kiválasztásra kerül a bemenő hulladék 
legalább 80 %-ának elkülönítésére kell törekedni.   

 Elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék előkezelése után a nem hasznosítható 
hulladékfrakció legalább 90%-át energetikailag kell hasznosítani.   

A hasznosítási tevékenység alapvetően nem tartozik a közszolgáltatás körébe tartozó 
tevékenységekhez, azonban a hulladékkezelés jellege és a kezelő létesítmény kialakítása 
miatt a közszolgáltató üzemeltetheti a hasznosítást is végző hulladékkezelő létesítményt.   
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 Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok előkezelésének technikája, 
mennyiségi és minőségi feltételei  

A technika alkalmazásának célja az anyagában hasznosítás érdekében a lehető legtöbb 
és legtisztább frakció kiválogatása a mindenkori hasznosítási lehetőségekhez igazodva.  

A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítását megelőzően 
gondoskodik a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról. A válogatóműben a 
hasznosítható összetevőknek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
2. melléklete szerinti fizikai előkészítő művelet útján történő válogatását, előkezelést kell 
biztosítani.   

 A válogatóműben a hulladék előkezelésének technikája lehet kézi, mechanikai, optikai 
válogatás, vagy ezek kombinációja kiegészítve a hulladék mozgatásához szükséges 
szállító berendezésekkel, valamint a válogatott hulladék tömörítését biztosító 
perforáló, bálázó berendezéssel.   

 Anyagában kell hasznosítani a válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely 
anyagának összetétele és minősége alapján erre alkalmas.   

 Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék válogatóműben történő előkezelése után 
az anyagában nem hasznosítható hulladékfrakció legalább 90%-át 
energetikailag kell hasznosítani. A válogatóban leválogatott és hasznosítóhoz 
eljuttatott hulladék idegen anyag tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.   

 A lomhulladék előkezelésének technikája, mennyiségi és minőségi feltételei  

A technika alkalmazásának célja az anyagában hasznosítás érdekében a lehető legtöbb 
és legtisztább frakció kiválogatása a mindenkori hasznosítási lehetőségekhez igazodva.  

A közszolgáltató a lomhulladék hasznosítását megelőzően, ha a hasznosítónak átadás 
közvetlenül nem biztosítható gondoskodik a hulladék kezelőnek történő átadásáról. A lom 
kezelése során a hasznosítható összetevőknek a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti fizikai előkészítő művelet útján történő válogatását, 
előkezelést kell biztosítani.   

 A lomhulladék előkezelésének technikája lehet kézi, mechanikai, optikai válogatás, 
vagy ezek kombinációja kiegészítve a hulladék mozgatásához szükséges szállító 
berendezésekkel, valamint a válogatott hulladék tömörítését, aprítását biztosító 
berendezéssel.   

 Anyagában kell hasznosítani a válogatott olyan lomhulladékot, amely anyagának 
összetétele és minősége alapján erre alkalmas.   

 Lom hulladék előkezelése után az anyagában nem hasznosítható hulladékfrakció 
legalább 90%-át energetikailag kell hasznosítani. A leválogatott és hasznosítóhoz 
eljuttatott hulladék idegenanyag tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.  

g) az f) pont szerinti feladat teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási 
létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetését, ide értve a fenntartással és 
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is.  

h) A közszolgáltató által begyűjtött, vagy az általa végzett hulladékkezelésből származó, 
vagy a közszolgáltatási körbe tartozó hulladékból nem a közszolgáltató által előállított 
hasznosítható hulladék mennyisége és minősége alapján a Koordináló szerv által 
megjelölt szervezet részére történő átadását biztosítani kell. A Koordináló szerv a minél 
nagyobb arányú hasznosítás és a minél jobb hasznosítási hatásfok elérése érdekében az 
OKHT-n keresztül – a későbbiekben, a tapasztalatok alapján, az OKHT felülvizsgálata 
nyomán – megfogalmazhatja az egyes haszonanyag kategóriák elvárt minőségi 
követelményeit. Az OKHT első évében ezek a követelmények a meglévő hasznosítási 
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lehetőségek és az eddig kialakult gyakorlat alapján történnek az alkalmazott legjobb 
megoldások országos kiterjesztésével.   

Egyéb megfelelési követelmények 

j) A fentieken felül a közszolgáltató köteles teljesíteni az adott közszolgáltatási területre 
irányadó 2016. április 1-jén hatályos közszolgáltatási szerződésben és önkormányzati 
rendeletben szereplő az OKHT-val összhangban lévő további feladatokat.   

k) A közszolgáltató feladata biztosítani a közszolgáltató tulajdonában, esetleg 
vagyonkezelésében, illetőleg üzemeltetésében lévő a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges vagyon fenntartását, rekonstrukcióját, felújítását, pótlását, esetleges 
fejlesztését, legalább az adott vagyontárgyak elszámolt – megfelelő élettartam alapján 
megállapított értékcsökkenésének erejéig, amennyiben szerződés, vagy jogszabály ezt az 
üzemeltető feladatává teszi.  

l) A közszolgáltató gondoskodik az ingatlanhasználóknál felmerülő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos problémák kezelésére ügyfélszolgálat működtetéséről 
legalább a 2016. április 01. előtti időszakban meglévő területi lefedettséggel, 
nyitvatartási idővel és rendelkezésre állással.  

m) A közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás körében üzemeltetett létesítmények 
bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő 
monitorozásának a feladatairól és viseli az ezzel kapcsolatban felmerült, díjfizetési 
időszakra vetített költségeit. 

A megelőzési tevékenységek területén:  

   „újrahasználati” központok fejlesztése, pl. meglévő hulladékudvarok kiegészítésével, 
bővítésével, vagy önállóan létesítésre kerülő újrahasználati központokkal;   
 a házi/közösségi komposztálás fejlesztése házi/közösségi komposztáló edények, 
eszközök beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program 
végrehajtásával;  
 szemlélet formálás a megelőzés érdekében (pl. tájékoztató dokumentumok készítése, 
kommunikációs kampány szervezése a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlatról);  
 egyéb, a keletkező, illetve a gyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének 
csökkentését célzó fejlesztési tevékenység. 
 
Hulladékgazdálkodási rendszerelem fejlesztésénél az erőforrások 
optimalizálására tekintettel figyelembe veendő ajánlások:  
Gyűjtés, szállítás:  
 tömörítős hulladékgyűjtő célgép üzemeltetése során a szállítható hulladék tömegének 
legalább 80%-áig történő forduló kiterhelés;  
 egy gyűjtő, szállító jármű üzemeltetésében a heti minimum 50-60 óra munkaidő 
terhelés biztosítása  
 nagy szállítási távolság és alacsony (2 tonna/forduló) vegyes hulladék gyűjtési 
adottság esetén az alacsonyabb fogyasztású, kéttengelyes, 5-8 tömörítetlen m3 befogadó 
kapacitású gyűjtőjármű alkalmazása  
 40 km feletti több konténert egy napon érintő hulladékszállítás esetén pótkocsi 
alkalmazása  
 tömörítős hulladékgyűjtő gépjármű esetén a napi munkaidő és forduló szervezése 
során a fordulónkénti maximális szállítható hulladék tömeg elérése  
Hulladékkezelés: 
 hulladékkezelő létesítmény esetén az éves kezelendő hulladék mennyisége érje el a 
minimum 50 ezer tonnát  
 hulladékudvar nyitva tartásának optimális kialakításakor figyelembe venni, hogy egy 
hulladékudvar felügyeletét személyesen ellátó személy nyitvatartási óránként akár 15-20 
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belépés is lekezelhető, valamint a helyi adottságok szerint a lakossági igénybe vétel a téli 
hónapokban jelentősen csökkenhet  
 hulladékudvar létesítése esetén a gazdaságos kihasználtság 15-20 ezer 
fő/hulladékudvar ellátási terület esetén optimális  
 hulladékudvarok konténer ellátásánál a leggyakrabban és legnagyobb mennyiségen 
beszállított frakciók esetén 10 m3 befogadó kapacitás feletti multiliftes konténerek 
alkalmazása indokolt  
 elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtő sziget alkalmazása esetén a legalább 1,5 
m3 befogadó kapacitású alul üríthető harang alakú edényzet alkalmazására kell törekedni 
telítettség figyeléssel, a helyi adottságok és a nagyobb befogadó kapacitás kialakítás 
szükségessé teheti a földbe süllyesztett rendszerű tartályos gyűjtés kialakítását  
 hulladékkezelő létesítmény kialakítását úgy kell méretezni, hogy üzembe helyezés 
esetén a kétműszakos munkarend folyamatos kihasználása biztosított legyen  
 hulladékválogató esetén a beszállított ömlesztett hulladék válogatása, szükség esetén 
bálázása helyben 100%-ban megtörténjen az ömlesztett hulladék továbbszállítása nélkül  
 minél nagyobb arányú és tisztaságú anyagában hasznosítás érdekében az 
ingatlanhasználóktól történő elkülönített hulladékgyűjtés minél nagyobb arányú kiépítése  
 a hulladéktermelők számára a hulladék átadási pontokon a hulladék elkülönített 
gyűjtésének minél nagyobb arányú kiépítés és biztosítása (gyűjtőpont, átvételi hely, 
gyűjtősziget, hulladékudvar)  
 elkülönítetten gyűjtött hulladék utóválogatás a mindenkori, adott hulladék frakcióra 
vonatkozó hasznosíthatósági elvárások figyelembe vételével tudjon megvalósulni  
 vegyesen gyűjtött háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék kezelése 
esetén mechanikai, optikai eljárásokkal az anyagában még hasznosítható hulladékok 
kigyűjtésére kell törekedni  
 az anyagában már nem hasznosítható, vagy gazdaságosan nem utó válogatható 
hulladékból ártalmatlanítás előtt az energetikai hasznosításra alkalmas frakció 
leválasztása elvégzésre kerüljön az energetikai hasznosíthatóság érdekében  
 hulladéklerakóban hulladék csak az üzemeltető által elkészített feltöltési terv alapján 
helyezhető el akár ártalmatlanítási, akár hasznosítási célból. 
 
Szemléletformálás: 
 
Az OHKT) 2016-2020 megfelelőségi követelményeinek teljesítése érdekében a lakosság 
körében igen erőteljes szemléletformálásra van szükség. A hulladékgyűjtési és kezelési 
célok teljesítése nem csak a közszolgáltatóra ró feladatokat, hanem a lakosságra is. 
Hatékony szemléletformálás mellett is szükséges a lakosság érdekeltté tétele az 
elkülönített gyűjtés mellet. Ez olyan országos rendszer kidolgozását tenné szükségessé, 
mely az elkülönített hulladék mennyiségének arányában gazdasági előnyökkel, a 
vegyesen gyűjtött hulladékok tekintetében pedig bizonyos fő/kg mennyiség felett 
hátrányokkal jár. A rendszer kidolgozása magával vonja a gyűjtött hulladékok mérő- és 
azonosító rendszerének a bevezetését is.   
 

5.3.5 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának felmérése, csökkentése, 
felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 

 
Az IPCC első munkacsoportjának 2013. szeptember 27-én Stockholmban nyilvánosságra 
hozott jelentése 95%-os bizonyossággal állítja, hogy a 20. század közepétől mért 
melegedést antropogén tevékenységek okozzák. A szakértők többsége szerint a 
hőmérséklet emelkedésének elsődleges oka az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációjának növekedése. 
 
A várható magyarországi klímaváltozás a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél 
szélsőségesebb vízjárással, szárazodásra, aszályra, árvízre, belvízre vezető csapadékkal 
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jellemezhető. A magyarországi éghajlat megfigyelt és várható változásai alapvetően 
befolyásolják a kiemelten fontos természeti erőforrásokat, így a vizeket, talajokat, 
erdőket és a biológiai sokféleséget. 
 
Magyarország középtávú klímapolitikájának irányait az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
törvény alapján elkészített Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) jelöli ki. 
 
Az Éghajlat-változási Monitoring (ÉVM) a 2009. évi XXXVII. törvényben az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról illetve a vonatkozó végrehajtási rendeletben 
az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE) részeként kerül 
feltüntetésre, mint az első, a klímaváltozás hatásainak vizsgálatát közvetlenül nevesítő 
országos monitoring rendszer. 
 
Kiskunhalas éghajlati adottságai közül a deflációs problémákban az igen szélsőséges 
csapadékmennyiség (sokéves és éven belüli nagy ingadozás) játszik meghatározó 
szerepet. A mérsékelten meleg-száraz, szeles időjárás a szálló por képződésének 
optimális közege.  
A vízrajzi adottságok, vagyis az a tény, hogy a város száraz, gyér lefolyású, erősen 
vízhiányos területen fekszik, felerősíti a klimatikus adottságok levegőminőségre gyakorolt 
hatását. Levegőtisztaság-védelmi szempontból meghatározó a mező-, erdő-, illetve 
zöldfelület gazdálkodás.  
 
A városi klíma alakulásában elsőrendű szerepe van a városi térség energiaforgalmának. A 
természetes felszíneknél ez hosszabb idő alatt kiegyenlített, de a város beépített 
területein a párologtató felszínekkel (növényzet, vízfelületek) szemben a burkolt, 
beépített felületek túlsúlya jellemző, amelyek a fűtés, kisugárzás, visszaverődés révén 
juttatnak többlet hőmennyiséget a környezetbe. Ezért kell fokozott figyelmet fordítani a 
beépítettség mértékére és módjára, a zöldfelületi arányokra, a biológiailag is aktív 
zöldfelületek, vízfelszínek kialakítására az átszellőzési lehetőségek biztosításához.   
 
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. 
 
Kiskunhalas városklímáját befolyásoló tényezők:   

 magas átlagos évi középhőmérséklet, különösen a nyári magas hőmérséklet miatt 
nagy a város belső területeinek erős felmelegedése;   

 alacsony páratartalom miatt az emberi hőérzet különösen nyáron magas;   
 a város sík területen épült, így a város felé bevezető utak megtartása/kiépítése 

jelentősen segíthet a belterületek kiszellőztetésében;   
 kedvező helyzetű települések közé sorolható, hiszen a város területén nem 

található nagyobb káros anyag kibocsátó ipari komplexum, pusztán néhány kisebb 
- szennyezőanyagot kibocsájtó – létesítmény; 
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 bevezető utak vonalában a város kiszellőzését;   
 a város külterülete erősen vízfolyásokkal (csatornákkal) szabdalt, amely 

jelentősen hatást gyakorolhat a városi klímára kedvező szélviszonyok mellett, 
valamint kedvező kialakítása mellett akár rekreációs tevékenységekre is alkalmas 
lehet, amely jelentősen javítja az emberi hőérzetet;   

 a városban több fasor, facsoport van, amely helyi védettséget élvez, illetve 
védelemre terveznek, amelyek szintén javítják a nyári melegben az arra haladók 
hőérzetét;   

 a város környékén több védett mocsaras terület, ex-lege védett szikes tó van, 
melyek jó ökológiai állapotban tartása nemcsak kiemelt természetvédelmi feladat, 
de vizes élőhelyek lévén javítja a városi klímát is;   

 a város környékén levő természetvédelmi területek közül homoki élőhelyek is 
vannak, amelyek azáltal segítik a város klímáját, hogy a szélmozgások miatti 
szálló por/homok koncentrációját csökkenti a mozgó homok növényzet általi 
megfogása által;  
 
A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. 

 
 
5.3.6 Az agrárgazdaság felmérése, környezeti aspektusai 
 
Az agrárgazdaságnak fontos szerepe van a természeti értékek fenntartásában. A 
környezetbarát mezőgazdálkodási gyakorlat fő támogatási forrását az EU vidékfejlesztési 
célú támogatásai jelentik. A környezeti szempontok érvényesítését segíti a kölcsönös 
megfeleltetés komplex követelményrendszere. 
 
Kiskunhalason a kereskedelem ágazatban az összes működő vállalkozások 26%-a 
tevékenykedik. A mezőgazdaság, erdőgazdaság és halászat ágazatban működő 
vállalkozások aránya csupán 4%.  
 
A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító 
Hatósága 2015. szeptember hónapban tette közzé az agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés című pályázati felhívás tervezett megjelenéséről szóló tájékoztató anyagot, majd 
a pályázat október 7.-én meg is jelent. Az előző 5 éves időszak AKG programjához 
hasonlóan a támogatás fő célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, 
a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti 
terhelés csökkentése, a környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti 
erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése.  
Kiemelten kívánja továbbá támogatni a program a biodiverzitás megőrzését, a természet, 
a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet 
kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat 
kialakításával. 
 
A rendszerben résztvevők a fentebb részletezett agrár-környezetgazdálkodási célok 
elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják 
a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt, 2016. január 1. és 2020. december 31. 
között. 
A támogatást igénylő köteles a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről a 
külön jogszabály szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton 
naprakészen és folyamatosan vezetni minden év január 1-jétől december 31-ig. A 
támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be 
kell tartania: 

 az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet 
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II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeket (JFGK); 

 az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 
nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az 
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre 
vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 
13.) FM rendelet (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet) 2. §-a alapján 
meghatározott vonatkozó kritériumokat és minimumtevékenységeket; 

 a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás 
és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet Helyes 
Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait; 

 a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. 
mellékletében szereplő integrált növényvédelem általános elveit. 

 
A támogatást igénylőnek továbbá eleget kell tennie a monitoring és hatásindikátor 
monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének. 
 
5.3.7 Az erdőgazdálkodás felmérése, környezeti aspektusai  
 
A társadalom környezettudatosságának erősödéséből adódóan az utóbbi években 
megváltoztak az erdőkkel szemben támasztott elvárások. Az erdők gazdasági szerepének 
elismerése mellett előtérbe kerültek az erdő környezet- és természetvédelmi, közjóléti 
(egészségügyi, szociális, turisztikai) és esztétikai funkciói. A hazai erdőkhöz kötődő faj- 
és egyedszám azt jelzi, hogy az erdőknek kiemelt szerepe van a biológiai sokféleség 
megőrzésében.  
 
Az ország erdősültsége 2012. év végén 20,8% volt (KSH és NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 
adatai, 2013), Kiskunhalas 40,62%. Az erdővel borított terület növelése mellett a 
természetközeli erdőgazdálkodással megvalósított minőségi erdőszerkezet-átalakítás 
terén is jelentős előrelépés történt. Ennek során az idegenhonos faállományok őshonos 
célállományokra való lecserélése kap hangsúlyt. Az erdők egészségi állapotának 
folyamatos nyomon követését az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer 
(EMMRE) biztosítja, amely az erdőket ért biotikus és abiotikus károk monitorozása révén 
elősegíti a károsítók elszaporodásának előrejelzését és az ellenük való védekezés 
megszervezését. Az EMMRE mérései szolgáltatják többek között az erdők biodiverzitás 
potenciáljának értékeléséhez szükséges adatokat is. 
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55. ábra Kiskunhalas erdőterületei 

 
Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu 

 
Nemzetközi célokkal összhangban, az erdők összetett funkcióinak való megfelelés 
elősegítését szolgálja a Nemzeti Erdőprogram (2006−2015), amely hosszú távú 
célként a 27%-os erdősültség elérését tervezi. Az erdőtelepítés lehetőséget ad az 
agrárátalakulás során felszabaduló területek hasznosítására, amely a vidéken élők 
számára is foglalkoztatást biztosít. 
 

 
Mint az a fenti ábrán is jól látható, Kiskunhalas a megyei és országos átlagnál is 
jelentősen több erdőterülettel rendelkezik, eleget téve az erdősítésnek a szénmegkötés 
révén a klímaváltozás hatásainak csökkentésében és az eróziós folyamatok 
mérséklésében játszó szerepének. 
 
5.3.8 Az ásványkincsekkel való gazdálkodás és környezeti aspektusai 
 
Hazai ásványvagyon potenciálunk jelentős, megfelelő gazdálkodással ki tudja elégíteni a 
hazai szükségletet.  
 
Az ásványi nyersanyagok igénybevétele számos esetben a környezet terhelésével jár. Az 
ásványi nyersanyagok kiaknázása során a talajtakaró eltávolításával és a hasznosítható 
ásványi nyersanyagok felszínre hozatalával időleges beavatkozás történik a táj 
állapotába. Fontos, hogy a bányászati tevékenységek során olyan technológiákat és 
művelési módokat használjanak, mint pl. a folyamatos, a bányaműveléssel lépést tartó 
tájrendezés, amely minimalizálja a beavatkozás hatásait, segíti az új ökológiai 
rendszerek kialakulását és területek újrahasznosítását.  
Emellett a közösségi nyersanyag politikával összhangban kiemelt figyelmet kell fordítani 
a reciklált (újrahasznosított) nyersanyagok fokozott igénybevételére. A jelenlegi és 
várható műszaki, környezetvédelmi és gazdasági tendenciákra tekintettel elkészült az 
Ásványvagyon-hasznosítás és készletgazdálkodási cselekvési terv, amely 
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koncepcionálisan megalapozza az ásványkincsekkel történő ésszerű és fenntartható 
gazdálkodást. 
 
Két külszíni homokbánya működik a város közigazgatási területén. 
 
Kiskunhalason az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek, 
kutatási engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező 
bányák találhatóak:  

 MOL Nyrt KTD EÁKT Kiskunhalas - Észak mező   
 Kiskunhalas II.-homok    
 Kiskunhalas I.-homok  
 Kiskunhalas I. – szénhidrogén 
 Kiskunhalas II. – szénhidrogén 
 Kiskunhalas III. – földgáz 
 Kiskunhalas IV. – szénhidrogén 
 Kiskunhalas V. – szénhidrogén 
 Kiskunhalas VI. – szénhidrogén 
 Kiskunmajsa II. – szénhidrogén 
 Kiskunmajsa IV. – szénhidrogén 
 Harkakötöny I. – szénhidrogén 
 Harkakötöny II. – szénhidrogén 
 Balotaszállás IX. – szénhidrogén 
 Szank I. – szénhidrogén bányatelek  

 
5.3.9  Közlekedés és környezet 
 
A közlekedés különböző mértékben, de a környezet minden elemére hatással van 
(levegő- és zajszennyezés, üvegházhatású gázok kibocsátása, az infrastruktúra 
kiépítésével összefüggésben az élőhelyek feldarabolása stb.), így különösen fontos a 
környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok és alternatívák előnyben részesítése, 
ösztönzése.  
 
A városi közlekedésben mára kialakult zsúfoltság csak a felszíni közlekedésben részt vevő 
járművek számának csökkentésével és azzal egy időben a közösségi közlekedés javuló 
kínálatával, az utazási forgalom átterelésével valósítható meg.  
 

5.3.10  Turizmus-ökoturizmus 
 
A természetvédelem társadalmi szolgáltatásai a mindennapokban, az emberek számára 
megélhető módon a bemutatáson, szemléletformáláson és ökoturizmuson keresztül 
érhetők el. Az ökoturisztikai attrakciók célja az épített és természeti környezet 
bemutatása, az adott település, térség szociokultúrájának megismertetése. Az 
ökoturizmus kínálati struktúrája több szempontból is speciális, hiszen nem kizárólagosan 
a kereslethez, a látogatók igényeihez kell, hogy igazodjon, hanem elsősorban a 
környezeti értékek védelméhez, az annak érdekében létrejövő és az a mellett kialakítható 
szolgáltatási elemekhez. 
 
Kiskunhalas városában a gazdag természeti adottságaira alapozva helye van a városban 
a tanyasi-és ökoturizmus összehangolásának, fejlesztésének, melyhez kulturális 
értékekhez kötődő idegenforgalom fejlesztése párosulhat. A turizmusfejlesztésben, de 
főként a rekreációs fejlesztésekben is van potenciál a városban. A város gyógyvízzel és 
arra települt fürdővel rendelkezik. A Belváros ezen területének egyrészt a városlakók 
rekreációját kell szolgálnia és/vagy gyógyturisztikai célra történő hasznosítása jó 
lehetőség. 
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6 A PROGRAM STRATÉGIAI ESZKÖZEI 

6.1 A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 
 
Az ember és a természet viszonyát hosszabb távon a társadalmi értékrend és az ebből 
fakadó viselkedés, termelési-fogyasztási szokások befolyásolják leginkább. Az 
állampolgárok környezeti ismereteiről, készségeiről és hajlandóságáról készült 
felmérések azt mutatják, hogy értékrendjükben fontos szerepet tölt be a környezet, de 
az egyéni cselekvésekben még mindig csak ritkán jelenik meg a környezettudatos 
gondolkodásmód. 
 
A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a 
szűkebb és tágabb környezetük állapotáról, a biológiai sokféleség értékéről és 
jelentőségéről, az ökoszisztéma szolgáltatások fontosságáról, a környezetvédelem 
szükségességéről és ismerjék az általuk is használt termékek, eszközök környezeti 
kockázatait, azok következményeit, a mérséklés és kezelés lehetőségeit, továbbá 
akarjanak tenni a környezet megóvása érdekében. Ismerjék meg és alkalmazzák a 
természeti erőforrásokkal való gondos bánásmód lehetőségeit (energia- és 
víztakarékosság, hulladékcsökkentés stb.). 
 
A környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását, a 
lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segíti a mindennapi 
életben előforduló pozitív minták. 
 
A városi közintézmények is részt vehetnek a lakosság általános szemléletének 
alakításában az alábbiak révén:  

 Környezeti szemléletformálás a közszférában, illetve a médiában dolgozók 
számára, 

 Intézményi működés környezettudatosabbá tételének ösztönzése, alkalmazottak 
környezettudatosságának növelése, 

 A környezeti szemléletformáló és környezettudatosságot növelő tevékenységek 
támogatása, 

 Környezettudatos magatartásminták közvetítése, a fenntartható életmódot a 
gyakorlatban, működés közben bemutató „telephelyek” kialakítása, 
népszerűsítése, szemléletformálásba való bevonása, 

 Környezettudatosság növelésére irányuló kampányok, versenyek szervezése, 
kiadványok készítése, 

 Helyi természeti, környezeti értékek feltárása és megismertetése. 
 
Kiskunhalas városában a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került, a szelektíven 
gyűjtött hulladék mennyisége (a házhoz menő és hulladékudvar együtt) a vegyes 
lakossági hulladéknak csupán 15-18 %-a. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
szemléletformálásra, a szelektív gyűjtési hajlandóság fokozására hatékony akciókra, 
kampányra lenne szükség.   
 
A fiatal generációk megszólításában kiemelkedő szerep jut a köznevelési 
intézményeknek, melyek működtetésében a környezettudatos szemlélet és gyakorlat 
erősítése a cél (pl. Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Iskola, stb.). A köznevelési intézmények 
minden típusában és az oktatás és nevelés teljes folyamata során a környezeti 
jelenségek és folyamatok megismertetésének erősítése, valamint ezek társadalmi és 
gazdasági összefüggéseit megismertető tantárgyak oktatása nagy előrelépést jelentene a 
szemléletformálás terén 
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6.2 Társadalmi részvétel, környezeti információ 
 
A természeti környezet összetett és dinamikusan változó rendszer, melynek 
megismerése a fenntartható fejlődés alapfeltétele. A környezetállapot és a természeti 
erőforrások értékelése, a környezeti folyamatok nyomon követése, a szükséges 
beavatkozások meghatározása, a környezetpolitika kialakítása és hatékonyságának 
mérése elképzelhetetlen jól működő környezeti információs rendszer és az arra épülő 
környezetstatisztika nélkül. 
 
A környezet hazai terheléséről és a környezet állapotáról rendelkezésre álló adatokat 
különböző környezetvédelmi szakrendszerek gyűjtik, amelyek összességét – a 
vízgazdálkodási alapadat nyilvántartás kivételével – alkotja az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer (továbbiakban: OKIR).  
 
A Vízgazdálkodási Információs Rendszer (továbbiakban: VIZIR) a vízgazdálkodási 
alapadatok nyilvántartásának és feldolgozásának olyan rendszere, amely a társadalom 
vízzel kapcsolatos igényeire figyelemmel, az ezzel összefüggő döntéseket megalapozó 
adatokat tartalmazza és kezeli. 
 
Kiskunhalas város honlapján lehetőség van a település környezeti, természeti állapotát 
értékeit bemutató anyagok megismerésére:  

 A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár Természetvédelmi Terület ismertetése 
 Kiskunhalasi mocsárciprusok (helyileg védett természeti értékek)  
 Fráter domb 

 
A város honlapján továbbá az alábbi letölthető környezeti dokumentumok állnak a 
lakosság rendelkezésére:  

 Kiskunhalas Város Környezeti állapotértékelése 2013. 
 Kiskunhalas Város Környezeti állapotértékelése 2012.    
 Környezetvédelmi program 2014-2019. 
 Sóstó tanulmányterv  
 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének 

fejlesztése 
 Kiskunhalas város településfejlesztési koncepciójának és integrált 

településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata 2015. 
 Kiskunhalas város integrált településfejlesztési stratégiája 2015. 
 Kiskunhalas város településfejlesztési koncepciója 2015. 

 

6.3 Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem 
 
A területfejlesztés és –rendezés, valamint a környezetvédelem kapcsolata igen sokrétű, 
de elsősorban a fenntartható terület- és földhasználat feltételeinek megteremtésére, 
valamint a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet 
kialakítására helyezi a hangsúlyt.  
 
A szabad talajfelszín jelentős és folyamatos csökkenése figyelhető meg mind az EU, mind 
hazánk esetében, ami megelőzhető a területek újrahasznosításával, a szennyezett 
területek kármentesítésével, valamint a zöldmezős beruházások korlátozásával. 
A területhasználat feltételeit és szabályait a területrendezési tervezés állapítja meg. A 
területrendezési tervnek tartalmaznia kell a fenntartható fejlődés, a környezeti elemekkel 
való gazdálkodás és a környezet minősége térségi szempontjait is. 
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A helyi építési szabályzatot Kiskunhalas Város Képviselő testületének 8/2001. (03. 01.) 
Ktr. számú rendelete Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének 
jóváhagyásáról c. dokumentum tartalmazza.  
A többször módosított, egységes szerkezetű HÉSZ hatályos változata a 26/2015. (IX. 
25.) önkormányzati rendelettel módosított. 
 
6.4 Településfejlesztés,- rendezés és környezetvédelem 
 
A településtervezés sokrétű és szerteágazó tevékenység, melynek célja a település 
fejlődésének elősegítése. A településtervezés két alapvető ága a településfejlesztés és 
a településrendezés. 
 
A fejlődés tudatos elősegítése a településfejlesztés, amelynek elsődleges dokumentuma a 
hosszú távú koncepció és a középtávú, megvalósítás orientált stratégia.  
 
A településrendezés meghatározza, illetve szabályozza, hogy a fejlesztési elképzelések 
milyen konkrét területek igénybevételével és hogyan valósíthatók meg.  
 
Fentiek alapján a településfejlesztés és a településrendezés összefüggő, egymást 
feltételező rendszert alkot. 
 
A fenntarthatóság elve megköveteli, hogy a települések a területtel, a termőfölddel és a 
biológiailag aktív felülettel takarékosan, ésszerűen gazdálkodjanak. Ezt mutatja az EU 
Városi Környezet Tematikus Stratégiája, a fenntartható európai városokról szóló 
Lipcsei Charta (2007), a magyar elnökség alatt elfogadott Budapesti Nyilatkozat, a 
7EAP „az uniós városok fenntarthatóságának növelése” célja és a Városi 
Menetrend (Urban Agenda) kialakításának igénye is. 
 
Az egészséges környezethez való jog érvényesítésének egyik eszköze az önkormányzatok 
által végzett településrendezési tevékenység. Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a településfejlesztés és -rendezés 
célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása 
érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű 
környezet kialakítása, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, 
valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. 
 
A környezetvédelmi törvény szerint a helyi önkormányzat településfejlesztési feladatai 
során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot 
javítását. A településtervezés kifejezetten környezeti vonatkozású tervfajtája a 
települési környezetvédelmi program.  
 
A Kormány 2012-ben rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet). A 
rendelet szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tartalmi 
követelményrendszere megváltozott, ami szükségessé tette Kiskunhalas város 
középtávot átfogó fejlesztési stratégiájának újragondolását és az ITS elkészítését.  
 
2015-ben a Belügyminisztérium megbízásából elkészült (Projektazonosító: DAOP-
6.2.1/13/K-2014-0002) Kiskunhalas város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
(ITS), valamint annak és a Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálata, melyet 
az ITS DA Konzorcium, a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft., valamint a MAPI 
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. végzett el. A megalapozó vizsgálat részletesen tartalmazza 
az ITS más településfejlesztési dokumentumokkal és területrendezési tervekkel 
kapcsolatos viszonyát. 
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6.5 Stratégiaalkotás, tervezés 
 
A környezetügyi stratégiai tervezési és végrehajtási feladatok ellátása csak akkor lehet 
eredményes, ha a szakterületek (környezetvédelem, természetvédelem, vízügy) 
tervezési tevékenységei összehangoltak, megfelelő kapcsolat van a különböző területi 
szintű tervek között és minden más – átfogó, ágazati, fejlesztési és területi – stratégia-
alkotási folyamat is integrálja a környezetvédelmi szempontokat.  
 
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia is teendőként fogalmazza meg a 
környezeti fenntarthatósági szempontok megjelenítését Magyarország stratégiai 
jelentőségű helyi és ágazati tervezési dokumentumaiban, valamint az ágazati 
szabályozásokban. 
 
Kiskunhalas Fenntartható Fejlődés Terve (Local Agenda 21), Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája és Településrendezési Koncepciója is tartalmazza a környezeti 
fenntarthatósági szempontokat. 
 
6.6 Közreműködés az Európai Unió környezetpolitikájának végrehajtásában 
 
Az uniós környezetvédelmi politika alapjait a környezetvédelmi cselekvési programok 
határozzák meg. A közösségi környezetpolitika keretét jelenleg a 2020-ig tartó 7EAP 
rögzíti. A program átfogó keretet ad a környezetpolitika 2020-ig tartó időszakára és 
kilenc célkitűzést határoz meg prioritásként az EU és tagállamai számára.  
A környezetvédelmi programhoz kapcsolódóan számos uniós stratégia, politika és 
cselekvési terv határoz meg a tagállamok által követendő irányokat. Ilyen előírásokat 
tartalmaz az Európa 2020 stratégia, ezen belül az uniós éghajlat-változási és 
energiaügyi csomag, az alacsony szén-dioxidkibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemterve, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia, az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve, 
valamint az „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés. 
 
A városi Környezetvédelmi Program megvalósítása során biztosítani kell a kötelező uniós 
rendelkezések érvényre juttatását, természetesen a hazai és területi sajátosságok 
figyelembevételével. 
 
 
6.7 Nemzetközi együttműködés 
 
A környezeti, természeti és vízgazdálkodási problémák jelentős részét aktív nemzetközi 
együttműködéssel lehet csak hatékonyan megoldani, hiszen a szennyezések, környezeti 
hatások nem ismernek országhatárokat. 
 
A környezet-, természetvédelmi és határvízi együttműködés a szomszédos országokkal 
évtizedek óta szorosnak mondható. Mind a hét országgal van hatályos kormány- vagy 
tárcaközi egyezmény a környezetvédelmi együttműködésről és kormányközi a határvízi 
együttműködésről, amely meghatározza a közös munka kereteit és prioritásait. 
 
Magyarország számára a környezetvédelem területén kiemelten fontos továbbá a 
regionális együttműködés, amelyre különböző szervezeteken keresztül kerül sor. A 
regionális együttműködés legszélesebb körű formáját az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 56 tagállamára vonatkozó egyezmények 
(Aarhusi Egyezmény, Espooi Egyezmény, Genfi Egyezmény, Helsinki Határvízi 
Keretegyezmény és Határon Átnyúló Hatású Ipari Balesetekről szóló Egyezmény) 
jelentik.  
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A regionális együttműködések közül történetét és aktivitását tekintve is kiemelkedik a 
Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), amely az 
Európai Unión belüli regionális érdekérvényesítés esetében is kulcsfontosságú. 
 
A globális környezetvédelmi együttműködés elsősorban az ENSZ szervezeti keretein belül 
valósul meg, ezen belül is főként az ENSZ Környezetvédelmi Program (továbbiakban: 
UNEP), valamint az egyes specifikus területekre létrehozott Többoldalú Környezetvédelmi 
Egyezmények (MEA) által. Fontos kiemelni a Rió+20 folyamatot, amely előreláthatólag 
meghatározza a 2014−2020 között időszakra a fenntartható fejlődés nemzetközi 
kereteit. 
 
6.8 Jogi szabályozás és jogalkalmazás 
 
A környezetvédelmi jog a jogág sajátosságaira tekintettel különböző típusú szabályozási 
eszközöket kell, hogy alkalmazzon. Az elmúlt években kialakult gyakorlatot is figyelembe 
véve, a szabályozást alapvetően továbbra is a közvetlen (engedélyező-tiltó, korlátozó és 
azt ellenőrző) és a közvetetett (gazdasági ösztönző) módszerek kombinációjával lehet 
hatékonnyá tenni. Szükséges kiemelni a szabályozás és a végrehajtás közötti 
együttműködés jelentőségét, ugyanis az összehangolt közreműködés nélkül hatékony 
rendszer nem építhető fel.  
 
A szabályozás alapelvének továbbra is a széles társadalmi nyilvánosságnak kell lennie, 
amelybe nem csak a szabályozással érintett gazdálkodók és társadalmi szervezetek 
értendők bele, hanem a teljes érintett nyilvánosság. 
 
 
6.9 Fejlesztéspolitika, beruházások 
 
Az előző időszakhoz képest jelentős változások mentek végbe a hazai fejlesztéspolitika 
területén, amelyek alapvető kiinduló pontja a 2010 márciusában elfogadott Európa 
2020 Stratégia („Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”), 
valamint a 2014 őszén közzétett „Gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló 
hatodik jelentés” következtetései, amelyek a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos 
elvárásokat fogalmaztak meg.  
 
A 2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás 
(továbbiakban: PM) rögzíti, hogy a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források, az 
ún. Európai Strukturális és Beruházási Alapok (továbbiakban: ESB alapok) hogyan fogják 
támogatni az Európa 2020 Stratégia céljait.  
 
A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, rögzíti az átfogó nemzeti 
fejlesztési célt (a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás 
bővítésére épülő gazdasági növekedés) és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. 
Ez utóbbi tekintetében 5 fő nemzeti fejlesztési prioritást határoz meg – köztük a 
környezetvédelmet érintő „az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése” 
prioritást – melyek együttesen átfogják az Európai Unió által támogatásra javasolt 11 
tematikus célkitűzést is. 
 
A 2014−2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához elkészült 8 
operatív program, melyek közül a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) támogat legnagyobb aránnyal néhány főbb környezeti ügyet. Az ESB 
alapok részét képezi az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, melynek 
támogatásai szintén hozzájárulnak a környezeti célok eléréséhez. 
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Kiskunhalas esetében a turizmusra és az egészségügyre épülő projektek kiemelt 
prioritással rendelkeznek, azonban a városvezetés számára fontos a közintézmények 
minél korszerűbb és energiahatékonyabb működése is. 
 
6.10 Kutatás-fejlesztés, ökoinnováció, környezettechnológia 
 
Az Európai Unió szerint a jövő gazdaságának alapja a K+F-támogatások növelése. Ennek 
megfelelően az Európai Unió 2014−2020 közötti időszakra vonatkozó kutatás-fejlesztési 
keretprogramja, a Horizont 2020 stratégia az uniós szinten elérhető K+F célú források 
jelentős növelését tűzi ki célul. Az EU egyre inkább úgy tekint az ökoinnovációra, mint a 
gazdaság egyik motorjára. Az ökoinnováció segítheti a fenntartható, zöld gazdaság 
fejlődését. Az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés keretében az Unió ökoinnovációs 
cselekvési tervet (Innováció a fenntartható jövőért – Az Ökoinnovációs Cselekvési Terv) 
dolgozott ki. Célja a környezeti teljesítmény javítása, az erőforrások hatékonyabb 
felhasználása, valamint a környezeti terhelés csökkentését szolgáló innováció ösztönzése.  
Amellett, hogy a környezetbarát technológiák üzleti előnnyel járnak, új munkahelyeket is 
teremtenek, így az ökoinnováció Európa gazdasági versenyképessége szempontjából 
kiemelt fontossággal bír. 
 
A 2011-ben elfogadott Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedések megvalósítása nagymértékben 
segítheti majd az ökoinnovációs fejlesztéseket, gyorsítja piacra jutásukat. A stratégiai 
terület hozzájárul továbbá az EU Duna Régió Stratégiájának végrehajtásához. 
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7 A PROGRAM FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZEI 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program keretstratégia, amelynek végrehajtása az EU, 
nemzetközi támogatások, az éves költségvetés és az ország teherbíró képessége 
függvényében alakul. A Program finanszírozásán belül meghatározó szerepe van az EU és 
egyéb nemzetközi támogatásnak, valamint a hazai költségvetési társfinanszírozásnak.   
 
Az előreláthatólag rendelkezésre álló források mintegy 89%-át az EU 
támogatások adják.  Az EU támogatásokon belül a következő témáknál állnak majd 
rendelkezésre jelentősebb források:  

 energiahatékonyság növelése,  
 megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése,  
 szennyvízkezelés fejlesztése,   
 ivóvízminőség-javítás,  
 területi vízgazdálkodás,   
 hulladékgazdálkodás,  
 kármentesítés,   
 közösségi közlekedés,  
 természetvédelemi és élővilág-védelmi fejlesztések,   
 ökoszisztémák állapotának megőrzése és javítása. 

 
A környezetvédelmi fejlesztések a 2014− 2020 időszakban alapvetően a KEHOP keretein 
belül jelennek meg, de természetesen a környezetpolitika integrációja lehetővé és 
egyben szükségessé teszi azt, hogy más operatív programok is jelentős mértékben 
hozzájáruljanak a hazai környezetpolitikai célok megvalósításhoz. 
 
A KEHOP-on belül jelenleg 5 prioritástengely került nevesítésre, melyből az 
energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások elterjesztését, a klímavédelmet és 
a víziközmű-fejlesztést egy-egy, a környezetvédelem közvetlen célkitűzéseit pedig kettő 
prioritástengely szolgálja.  
 
A környezetvédelmi fejlesztések alapvetően a Kohéziós Alap támogatásával valósulnak 
meg, kivételt képeznek a természetvédelmi fejlesztések, ahol az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (továbbiakban: ERFA) finanszírozási forrás. Új eszközként jelenik meg 
a pénzügyi eszközök (pl. kedvezményes hitel) használata az energiahatékonyság 
területén, amely egyben a lehetőségek szélesebb skáláját is jelenti, hiszen több forrás 
vonható be a fejlesztésekre és alacsonyabb társfinanszírozási arány mellett is elérhetőek 
a célok.  
 
Az integráció jegyében más operatív programokban is megjelennek a környezetvédelem 
céljait szolgáló fejlesztések. Többek között a környezettechnológiai innovációhoz, 
kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Programon (továbbiakban: GINOP) belül. A vállalkozások energiahatékonysági 
fejlesztéseit szintén a GINOP támogatja majd.  
 
A regionális fejlesztések az előző időszak gyakorlatától eltérően mindössze két operatív 
programban koncentrálódnak, ami szintén nélkülözhetetlenné teszi a fejlesztések jobb 
összehangolását, hiszen valamennyi konvergencia régió tekintetében a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) foglalja össze a 
fejlesztéseket.  
 
A 2014. év szeptemberében elkészített Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési 
Programja c. dokumentum.  
 
A program az alábbi prioritásokat fogalmazta meg:  
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56. ábra 

 
Forrás: Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja 

Bács-Kiskun Megye 2020 célrendszere és a prioritások közötti összefüggés is jelzi a 
környezetgazdálkodás és s klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szerepét.  

 
Forrás: Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja 
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A következő ábra átfogóan mutatja be az egyes stratégiai területek és eszközök 
fejlesztését célzó programokat. (Forrás: IV. NKP, 2. számú függelék) 
 

57. ábra 

 
(Forrás: IV. NKP) 

 
Jelen dokumentáció elkészítéséig a TOP, a GINOP illetve a VP operatív programok 2016. 
évi kiírásainak ütemezésére vonatkozó Kormányhatározatok kerültek meghatározásra. A 
KEHOP, IKOP, EFOP, MAHOP kiírások a későbbiekben jelennek meg. 
 

50. táblázat Kiskunhalas célkitűzéseit támogató főbb pályázati felhívások 

Azonosító jel Felhívás neve 
Felhívás 

meghirdetésének 
tervezett ideje 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című 1. 
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prioritás 
TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 2015. december 
TOP-1.1.1-16 2016. október 
TOP-1.1.3.-13 Helyi gazdaságfejlesztés 2015. december 
TOP-1.1.3-16 2016. október 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 
2015. december 

TOP-1.2.1-16 2016. október 
TOP-1.3.1-15 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
2015. december 

TOP-1.3.1-16 2016. augusztus 
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás segítése és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztéséve 

2015. december 
TOP-1.4.1-16 2016. október 

TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése 2016. július 
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztésről szóló 2. prioritás 
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 2015. december 
TOP-2.1.1-16 2016. szeptember 
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 2015. december 
TOP-2.1.2-16 2016. október 
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések 
2015. december 

TOP-2.1.3-16 2016. szeptember 
Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken című 3. prioritás 
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 2015. december 
TOP-3.1.1-16 2016. október 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 
2015. december 

TOP-3.2.1-16 2016. július 
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 

adottságokhoz illeszkedő, megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása komplex 
fejlesztési programok keretében 

2015. december 
TOP-3.2.2-16 

2016. július 

A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztéséről és a társadalmi együttműködés 
erősítéséről szóló 4. prioritás 

TOP-4.1.1-15  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése 

2015. december 
TOP-4.1.1-16 2016. július 
TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
2015. december 

TOP-4.2.1-16 2016. augusztus 
TOP-4.3.1-15 Szociális városrehabilitáció 2015. december 
TOP-4.3.1-16 2016. augusztus 
Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztésről, foglalkoztatás-ösztönzésről és 

társadalmi együttműködésről szóló 5. prioritás 
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések 

2015. december 

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 2015. december 
TOP-5.1.2-16 2016. augusztus 
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok 
2015. december 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése 2016. augusztus 
Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokról szóló 6. prioritás 

Kiskunhalas esetében nem releváns. 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Elsősorban vállalkozásfejlesztésre irányul, alább a Kiskunhalas Önkormányzata számára 
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Forrás: Magyar Közlöny, 7. és 8. szám 
 
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) elsősorban 
a környezeti szemléletformálással és környezeti neveléssel kapcsolatos feladatokat tudja 
integrálni az iskolarendszerű oktatás keretei között.  
 
A Közlekedésfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: IKOP) a környezetbarát 
közlekedésfejlesztési célkitűzés megvalósításán keresztül egyaránt támogatja a települési 
környezetminőség javítását és a klímavédelmi célok megvalósítását is.  
 
A fentiek mellett a Vidékfejlesztési Operatív Program, a Halászati Operatív 
Program, az Európai Területi Együttműködési (ETE) Programok, a megújult 
LIFE+, a Horizon 2020, valamint az EGT és Norvég finanszírozási Mechanizmus 
forrásai is hozzájárulnak a környezetvédelmi célok eléréséhez. 
 
Mind a Nemzeti, mind a Kiskunhalas városi Környezetvédelmi Program céljainak 
elérésében jelentős szerepe van az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, 
vállalkozások, nonprofit szervezetek és a háztartások ráfordításainak is, amelyek 
egyrészt a különböző támogatásokhoz, hitelekhez szükséges önrészt, másrészt a saját 
forrásokat biztosítják.  
 
 
A javasolt intézkedések megvalósítása az önkormányzat döntésétől függően a helyi 
sajátosságokra és a mindenkori (saját, illetve központi költségvetési) 
forráslehetőségekre tekintettel történik.  
 
 
 

releváns pályázatok találhatóak: 
GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése Meghirdetve 2015. 

novemberben 
GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 2016. február 

GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva 

2016. július 

GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 
fejlesztése 

2015. december 

GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése Meghirdetve 2015. 
novemberben 
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8 A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA, NYOMON KÖVETÉSE 
 
Fejlesztések és feladatok ütemezését az egyes pályázati konstrukciók ütemezése 
nagymértékben módosíthatja, így ez jelenleg irányadóként értelmezendő.   
 

A városra vonatkozó feladatok meghatározásakor figyelembe vettük az alábbiakat: 
 a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
Törvény(továbbiakban: Tv.) 48/E. § (1) bekezdésben felsorolt feladatokat és 
előírásokat 

 a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program és A Nemzeti Környezetvédelmi 
Program összhangban elkészült Nemzeti Természetvédelmi Alapterv és az 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

 Országos Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási terv 
 Településrendezési terv és az ITS-ben megfogalmazott elvárások 

 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program hosszú távú célkitűzése, hogy 
hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. A 
helyzetelemzés és a SWOT-analízis alapján a jövőképhez és a hosszú távú 
célkitűzéshez kapcsolódóan a Program átfogó céljai: 
 

(1) a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése: - 
Cél az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti 
feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek 
teljesülése, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely 
épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a 
környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet- és vagyonbiztonság szempontjait is 
figyelembe véve kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti 
katasztrófák (pl. árvizek, szélviharok, földrengések, erdőtüzek) előrejelzésére és 
kárainak csökkentésére, valamint az ipari balesetek, technológiai eredetű katasztrófák 
(pl. vegyi balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére. 
 
(2) természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése: - Ezen átfogó cél a természeti 
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítására, a környezetszennyezés 
megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő 
fenntartható használat megvalósítására irányul. Kiemelt figyelmet kap a természeti 
értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, 
a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 
 
(3) a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése: - A fenntartható 
életmód, fogyasztás és termelés együttesen biztosítja a társadalmi-gazdasági fejlődés 
és a környezetterhelés szétválását, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő 
környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a 
környezeti szempontból fenntarthatóbb, organikus termékek és szolgáltatások felé 
történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok 
„fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az 
anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és 
a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a 
környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a 
megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és 
szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. 
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E célok nem valósíthatók meg a társadalom környezettudatosságának 
erősítése nélkül. Ezáltal biztosítható, hogy az életminőséget közvetlenül érintő 
tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti erőforrások és értékek 
védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan összefüggő életmód, 
fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú távú 
jóllétét. 
 
A 2014-2020. évekre vonatkozó feladatok jellemzésekor használt jelölések: 
F: folyamatos megvalósítású program 
R. rövidtávú, 0-2 évig tartó program 
K: középtávú, 3-5 évig tartó program 
H: hosszú távú, 5 évnél tovább tartó program 
 
N: nem igényel külön költségeket 
S: az önkormányzat, valamely vállalkozás, vagy a lakosság részéről költségeket igényel 
T: állami hozzájárulás, pályázatok támogatása nélkül nem megvalósítható program 

51. táblázat 
Az alább részletezett programok a következők: 

Program 
száma 

Program címe 
1995. évi LIII. 
Törvény 48/E. § (1) 
bekezdés feladatai 

1. Megfelelő szabályozás c), g), h), k) 
2. Hulladékgazdálkodási célok teljesítése g), h) 
3. „Élhető település” program c), d) 
4. A biológiai sokféleség fenntartása, élőhely megőrzés, 

komplex táj-és tájképvédelem c), k) 

5. Egységes monitoring rendszer kialakítása k) 
6. Légszennyezettség-csökkentési intézkedési program a) 
6.1. A levegő pollenkoncentrációjának csökkentése a) 
6.2. A levegő szennyezettségének mérséklése a) 
7. A közlekedési eredetű zaj-és rezgésterhelés 

mérséklése 
b) 

8. Optimális közlekedés-és szállításszervezés j) 
9. Környezeti nevelés h), i) 
10. Települési csapadékvíz gazdálkodás f) 
11. Korszerű ivóvízellátási rendszer kiépítése e) 
12. Energiagazdálkodás fejlesztése i) 
 
A programok megvalósítása a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Programja és 
Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája című 
dokumentumokban meghatározott projektekkel, programokkal összhangban történhet.  
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1. Megfelelő szabályozás

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

1.13.

Önkormányzati rendeletek biztosítása a következők 
megállapítására:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályai, illetve a HGT 35. §-ban foglalt
rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályok;
b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes 
szabályok;
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási 
feltételeket, a díjmegfizetés rendjét meghatározó, miniszteri 
rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési 
feltételek.

önkormányzat (képviselő-testület) R N

1.14.
Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek 
megszervezése

önkormányzat F N

1.15.
Adatbázis-építés a településen keletkező hulladékok köréről, 
kezeléséről, hasznosítási módjáról.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft., Halasvíz Kft.

F N

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
önkormányzat
civil szervezetek

gazdálkodó szervezetek

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.
Halasvíz Kft.

Forrás Összeg eFt

önkormányzat
A Vízkárelhárítási Terv készítésének 

várható költsége: 450

FELADAT

A fenti feladatok megszervezése, végrehajtása, felügyelete.

Szolgáltatóként való közreműködés a fenti feladatok teljesítésében.
Szolgáltatóként való közreműködés a fenti feladatok teljesítésében.

Megjegyzés

 - 

Szükség szerint együttműködés az ÖHÜ-vel és az önkormányzattal.
Érdek-képviseleti szervezeteik útján részvétel a területi hulladékgazdálkodási tervek 
és a területi megelőzési programok előkészítésében.

Feladataik

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv.-ben foglalt feladatok ellátása, illetve a 
további önkormányzati határozathoz kötött feladatok elősegítése a határozatok 
kiadásával.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. Rendelkezéseit alkalmazni kell; a további 
határozatok kiadásának elmaradása gátja lehet a kapcsolódó programoknak.

Valamennyi program
A város egésze
közszolgáltatói szerződések megléte
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2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

2.1.

A vegyesen gyűjtött hulladék teljes egészében kerüljön 
előkezelésre a lerakást megelőzően, a hasznosítható 
anyagok elkülönítésével, ezáltal a lerakással 
ártalmatlanított hulladék mennyiség csökken (KEOP-
1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.1.

A hulladék elhelyezésére használt terület nagyságának 
csökkentése, környezetkímélő technológiák alkalmazása 
(KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.3.

A lakosságnak legyen lehetősége a TSZH esetében a 
fenntarthatósági elveket figyelembe vevő 
hulladékgazdálkodási rendszerben való részvételre (KEOP-
1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.4.

A jelenleg meglévő komposztáló és válogatómű 
kapacitásának nagyobb mértékű kihasználása. Cél: évi 5%-
os növekedés a kapacitás kihasználtságban.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

F S

2.5.

Azok a TSZH összetevők, amiket a lakosság a keletkezés 
helyén felhasználhat, kerüljenek felhasználásra (pl. 
komposztálás). (KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.6.

TSZH: a lakosság tájékoztatása, propaganda szervezése, 
érdekek növelése (KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.7.

2020. december 31-ig a háztartási, valamint a 
háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-
, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra 
előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét 
a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében 
országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

2012. évi 
CLXXXV. Tv. 
Rendelkezései 

szerint

N

Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

FELADAT

A feladatok teljesítésével a hazai és EU-s célkitűzések teljesítése a kommunális 
szennyvízkezelésben és a települési hulladék-gazdálkodásban, valamint az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítása
Számos feladat a KEOP 2009-1.2.0 és KEOP-1.1.1. projektek során vállalt 
célindikátor; a továbbiak hozzájárulnak ezek teljesüléséhez.
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2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

2.8.

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező összes 
hulladékhoz képest 2016-ra legyen 22% (KEOP-
1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.9.

A hasznosított, szelektíven gyűjtött csom. hulladék aránya 
a keletkező összes csom. hulladék mennyiségéhez képest 
2016-ra legyen 48 %. (KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.10.

A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag 
lebomló szervesanyag-mennyiséget – a települési 
hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét 
és az összetevõktömeg szerinti megoszlását alapul véve – az 
1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék 
részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-
mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 
tonna alá kell csökkenteni.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

2012. évi 
CLXXXV. Tv. 
Rendelkezései 

szerint

N

2.11.

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a 
keletkező összes hulladékhoz lépest 2016-ra legyen 38 %. 
(KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.12.

A fenti cél eléréséhez a szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítésére további megoldások kidolgozása, megvalósítása 
(KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

S, T

2.13.

A lerakásra nem kerülő szerves hulladék aránya az összes 
keletkező szerves hull. mennyiségéhez képest 2016-ra 
legyen 48 %. (KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

FELADAT

A feladatok teljesítésével a hazai és EU-s célkitűzések teljesítése a kommunális 
szennyvízkezelésben és a települési hulladék-gazdálkodásban, valamint az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítása
Számos feladat a KEOP 2009-1.2.0 és KEOP-1.1.1. projektek során vállalt 
célindikátor; a továbbiak hozzájárulnak ezek teljesüléséhez.
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2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

2.14.
A képződő TSZH mennyisége a kezelés módja szerint: 
(KEOP-1.1.1/2F/09-11)

2.15.
 - anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) 
2015-re legyen 66,16 kg/fő/év.

2.16.
 - energetikailag hasznosított 2015-re legyen 63,37 
kg/fő/év.

2.17. - égetéssel kezelt hulladék ne legyen.

2.18.
 - lerakott (biológiai előkezelés nélkül) 2015-re legyen 
155,39 kg/fő/év

2.19.

A lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladékok aránya az 
összes keletkező hulladékhoz képest 2016-ra legyen 54%. 
(KEOP-1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.20.

Lerakott hulladék aránya a keletkező összes hulladékhoz 
képest 2016-ra legyen elsődlegesen lerakott esetében 
38%, másodlagosan lerakott esetében 21%. (KEOP-
1.1.1/2F/09-11)

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.21.

2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék 
– a föld és a kő kivételével – újrahasználatra előkészítésének, 
újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő 
hasznosításának – ideértve a feltöltési műveleteknél más 
anyagok helyettesítésére használt hulladékot – együttes 
mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében 
országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

2012. évi CLXXXV. 
Tv. Rendelkezései 

szerint
N

2.22.

A bontott építőanyagok nagyarányú hasznosításának 
ösztönzése az építési-bontási hulladékok lerakótól történő 
eltérítése céljából. A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program és 
hasonló akciók alkalmazási lehetőségének vizsgálata.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

F N

Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

FELADAT

A feladatok teljesítésével a hazai és EU-s célkitűzések teljesítése a kommunális 
szennyvízkezelésben és a települési hulladék-gazdálkodásban, valamint az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítása
Számos feladat a KEOP 2009-1.2.0 és KEOP-1.1.1. projektek során vállalt 
célindikátor; a továbbiak hozzájárulnak ezek teljesüléséhez.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

Pályázati költségvetés 
szerint
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2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

2.23.

Kiskunhalas város területén keletkező szennyvizek 
tisztítására a szükséges kapacitású és hatásfokú 
szennyvíztisztító telep létesítése (KEOP-2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.24.

A csatornahálózat bővítése. (KEOP-2009-1.2.0) önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.25.

A szennyvíztisztításból keletkező hulladék, a 
szennyvíziszap kezelésének és hasznosításának megoldása. 
(KEOP-2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.26.

A fenntartható fejlődés feltételeit megalapozó, a környezet-
és természet harmonikus területhasználat lehetőségének 
megteremtése. (KEOP-2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.27.

A szennyvízcsatornával ellátott lakosok száma 2017-re 
legyen 25 671 fő. (KEOP-2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.28.

a szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma 2017-
re legyen 92,01 %. (KEOP-2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.29.

a bekötési arány a projekt keretében megépült 
szennyvízcsatorna hálózaton 2017-re legyen 92 %. (KEOP-
2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

2.30.

Az egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek száma 
(és így aránya is) 2017-re legyen 0. (KEOP-2009-1.2.0)

önkormányzat, Halasvíz Kft.

Pályázat 
ütemezési és 

intézkedési terve 
alapján

Pályázati költségvetés 
szerint

Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

FELADAT

A feladatok teljesítésével a hazai és EU-s célkitűzések teljesítése a kommunális 
szennyvízkezelésben és a települési hulladék-gazdálkodásban, valamint az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítása
Számos feladat a KEOP 2009-1.2.0 és KEOP-1.1.1. projektek során vállalt 
célindikátor; a továbbiak hozzájárulnak ezek teljesüléséhez.
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2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

2.31.Tisztított szennyvíz helyben történő hasznosítása. önkormányzat, Halasvíz Kft. R S

2.32.

A meglévő (és a csatornahálózat bővítése miatt 
feleslegessé váló)  derítő-szikkasztó aknák felszámolása, 
felülvizsgálata és esetleges átalakítása csapadékvíz 
tárolására szolgáló műtárggyá.

önkormányzat, Halasvíz Kft. F S, T

2.33.

Illegális hulladéklerakók felmérése, felszámolása, az illegális 
szemétlerakás megakadályozása (tájékoztató, tiltótáblák, 
ellenőrzés, szankcionálás)

önkormányzat F S, T

2.34.Lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési akciók szervezése önkormányzat, civil szervezetek F N

2.35.

A lakosság figyelmének felhívása az elhullott állati tetemek 
elhelyezési lehetőségeiről, annak hozzáférhetőségéről.

önkormányzat, civil szervezetek F N

2.36.

A szelektív hulladékgyűjtés elindítása, bevezetése minden 
önkormányzati intézményben [különös tekintettel az 
oktatási intézményekre] (papír, műanyag, üveg, szerves 
anyag, veszélyes hulladék és lerakásra kerülő, nem 
hasznosítható anyagok külön gyűjtése)

önkormányzat H S

2.37.

Egyeztetések kezdeményezése a komposzt nagyobb 
arányú értékesítése céljából (lehetséges technológiai 
megoldások, vevők azonosítása).

önkormányzat, Halasvíz Kft. F N

2.38.

Egyeztetések kezdeményezése a KEOP-2009-1.2.0. projekt 
lezárásával párhuzamosan a nyárfás szennyvízszikkasztó 
terület további sorsáról (rekultiváció/további hasznosítás).

önkormányzat, Halasvíz Kft. R N

Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

FELADAT

A feladatok teljesítésével a hazai és EU-s célkitűzések teljesítése a kommunális 
szennyvízkezelésben és a települési hulladék-gazdálkodásban, valamint az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítása
Számos feladat a KEOP 2009-1.2.0 és KEOP-1.1.1. projektek során vállalt 
célindikátor; a továbbiak hozzájárulnak ezek teljesüléséhez.
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2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

2.39.

Egyeztetés és akciók szervezése a külterületen élők 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba való minél nagyobb 
arányú bevonása céljából.

önkormányzat, Homokhátsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.

F S

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
önkormányzat
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.
Halasvíz Kft.

Forrás Összeg eFt

Pályázati költségvetés szerint.

Az érintett derítő-szikkasztó aknák 
számának hozzávetőleges ismertében 
és a várhatóan szükséges fejlesztések 
függvényében adható meg: 100 eFt/db

A szükséges fejlesztések és korábbi 
tapasztalatok függvényében adható 

meg:50 eFt/ illegális lerakó

Pályázati költségvetés szerint.

Önkormányzat, szolgáltatók
A szükséges fejlesztések függvényében 

adható meg.

Önkormányzat, Halasvíz Kft.

Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

FELADAT

A feladatok teljesítésével a hazai és EU-s célkitűzések teljesítése a kommunális 
szennyvízkezelésben és a települési hulladék-gazdálkodásban, valamint az illegális 
hulladéklerakás visszaszorítása
Számos feladat a KEOP 2009-1.2.0 és KEOP-1.1.1. projektek során vállalt 
célindikátor; a továbbiak hozzájárulnak ezek teljesüléséhez.

Korszerű ivóvízellátási rendszer kiépítése, Környezeti nevelés, Megfelelő szabályozás
A város egésze

Feladataik
A KEOP-2009-1.2.0. és KEOP-1.1.1. projektekben foglalt indikátorok (ld. fent is).

A szennyvíztisztításból keletkező hull., a 
szennyvíziszap kezelésének és 
hasznosításának megoldása.

Tisztított szennyvíz helyben történő 
hasznosítása.

Önkormányzat, szolgáltatók, pályázatok

A fenti feladatok megszervezése, végrehajtása, felügyelete.

Szolgáltatóként a vállalt célok teljesítése.

Megjegyzés

Szolgáltatóként a vállalt célok teljesítése.

A szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítésére további megoldások

A meglévő (és feleslegessé váló)  derítő-
szikkasztó aknák felszámolása, 
felülvizsgálata és esetleges átalakítása 
csapadékvíz tárolásra szolgáló műtárggyá.
Illegális hulladéklerakók felmérése, 
felszámolása, az illegális szemétlerakás 
megakadályozása

A szelektív hulladékgyűjtés elindítása, 
bevezetése minden önkormányzati int.ben
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3. "Élhető település" program

A program célja:
Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

3.1. Utak, járdák, közterületek tisztítása önkormányzat F N

3.2. Levelek összegyűjtése, elszállítása önkormányzat F N

3.3.
Utak, járdák és közterületek környezetbarát 
csúszásmentesítése (Síkosságmentesítési Terv szerint)

önkormányzat F S

3.4.
Közterület ellenőrzés, a műemlékek és egyéb épületek 
graffiti (falfirka) elleni védelme érdekében

önkormányzat F N

3.5. Allergén növények (parlagfű stb.) kaszálása önkormányzat (jegyző) F S

3.6.
Ökológiai szemléletű Zöldterületfejlesztési Terv 
karbantartása

önkormányzat (főkertész) F N

3.7.
Lakossági tudatformáló növénytelepítés („Virágos Városért” 
mozgalom)

önkormányzat, lakosság F S

3.8.

Közpark kialakítására terület kijelölése, terv készítése és 
megvalósítása (Csipke Városközpont megújítása, egyéb 
felmerülő projektek)

önkormányzat F S, T

3.9.

Utak, utcák, terek fásítása, fasorok, sövények telepítése 
(ős- és tájhonos fafajok telepítése, elöregedő faállomány 
megújítása) - "Fatelepítési Akció"

önkormányzat (főkertész), Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság, civil szervezetek

H S, T

3.10. Zöldterület fokozott igényű karbantartása önkormányzat K S
3.11. A közterületi zöldfelület méretének növelése önkormányzat K S
3.12. Esze Tamás lakótelep parkosítás, burkolatépítés önkormányzat K S, T
3.13. I. világháborús sírok környezetének rendezése önkormányzat K S

3.14.
Lovas laktanya fásítása: a 2. és 3. ütem megvalósítása (az 
1. ütem megvalósult)

önkormányzat K S

3.15.

"Élhető lakótelepek" kialakítása (Kossuth ltp., Kuruc vitézek 
tere, Erdei ltp.): parkosítás, burkolatépítés, játszóterek 
építése

önkormányzat K S, T

3.16.
Külterületen a beerdősített terület növelése (mg-i területen, 
ami másra nem alkalmas) 

önkormányzat, erdőgazdálkodók (állami és 
magán), KNPI

F S

3.17. A védelemre érdemes épületek védettség alá helyezése önkormányzat F N

FELADAT

A város bel-és külterületének környezettudatos kiépítése és fejlesztése 
(elsősorban zöldfelület-gazdálkodás, de helyet kapnak  a települési környezet és 
a közterületek tisztasága és a lakókörnyezet fejlesztése is).
A Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján prioritás.
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3. "Élhető település" program

A program célja:
Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

3.18.

A környezetbiztonságot veszélyeztető tényezők feltárása, 
hatékony megelőzés kidolgozása, elhárítás és megelőzés 
kidolgozása - Haváriaterv naprakészen tartása

önkormányzat F N

3.19.

Térségi, helyi kulturális programok, rendezvények, 
kiállítások, vendégszereplések, helytörténeti kutatások 
szervezése, támogatása az épített környezettel 
kapcsolatosan

önkormányzat, civil szervezetek F S

Kapcsolódó programok

Célterület, célcsoport

Javasolt indikátor

Közreműködők köre
önkormányzat
lakosság

civil szervezetek

erdőgazdálkodók
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázatok Nem adható meg.

FELADAT

A város bel-és külterületének környezettudatos kiépítése és fejlesztése 
(elsősorban zöldfelület-gazdálkodás, de helyet kapnak  a települési környezet és 
a közterületek tisztasága és a lakókörnyezet fejlesztése is).
A Nemzeti Környezetvédelmi Program alapján prioritás.

Megjegyzés
A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.

Optimális Közlekedés-és szállításszervezés, Környezeti nevelés, Biodiverzitás, 
tájvédelem, Levegő pollenkoncentrációjának csökkentése
A város bel- és külterülete, lakosság
1 hektár zöldterület kezelésére fordított összeg (cél: 900 eFt/ha)
Közterületi zöldfelület 4%al történő növelése a 2013-as állapothoz képest

a felsorolt feladatok megszervezése, végrehajtása

fásítási és erdősítési programok esetén szaktanácsadás

Feladataik

részvétel a "Virágos Városért" programban

erdősítésben való közreműködés, szaktanácsadás

fásítási akciók szervezésében és lebonyolításában való részvétel, épített 
környezettel kapcsolatos programok szervezésében, megvalósításában való 
részvétel
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4. A biológiai sokféleség fenntartása, élőhelymegőrzés, komplex táj-és tájképvédelem

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

4.1.

A települést érintő vízfelületek (Sóstó, Csetényi park, 
Fejetéki mocsár, víztározó) fenntartható kezelése, 
rehabilitációja

önkormányzat F S

4.2.

Önkormányzati és civil részvétel a természeti területek 
védelmében (önkéntes polgári természetőrök és/ vagy 
önkormányzati természetvédelmi őrök alkalmazása) 

önkormányzat, civil szervezetek, lakosság F N

4.3.

Együttműködés a tulajdonosokkal, kezelőkkel és a 
biztonsági szervekkel (mezei őrszolgálat, rendőrség, 
polgárőrség)

önkormányzat F N

4.4.
Erózió megelőzése  a helyes mezőgazdasági gyakorlat 
alkalmazásával

önkormányzat, falugazdász, gazdálkodók F N

4.5.

Az Alsószállási-csatornát terhelő szennyezőanyag 
terhelés csökkentése a vízgyűjtőterületen lévő 
pontszerű és diffúz szennyezés mérséklésével (KEOP-
2009-1.2.0)

önkormányzat, ATIKÖFE K S, T

4.6.

A szennyező-források felszámolása (pl. a volt szovjet 
laktanya területén), bolygatott területek rendbetétele, a 
további szennyezések lehetőségének megelőzése

önkormányzat, ATIKÖFE F T

4.7.

Ex-lege terület vízmegtartásának megoldása (az önk. 
2010-ben megadta a  tulajdonosi hozzájárulást a terület 
Dong-érből történő, vízzel való elárasztására).

önkormányzat, ATIKÖFE, KNPI K S

4.8. A Fejetéki mocsár vízmegtartásának biztosítása. önkormányzat, ATIKÖFE, KNPI F T

4.9.
A Sóstó vízutánpótlásának megoldása a már meglévő 
vízjogi engedélyek szerint.

önkormányzat, ATIKÖFE R S

4.10.
A Sóstó kémiai és fizikai minőségének javításának 
megoldása.

önkormányzat, ATIKÖFE K S, T

4.11.
Döntés a Sóstó teljes területe és az "Íriszes domb" helyi 
védetté nyilvánításáról

önkormányzat, KNPI R N

4.12.

A helyi szinten védetté nyilvánított természeti területek 
monitorozása (botanikai vizsgálatok stb.) és kezelése 
(gyomirtó- és tisztítókaszálások stb.)

önkormányzat, KNPI F S

FELADAT

Kiskunhalas természeti környezetének megóvása, a feltárt természeti problémák 
kezelése.
Kiskunhalas rendelkezik többek között ex-lege védett területtel is, valamint több 
probléma kezelésére készült már tanulmány, döntés azonban nem született.
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4. A biológiai sokféleség fenntartása, élőhelymegőrzés, komplex táj-és tájképvédelem

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

4.13.

Meglévő egyedi növények (magányos vagy idős fák stb.) 
kezelése, védelme, további értékek feltérképezése, 
védetté nyilvánítása, kitáblázása

önkormányzat, KNPI, civil szervezetek F N

4.14.
Rekreációs célokra használható természeti területek 
kijelölése, építése, kialakítása.

önkormányzat, KNPI F S, T

4.15.
A környezetvédelmi, természetvédelmi területek 
bemutatása, ismertetése

civil szervezetek, helyi média F N

4.16.

Kiskunhalas közigazgatási területén található összes 
értékes természeti emlék természetvédelmi oltalom alá 
vonása

önkormányzat, KNPI F N

Kapcsolódó programok

Célterület, célcsoport

Javasolt indikátor

Közreműködők köre
önkormányzat
falugazdász, agrár szaktanácsadók
gazdálkodók

lakosság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- 
és Vízügyi Felügyelőség

civil szervezetek

helyi média

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázatok
A megvalósítani kívánt beruházások 

függvényében adható meg.

FELADAT

Feladataik

Kiskunhalas természeti környezetének megóvása, a feltárt természeti problémák 
kezelése.
Kiskunhalas rendelkezik többek között ex-lege védett területtel is, valamint több 
probléma kezelésére készült már tanulmány, döntés azonban nem született.

Csapadékvíz gazdálkodás, "Élhető település", Egységes monitoring rendszer, 
Környezeti nevelés
Védett területek, felszíni vizek, szennyezett területek
A Sóstó vízszintjének változása, 
Fejetéki mocsár, Alsószállási csatorna, ex-lege terület állapota

A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.

a fenti feladatok megszervezése és végrehajtása

a közvetlen lakókörnyezet esztétikus kialakítása és gondozása

a fenti kérdésekben szaktanácsadás, állásfoglalás, engedélyek kiadása

a fenti kérdésekben szaktanácsadás, állásfoglalás, engedélyek kiadása

a lakosság tájékoztatás

Megjegyzés

gazdálkodók tájékoztatása a helyes mezőgazdasági gyakorlatról

természeti értékek feltérképezésében való részvétel, lakossági tájékoztatás, 
természeti területek védelmében való részvétel

helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása
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5. Egységes monitoring rendszer kialakítása

A program célja:

Indokoltság:

FELADAT VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

Monitoring rendszer kialakítása a levegő minőségének 
mérésére

önkormányzat, hatóságok H S, T

Monitoring rendszer kialakítása a felszíni víz minőségének 
mérésére

önkormányzat, hatóságok H S, T

Monitoring rendszer a felszín alatti víz minőségének 
mérésére

önkormányzat, hatóságok H S, T

Egészségügyi adatok begyűjtésére rendszeres 
adatszolgáltatás kialakítása

önkormányzat, egészségügyi ellátó rendszer 
dolgozói

F S, T

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
önkormányzat
Egészségügyi szakirányító rendszer
Környezetvédelmi szakhatóság

Forrás Összeg eFt

Monitoring rendszer kialakítása: 450 e 
Ft/figyelőkút (tervezés, engedélyezés, 

megvalósítás)

Monitoring rendszer üzemeltetése (eFt/év): 
80 e Ft/mintavétel

Önkormányzat, pályázatok

A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.

a felsorolt feladatok megszervezése, végrehajtása

szaktanácsadás, monitoring hálózat kiépítésében való közreműködés

Megjegyzés

monitoring hjálózat kiépítésében való közreműködés

Feladataik

Valamennyi környezeti elemet és környezet-egészségügyi értéket vizsgáló 
monitoring rendszer kialakítása.

Nincs hivatalos levegőminőség-mérő hálózat, a felszíni-és felszín alatti vizek 
minőségének ellenőrzése pedig csak eseti. Lakosság egészségügyi állapotáról 
hiányos adatok vannak. A menekültek egészségügyi állapota, annak kockázata nem 
ismert.

Biodiverzitás, tájvédelem
A város bel- és külterülete
Monitoring rendszer megléte
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6. Légszennyezettség-csökkentési intézkedési program
6.1. A levegő pollenkoncentrációjának csökkentése: egészségügyi kockázat (allergia, asztma kialakulása) mérséklése

A program célja:

Indokoltság:

FELADAT VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

Fel kell térképezni és számba kell venni a parlagterületeket 
kül- és belterületen.

Önkormányzat (jegyző) F S

Az allergiát okozó növények (pázsitfűfélék is) 
megismertetése a lakossággal.

Önkormányzat, civil szervezetek F N

A "HALASTHERMÁL GYÓGYHELY" területén a pollenszórás 
előtti kaszálások megszervezése, végrehajtás ellenőrzése. Önkormányzat F N

Együttműködés a parlagfű mentesítésben más 
hatóságokkal. Önkormányzat F N

Mezővédő erdősávok, út menti fasorok, zöldterületek 
kialakítása során nem allergén növények telepítése, azok 
karbantartása

Önkormányzat F S

Kapcsolódó programok

Célterület, célcsoport

Javasolt indikátor
Közreműködők köre
Földhivatalok, falugazdászok

Aerobiológiai adatszolgáltató

Növény- és Talajvédelmi szakhatóság
Civil szervezetek

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat n.a.

Önkormányzat, Civil szervezetek n.a.

Feladataik

Pollen koncentráció mérése, növekedésével veszélyjelzés kiadása.

A lakosság tájékoztatása parlagfű élettani hatásairól, a parlagfű és más allergének 
terjedésének visszaszorítása. 
Az országos tendenciát követve a városban is emelkedik az allergiás 
megbetegedések száma. A "HALASTHERMÁL GYÓGYHELY"területén egészségügyi 
kockázat mérséklése szükséges

Egységes monitoring rendszer létrehozása és üzemeltetése

A"HALASTHERMÁL GYÓGYHELY" területe, a város bel- és külterülete, lakosság

Megjegyzés

Belterületen a jegyző hatásköre a 
felderítés és a szankcionálás.

A lakosság minél hatékonyabb 
bevonása elengedhetetlen a sikeres 
parlagfű mentesítésben.

A parlagfűvel, egyéb allergénekkel fertőzött terület nagysága 

Fertőzött terület felmérése

Közérdekű védekezés elrendelése
Lakosság tájékoztatása, lakossági akciók szervezése
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6. Légszennyezettség-csökkentési intézkedési program
6.2.

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

6.2.1.
A burkolattal ellátott és a földutak találkozásánál 
sárrázók telepítése

Önkormányzat R, K S

6.2.2. Gazdasági területek körüli „zöld gyűrű” fenntartása Önkormányzat F N

6.2.3.
A lakosság tájékoztatása a levegő minőségéről és 
közegészségügyi hatásairól

Önkormányzat, helyi média, civil szervezetek F N

Kapcsolódó programok

Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre

önkormányzat

lakosság, gazdasági szereplők
hatóságok
helyi média, civil szervezetek

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázat
A megvalósítani kívánt beruházások 

függyvényében adható meg.

lakosság, gazdasági szereplők, pályázat A későbbi pályázati beruházások függvénye.

FELADAT

A gazdasági szereplők bevonása 
elengedhetetlen az alternatív 
energiaforrások alkalmazásához.

A levegő szennyezettségének mérséklése

A levegőminőség folyamatos javulásának elérése.

A nyári porterhelés esetenként jelentős mértéke, környezetkímélő megoldások 
hiánya a településen.

A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.

Megjegyzés

Egységes monitoring rendszer kialakítása, Környezeti nevelés, 
Energiagazdálkodás fejlesztése, Optimális Közlekedés-és szállításszervezés
A város bel- és külterülete, lakosság
Levegőminőségi adatok
Feladataik

sárrázók telepítése, zöld gyűrű fenntartása, tájékoztatás

alternatív energiaforrások alkalmazása
Levegőminőség mérése
tájékoztatásban való közreműködés
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7.
A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

7.1.
A közlekedési zaj mérséklése (nem zajvédő fallal, 
hanem pl. forgalomszervezéssel)

Önkormányzat, állami közútkezelő H S, T

7.2. Jogszabályi előírások betartatása önkormányzat F N

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
önkormányzat
közútkezelő

Forrás Összeg eFt
Önkormányzat

közútkezelő

A közlekedési eredetű zaj-és rezgésterhelés mérséklése

Optimális Közlekedés-és szállításszervezés

Megjegyzés
-

 - 

A közlekedésből származó zajterhelés mérséklése
Az 53. sz. főúton jelentős a forgalom, és így a közlekedésből eredő zajterhelés 
is.

A város bel- és külterülete, lakosság
A közlekedési zaj mértéke mindenkor a határérték alatt legyen
Feladataik
közlekedési zaj mérése, csökkentési lehetőség feltérképezése, megvalósítása
közlekedési zaj mérése, csökkentési lehetőség feltérképezése, megvalósítása

A megvalósítani kívánt beruházások 
függvényében adható meg.

FELADAT
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8. Optimális közlekedés-és szállításszervezés

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

8.1.

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (biztonságos 
kerékpárutak, tárolók tervezése, kialakítása, információs 
táblák kihelyezése, kerékpárral kapcsolatos 
szolgáltatások elősegítése stb.) 

önkormányzat, állami közútkezelő K S, T

8.2.
A helyi kerékpárút csatlakoztatása a térségi és a 
nemzetközi kerékpárúthálózathoz

önkormányzat, állami közútkezelő K S, T

8.3.

Szemléletformáló programok a kerékpározás 
népszerűsítésére, a kerékpáros közlekedéskultúra 
fejlesztésére (pl. a több éve sikeresen megszervezett 
Nemzetközi Autómentes Napon)

önkormányzat, helyi média, civil szervezetek F N

8.4.
Dong-ér-völgyi elkerülő út 3. szakaszának befejezése, a 
4. szakasz megépítése 

önkormányzat K, H T

8.5.

A jelenlegi közlekedési helyzet felülvizsgálata, 
körforgalmak tervezése, kivitelezése, parkolási 
lehetőségek átgondolása, megoldása

önkormányzat F S, T

8.6. Városi elkerülőút megépítése (53. sz. út) önkormányzat H T

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
önkormányzat
helyi média
Civil szervezetek

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázat
A megvalósítani kívánt beruházások 

függvényében adható meg.

önkormányzat, civil szervezetek 250 eFt/év

FELADAT

A zaj-és rezgésterhelés csökkentése mellett élhetőbb város kialakítása a 
tranzitforgalom hatékony elterelésével, illetve a kerékpárúthálózat fejlesztésével.
A város népességmegtartó erejét meg kell őrizni, valamint fel kell készülni a 
jövőben várható gyorsforgalmi-és mellékúthálózat bővítésére.

Megjegyzés

A feladatok közt szereplő 
szemléletformáló programok 
megrendezése a siker egyik kulcsa.

Lakosság tájékoztatása, lakossági akciók szervezése

Feladataik

Zaj-és rezgésvédelem, "Élhető település" program
belterületi lakosság, kerékpárosok, átmenő forgalom
megépült kerékpárúthálózat hossza (km), elkerülő úthálózat hossza (km)

fejlesztések megvalósítása, lakosság tájékoztatása
Lakosság tájékoztatása

A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.
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9. Környezeti nevelés

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

9.1.
Az óvodás és iskolás gyerekek környezetkultúrájának 
kialakítása

önkormányzat, oktatási intézmények F N

9.2.
Környezeti problémák feltárása, tanulmányok készítése, 
megismertetése a lakossággal

önkormányzat, civil szervezetek, helyi média F S

9.3.

A helyi természeti és környezeti értékek 
ismeretterjesztése a helyi médián keresztül, esetleg 
előadások, kiállítások szervezésével

önkormányzat, civil szervezetek, helyi média F N, S

9.4.
Civil szervezetek által szervezett akcióprogramok 
támogatása

önkormányzat, civil szervezetek F S

9.5.
Az alternatív energiaforrások és víztakarékos megoldások 
megismertetése a lakossággal

önkormányzat, civil szervezetek F N

9.6.

Korszerű hulladékgazdálkodási ismeretek bemutatása: 
tájékoztatás a lakosság, a vállalkozások és a 
döntéshozók körében. A lakosság érdekeltté tétele a 
szelektív hulladékgyűjtésben, tájékoztató anyagok 
készítése

önkormányzat, civil szervezetek F N

Kapcsolódó programok

Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
oktatási intézmények

önkormányzat

helyi média
civil szervezetek

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázat
A környezeti nevelés költsége 
hozzávetőlegesen tervezhető: 1400 eFt/év

lakosság, gazdasági szereplők, pályázat Nem adható meg.

FELADAT

Szemléletformálás a helyi lakosság körében az ismeretek bővítése és 
tudásmegosztás révén.
A hatékony környezet-és természetvédelem egyik fő eszköze a fiatalok megfelelő 
tájékoztatása, motiválása a környezetvédelem felé.

Megjegyzés
A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.

A gazdasági szereplők bevonása 
elengedhetetlen az alternatív 
energiaforrások alkalmazásához.

"Élhető település" program, Biodiverzitás, tájvédelem, Energiagazdálkodás 
fejlesztése, Hulladékgazdálkodási célok teljesítése

A város bel- és külterületi lakossága
akcióprogramokat követő felmérések

aktív részvétel az ismeretek átadásában, a környezetkultúra kialakításában

a fenti feladatok koordinálása, támogatása

tájékoztatásban való közreműködés
tájékoztatásban való közreműködés, akcióprogramok szervezése

Feladataik
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10. Települési csapadékvíz gazdálkodás

A program célja:

Indokoltság:

FELADAT VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

Kapubejárók átereszeinek cseréje nagyobb kapacitásúra lakosság F S, T

Csapadékvíz helybentartásának támogatása önkormányzat K S, T

A csapadékvíz-hálózat karbantartása önkormányzat, Halasvíz Kft. F S
A csapadékvízhálózatba való illegális bekötések feltárása, 
megszüntetése

önkormányzat, Halasvíz Kft. F S

Záportározó kialakítása önkormányzat K T

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport
Javasolt indikátor
Közreműködők köre
Környezetvédelmi szakhatóság
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
önkormányzat
lakosság
Ivóvíz szolgáltató 

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázat
A kiírásra kerülő pályázati dokumentáció 

határozza meg, hozzávetőleges költsége: 
1.500.000

lakosság
Az egyes kapubejárók által megkívánt építési-

bontási munkálatok függvénye.

Ivóvíz szolgáltató Szolgáltató költségvetése szerint

Az elfolyó csapadékvizek helyben tartása, minőségének megóvása, valamint 
közvetetten a talajvízszint süllyedés mérséklése.
1983-tól jelentős a talajvízszint süllyedés mértéke, az illegális bevezetések a 
csatornahálózatba potenciális szennyezőforrások.

Megjegyzés

A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.

A lakosság nagy része - gazdasági 
helyzeténél fogva - nem  vállalja a 
terhek önálló viselését, ezért a 
kapubejárók átereszeinek 
cseréjéhez támogatásra van 
szükség.

szaktanácsadás, támogatás
záportározó megépítése, illegális bekötések feltárása, támogatás
kapubejárók átereszeinek cseréje, tudatos csapadékvíz-gazdálkodás
illegális bekötések feltárásában és megszüntetésében való közreműködés

Feladataik

-

Biodiverzitás, tájvédelem
A város bel- és külterülete, lakosság
talajvízszint (m)

engedélyek kiadása, szaktanácsadás
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11. Korszerű ivóvízellátási rendszer kiépítése

A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

11.1.
A meglévő mélyfúrású kutak átfogó és részletes 
állapotvizsgálata, intézkedési terv elkészítése

önkormányzat K S, T

11.2.

Felhagyott kutak feltárása, állapotának vizsgálata, 
felszámolása - (az ilyen kutak potenciális rétegvíz 
szennyező források)

önkormányzat F S, T

11.3.
Korszerű víztisztító technológia kiépítésének lezárása, 
monitoringja, üzemeltetése

önkormányzat, Halasvíz Kft. F T

11.4.
Víztechnológiai iszap kezelésére egy központi telep 
létrehozása, monitoring, üzemeltetés

önkormányzat, Halasvíz Kft. F T

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport

Javasolt indikátor

Közreműködők köre
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi-, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség
önkormányzat
lakosság

Halasvíz Kft.

Forrás Összeg eFt

Önkormányzat, pályázat
A kutak vizsgálatának, ill. feltárásának 

költsége: 1800 eFt/kút

lakosság

Halasvíz Kft.

FELADAT

Az EU által megadott határértékek betartása, valamint a környezetterhelés 
megelőzése a potenciális szennyezőforrások feltárásával.

A korszerű víztisztító technológia kiépítése és a víztechnológiai iszap kezelésére 
központi telep létrehozása a KEOP-1.3.0. keretében megvalósítandó feladat. A 
mélyfúrású kutak és felhagyott kutak potenciális szennyező források. 

Megjegyzés
A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.
A vízdíjat saját forrásból szükséges 
finanszírozni.A szükséges forrásigényt a pályázati 

dokumentáció határozza meg (KEOP-
7.1.3.0.).

Finanszírozás a KEOP-7.1.3.0. 
keretében kapott támogatás 
felhasználásával

Energiagazdálkodás fejlesztése, Hulladékgazdálkodási célok teljesítése
A város bel- és külterülete, lakosság
vezetékes vízhálózatra való rákötések száma, vizsgálatba vont kutak száma, 
KEOP pályázat teljesülése az előrehaladási jelentés alapján

kutak feltárása, állapotvizsgálata során engedélyek kiadása, szaktanácsadás

a fenti feladatok megszervezése, végrehajtása
vezetékes vízhálózatra való rákötésből eredő díjfizetés
külterületi lakossági rákötések megvalósítása, "Mindennapi Vizünk" program 
teljesítése

Feladataik



 

Kiskunhalas Város Környezetvédelmi Programja 2016-2020. 

 

197 / 200 

 

12. Energiagazdálkodás fejlesztése
A program célja:

Indokoltság:

VÉGREHAJTÁSÉRT FELELŐS
ÜTEMEZÉS, 
HATÁRIDŐ FORRÁSIGÉNY 

12.1.
Alternatív energiaforrások alkalmazása (elsősorban 
földhő)

önkormányzat, gazdasági szereplők H S, T

12.2.

A takarékos vízhasználat megteremtése 
közintézményekben. A módszerek bemutatása, 
elterjesztése a lakosság és a vállalkozások körében

önkormányzat F, H S, T

Kapcsolódó programok
Célterület, célcsoport

Javasolt indikátor

Közreműködők köre
önkormányzat

gazdasági szereplők

Forrás Összeg

Önkormányzat, pályázatok

gazdasági szervezetek, pályázatok

FELADAT

Feladataik

Környezetkímélő technológiák bevezetése és elterjesztése.

A településen elenyésző az alternatív energiaforrások használata.A Local Agenda 
21 elkészítéséhez végzett lakossági kérdőíves felmérés alapján a lakosság 
túlnyomó része (>80%) hajlandó a jövőben takarékoskodni a felhasznált 
energiával. 

Korszerű ivóvízellátási rendszer kiépítése, Környezeti nevelés
A város bel- és külterülete
Alternatív energiaforrásokból származó energia részaránya a teljes 
energiafogyasztáshoz képest

a felsorolt feladatok megszervezése, végrehajtása

Az alternatív energiaforrások alkalmazása

Megjegyzés

A megvalósítani kívánt beruházások 
függvényében adható meg:

alternatív energiaforrások alkalmazása: 2,5 
milliárd Ft

takarékos vízhasználat technológiájának 
bevezetése: 300 millió Ft

A finanszírozás módja a 2014-től 
kezdődő 7 éves programozási 
időszakban kiírásra kerülő pályázati 
források függvénye.
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9 EGYEZTETÉSEK, A PROGRAM ELFOGADÁSA 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/F. § (1) 
pontja rögzíti, hogy a területi környezetvédelmi program kidolgozója a program 
tervezetét az illetékes 

 környezetvédelmi hatóságnak, 
 ingatlanügyi hatóságnak és 
 egészségügyi államigazgatási szervnek, 
 a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: vízvédelmi 

hatóság), és 
 a vízügyi hatóságnak 

véleményezésre megküldi. 
 
(2) A környezetvédelmi hatóság a véleményezésbe bevonja az illetékes környezetvédelmi 
igazgatási szervet, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős 
szervet, valamint a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervet, amelyek 30 
napon belül tájékoztatják véleményükről a hatóságot. 
 
(3) A települési önálló vagy közös környezetvédelmi program tervezetét - az (1) 
bekezdésben meghatározott szerveken túl - az illetékes megyei önkormányzatnak, a 
megyei környezetvédelmi program tervezetét az illetékes regionális területfejlesztési 
konzultációs fórumnak is meg kell küldeni véleményezésre. 
 
(4) A véleményező szervek szakmai véleményükről hatvan napon belül tájékoztatják a 
környezetvédelmi program kidolgozóját. 
 
(5) Az elfogadott területi környezetvédelmi programot meg kell küldeni a program 
tervezetét véleményezőknek. 
 
(6) A területi környezetvédelmi programok végrehajtásának helyzetéről a lakosságot 
rendszeres időközönként tájékoztatni kell. 
 

9.1 A program kapcsolódása egyéb településkörnyezeti rendeletekhez 

 54/2004./XII.1.) Az önkormányzati Környezetvédelmi alapról. Módosítás: 
2/2011.(II.02.) 

 58/2004.(XII.22.)Zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának helyi szabályairól. 
Módosítások: 2/2006.(II.01.), 28/2006.(VI.28.), 23/2007.(VII.4.), 
18/2009.(IX.30.), 21/2009.(X.28.) 

 9/2005.(III.02.)Helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának 
támogatásáról. Módosítások: 4/2008.(I.30.) 

 22/2005.(VI.01.) Sóstói Parkerdő és „Nádas-sziget” helyi jelentőségű természeti 
területek védetté nyilv. Módosítások:15/2007.(IV.27.), 2/2009.(II.04.), 
21/2012.(V.30.), 8/2016.(III.31) 

 A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról. Módosítások: 23/2006.(IV.26.), 21/2012.(V.30.), 7/2013.(III.01.), 
25/2015.(IX.25) 

 25/2010.(XII.15.) Helyi hulladékgazdálkodási tervről 
 30/2012. (IX.28.)A talajterhelési díjról Módosítások: 28/2015.(X.30.) 
 4/2014. (II.28.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 
 11/2015 (IV.30) a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Módosítások: 

24/2015.(IX.25)  
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 17/2015(VI.26) Az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 
nyilvánításáról. 

9.2 A program képviselőtestület általi véleményezése 
 
A települési környezetvédelmi program készítése során a képviselőtestület véleményezte 
az állapotfelmérés megállapításait, értékelte az előző programban meghatározott 
feladatok teljesítését, ill. hatékonyan részt vett a SWOT analízis összeállításában. 
 
A feladatok összeállítása, ütemezése az önkormányzat munkatársai és a képviselőtestület 
bevonásával történt. 
 

 

Felhasznált dokumentumok: 

4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020. 
Kiskunhalas város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának megalapozó vizsgálata 2015. 
Kiskunhalas város integrált településfejlesztési stratégiája 2015. 
Kiskunhalas város településfejlesztési koncepciója 2015. 
Kiskunhalas települési környezetvédelmi programja 2014-2019. 
Local agenda 21 Kiskunhalas; Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2013. 
 

 

 

Szeged, 2016.07. 31.          Halmágyi Tiborné 

               ügyvezető 

                  ENV-INFO Kft. 

 

 

10 MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: Kiskunhalason működő társadalmi- és civil szervezetek 
(egyesületek, alapítványok) 

2. sz. melléklet: A város talajtani adottságai 
3. sz. melléklet: légszennyező anyagok kibocsátói 
4. sz. melléklet: Védett természeti területek  
5. sz. melléklet: Helyi védett területek 
6. sz. melléklet: Helyi jelentőségű természeti emlékek 

 


