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1. BEVEZETÉS 
Kiskunhalas a köztudatban a Csipke Városa. Mi, kiskunhalasiak azonban hisszük, hogy ezen 

felül még számtalan lehetőséget kínál a város a látogatók, a befektetők és a gazdaság 

szereplői számára is. Jelen kiadványunk célja, hogy bemutassuk városunkat és vonzóvá 

tegyük azok számára, akik fejlődési lehetőséget keresnek ötleteik, elképzeléseik, 

innovációjuk megvalósításához.  

A kiadványban korlátozott terjedelme miatt azonban nem lehet mindenre kitérni, ezért 

további kérdéseivel forduljon bizalommal az önkormányzat dolgozóihoz. 

2. AMIT KISKUNHALASRÓL TUDNI KELL 
Kiskunhalas Bács-Kiskun megye déli 

részén a szerb határtól 40 km-re, a 

Duna-Tisza közi homokhátság 

legmagasabb részén található. 

Budapesttől 140 km-re, 

Kecskeméttől és Szegedtől 60-60 

km-re fekszik. A megye negyedik 

legnépesebb és harmadik 

legnagyobb területű (227 km2) települése, járási központ.  

Kiskunhalas a térség egyik meghatározó városa. Környezetében betöltött vezető szerepét 

kedvező adottságainak, jó helyi, helyzeti energiáinak és a benne megtalálható számos 

központi ellátó funkcióinak köszönheti. A városban lévő egészségügyi, oktatási és 

kereskedelmi intézmények nem csak a helyi lakosok szükségleteit látják el, hanem a 

szomszédos kisebb települések igényeit is kielégítik.  

A város alapvető célja, hogy hosszútávon képes legyen hasznosítani azokat a gazdasági, 

társadalmi és környezeti értékeket, melyekkel jelenleg is rendelkezik. Az értékek megőrzése 

és azok gazdasági potenciálként való kezelése párhuzamosan zajlik, így a város hosszútávon 

is dinamikusan fejlődik, támaszkodva a táji, természeti adottságokra, az épített környezet 

örökségére és a gazdasági hagyományokra. 



2.1 DEMOGRÁFIA  

A KSH adatai alapján 2015 januárjában a város állandó lakossága 29 127 fő volt. Kiskunhalas 

lakossága a nemzetiségenkénti megoszlást tekintve homogén. A településen döntő 

többségében római katolikus vallásúak élnek, de jelentős számban képviseltetik magukat, a 

görög katolikus, evangélikus és izraelita egyházhoz tartozók is.  

2.2. OKTATÁS, KÉPZÉS 

Középfokú oktatási intézmények tekintetében Kiskunhalason két gimnázium, egy 

szakközépiskola és egy szakiskola működik. A 2015-ös év változása, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium fenntartásába kerülő köznevelési intézmények 44 szakképzési centrumba 

szerveződnek, amelyből egy Kiskunhalason kezdte meg működését. 

A 2014-2015-ös tanévben a négy intézményben összesen 2518 fő tanult. Városunkba több, 

mint 80 különböző településről érkeznek a tanulók, jellemzően Bács-Kiskun megye 

területéről.  

Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a városban tanuló fiatalok helyben tartását. 

Ennek megvalósulása érdekében létrehozta a Hazahúzó programot, amelynek keretein belül 

nyomon követi a városból induló diákság tanulmányait. Az a cél, hogy a helyi vállalkozókkal 

együttműködve minél több szakmával, diplomával rendelkező szakember maradjon, illetve 

térjen vissza városunkba és szerezzen munkát  

2.3 KÖZLEKEDÉS 

A település közlekedés földrajzi helyzete előnyös. Az M5 autópálya 40 km távolságra 

található, amelynek közelsége meghatározó térségünk megközelíthetősége szempontjából. 

Kiskunhalas várost szinte kettészeli a nagy forgalmú 53-as számú főút, ami a térség egyik fő 

észak-déli irányú közlekedési tengelye. Kiemelt szerepének is köszönhető, hogy az útvonal 

jelentős felújítás előtt áll, aminek köszönhetően egyes helyeken szélesítenek és magasabb 

biztonsági elemeket is magában foglaló változások kerülnek megvalósításra. 

A 2014-2020-as közlekedésfejlesztési elképzelések között szerepel az M9 gyorsforgalmi út 

tervezési munkáinak elkészítése is, amely a várakozások szerint Sopron-Szombathely-

Nagykanizsa-Szekszárd-Szeged tervezett nyomvonallal érintheti városunkat is. A 



bekapcsolódás komoly jelentőséggel bírhat a kiegyensúlyozottabb térségi fejlődés, valamint 

belső gazdasági és társadalmi erősítés kialakításában is. 

Kiskunhalas kedvező adottságokkal rendelkezik a vasúti közlekedést tekintve is. A település 

csomóponti helyzetű. Itt halad keresztül a 150-es számú Budapest-Belgrád fővasútvonal. A 

vonal fejlesztésére vonatkozó kormányközi megállapodás napjainkban került aláírásra. A 

fejlesztési tervek szerint 350 km-nyi vasúti szakaszt újítanak meg és a teljes magyar szakaszt, 

mintegy 166 km hosszan, kétvágányúsítják. A két főváros között az új vasúti pályán 

közlekedő személyvonatok menetideje két és fél órára csökken. Az előkészítő munkák már 

2015 végén elkezdődnek. A kivitelezés megkezdését követően a beruházás várhatóan 2 év 

alatt valósul meg. 

 

(Forrás: Magyar Közút Zrt, GeoX Kft.) 

2.4 TURIZMUS 

A városon belül számos országos jelentőségű műemlék vagy műemlék jellegű épület 

található.  

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 Csipkeházban a város világhírű iparművészeti örökségének, a halasi csipkének legszebb 

darabjai tekinthetőek meg. A halasi csipkevarrás élő hagyománya 2010 szeptemberében 

felkerült a Magyar Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, így a magyar kultúra 

védett szellemi örökségének hivatalosan is része lett. A halasi csipkét a Hungarikum 

Bizottság 2014 januárban választotta a hungarikumok közé.  Azóta is számos megjelenést 

köszönhet a város a címnek (pl: Brüsszeli Csipke kiállítás, Milánói Világkiállítás, OMÉK). A 

Halasi Csipke 2015. évben is Magyar Brands díjazott lett. A legkiválóbb magyar márkákat 

elismerő díj, olyan hazai termékeket díjaz, amelyek minőséget, tradíciót és értéket 

képviselnek. 

A halasi csipkéből készült alkotások több világkiállítás nagydíját is elnyerték, és a magyar 

állam ajándékaként előkelő, híres emberek is megkapják magyarországi látogatásuk 

alkalmából.  

Mindezek mellett egyéb tematikus kiállítóhelyek is látogathatóak a városban. 

A terület természeti adottságai és kulturális örökségei kitűnő alapot jelentenek az öko- 

illetve egészségturizmus fejlesztésére Kiskunhalason és térségében.  

A településen jelentős mennyiségű termálvíz készlet található. A 48°C-os halasi vizet az 1980-

as években nyilvánították hivatalosan is gyógyvízzé. Az alkálihidrogén-karbonátos, fluoridos 

és jódos hévízösszetételénél fogva reumatológiai megbetegedések kezelésére, baleseti 

sérülések utókezelésére, mozgásszervi, ideggyógyászati betegségek gyógyítására alkalmas, 

amihez a fürdő szomszédságában álló kórház orvosi felügyeletet, szakmai hátteret biztosít.  A 

közeli tervek közt szerepel a gyógyhellyé minősítés és a fürdőfejlesztés. 

A fentiek miatt a turizmusfejlesztésben, de főként a rekreációs, gyógyturisztikai 

fejlesztésekben is jelentős a potenciál a városban.  

A gyógyturizmus mellett egyre nagyobb teret hódít a lovas-, tanyasi-, vadász- és 

horgászturizmus is. A városba látogatók igényeit szálloda, panzió, üdülőház, kemping 

biztosítják. 

 

 



2.5 INFRASTRUKTÚRA 

A település kommunális és infrastrukturális hálózata folyamatosan fejlődik. A város 

belterületén 103 km szilárd burkolattal ellátott, míg a külterületen 9 km burkolt és 340 km 

burkolatlan út található. A kerékpárosok biztonságos közlekedését segítve 12 km kerékpárút 

szeli át a várost észak-déli irányban. Önkormányzati kiépített járda hossza 143 km. Az 

önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a járda- és úthálózat fejlesztésére, ezért minden 

évben járda- és útépítési támogatásra szóló lakossági pályázatokat nyit meg.  

A város közműellátottsága jó. Villanyárammal a lakások közel 100%-a rendelkezik. 

Közvilágítással a város teljes belterülete ellátott, a külterületen pedig folyamatos bővítések, 

fejlesztések valósulnak meg.  

A város gázellátása belterületen 100%-os. A hálózat korszerű, beépített körzeti 

nyomásszabályozói stabil nyomást biztosítanak az ellátó hálózatban. Az iparterületen lévő 

üzemek egyedi nyomásszabályzókkal rendelkeznek, gázellátásuk megoldott.  

A távhő szolgáltatásáért az önkormányzat két cége a Halas-T Kft. és a Halasi Városgazda Zrt. 

a felelős. 

A vezetékes ivóvízzel a lakásállomány közel 100%-a 

rendelkezik. 2014 áprilisában indult meg az Új Széchenyi Terv, 

Környezet és Energia Operatív Programjának keretén belül 

megvalósuló térségi ivóvízjavító program. A több, mint 3,1 

milliárd forintos beruházás költségeit 85%-ban az Európai 

Unió fedezi, míg a fennmaradó részt az állami költségvetés 

biztosítja. A pályázatban 14 település dolgozik együtt és 2015 

végére fejeződtek be a munkálatok. Kiskunhalason, a projekt 

során a minőségjavításon kívül egy új víztorony is kialakításra 

kerül. 

A közelmúltban zárult le egy közel 4 milliárd forintos beruházás, amelynek köszönhetően 

mára a település 92%-a csatornahálózattal lefedett. A program keretén belül sor került a 

szennyvíztisztító telep kapacitásának növelésére, valamint 48 km-rel bővült a hálózat hossza 



is. A település a szennyvízelvezető csatornától elkülönülő csapadékvíz elvezető hálózattal is 

rendelkezik. 

A hulladékelszállítás kistérségi együttműködés keretein belül teljesen megoldott. 2010-ben 

zárult le a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt, amelyben 82 

település vett részt, köztük Kiskunhalas is. Az Európai Unió által 75%-os arányban 

támogatott, 11,2 milliárd összköltségű program keretén belül 17 településen kerültek 

kialakításra modern hulladéklerakó létesítmények, köztük egy hulladékválogató- és egy 

komposztáló üzem is.  

Lezárult a Jókai utcai kommunális 

szilárdhulladék-lerakó kármentesítése is, 

amely az országban az elsők között kezdődött 

el és valósult meg 2015 augusztusára. A 

kiskunhalasi önkormányzat a kármentesítési 

kivitelezésre 1,5 milliárd forintot nyert KEOP 

pályázaton, amely 100%-ban fedezte a 

megvalósítás költségeit. Ezen projekt során rekultiválták a város 1990-es évek elejétől 

használaton kívüli szemétlerakóját. A kármentesítés keretében a teljes hulladékmennyiséget 

kitermelték és mechanikai előkezeléssel rostálták, átválogatták, majd a területről 

elszállították. 

2.6 GAZDASÁG 

Kiskunhalas hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozó településnek számít. A 

mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan jelentős feldolgozóipar alakult ki a térségben. 

Hagyományosnak számít a borászat mellett a baromfifeldolgozás, a malomipar, 

növénynemesítő kutatás és gyártás. Jelentős számban képviseltetik magukat ugyanakkor 

építőipari és szállítmányozó vállalkozások, valamint számos informatikai, vagyonvédelmi, 

raktározó szolgáltatás telephelye Halas. 

A városnak - határközeli helyzetéből is adódóan – fejlett a kereskedelmi és szolgáltató 

hálózata. Minden hónap első vasárnapján országos személygépkocsi-, állat-, és 

kirakodóvásárt rendeznek a vásártéren, heti piacot tartanak minden szerdán és szombaton, a 



piactéren. Halason jelen van számos pénzintézet, biztosító és egyéb pénzügyi, befektetési 

szolgáltató is megtalálható. A város ad otthont több kereskedelmi áruházláncnak, a déli 

városkapunál bevásárló központ is található. A kommunikációs és marketingszolgáltatások 

jól kiépítettek. A vállalkozások és a lakosság szolgálatában ügyvédi, közjegyzői, fordító és 

hitelesítő irodák működnek. Megtalálhatóak az országos kamarák és vállalkozásfejlesztési 

ügynökség helyi irodái is. Több melegkonyhás étterem és vendéglő nyújt színvonalas 

vendéglátást. 

A városban a regisztrált vállalkozások száma 4000 felett van, a működő vállalkozások száma 

azonban nem éri el a 2000 db-ot sem. Az 1000 lakosra vetített vállalkozások száma 

tekintetében Kiskunhalas kedvezőbb helyzetben van a megye egészéhez képest. Habár a 

településen nem üzemel 250 főnél több embert foglalkoztató nagyvállalat, a megyében 

működő vállalkozások számottevő része Kiskunhalason található. Az egyetlen 500 fő feletti 

nagyvállalat a Levi’s 2011-ben megszűnt, amely a foglalkoztatottság szempontjából 

megrendítő hatással bírt. 

2.6.1 PÁLYÁZATI SIKEREK 

2010 és 2015 között Kiskunhalason több, mint 300 darab Európai Uniós pályázat valósult 

meg közel 22 milliárd forint értékben. A helyi vállalkozások is aktívan pályáztak, számos 

telephely- és vállalkozásfejlesztési pályázatból finanszírozott beruházás valósult meg. A 

környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontos a város számára. Az elmúlt időszakban 

több mint 9,5 milliárd Ft értékben valósultak meg környezetfejlesztéssel kapcsolatos 

projektek. Ez azt jelenti, hogy a 2010 után a városba érkező pályázati források majdnem felét 

fordították ilyen célokra. A már említett hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség javító 

beruházásokon kívül többek között jelentős épületenergetikai fejlesztések is megvalósultak, 

amelyek keretében több önkormányzati fenntartású intézményre telepítettek napelemes 

rendszereket. 2015 év végén átadásra került egy 500 kW kapacitású napelemes kiserőmű is, 

amely közvetlenül a közcélú elektromos hálózatba képes betáplálásra. 

2.6.2 IPARI PARK 

Kiskunhalas város 1999 decemberében nyert Ipari Park címet. A terület nagysága 42 hektár, 

amely tovább bővíthető. A park jól kiépített műszaki infrastruktúrával rendelkezik. A 



Kiskunhalasi Ipari Park a város keleti területén fekszik, amelyet északról a Majsai út, 

nyugatról a Szegedi út, délről a kiskunfélegyházi vasútvonal határol. A területen iparvágány 

halad át és rakodó található. Az Ipari Parkban már működő gazdasági társaságok száma 14 

darab, amelyek jelenleg mind hazai tulajdonú vállalkozások, széleskörű tevékenységi kört 

folytatnak, többek között foglalkoznak csomagolóanyag- és irodaszergyártással, 

nyomdaiparral, szállítmányozással, építőiparral, műanyag-feldolgozással, faipari 

termékgyártással. Az ipari parkkal érintkező utakon rendszeres a buszközlekedés. A területen 

megoldott a dolgozók étkeztetése és egészségügyi ellátása is. 

Fontos, hogy a növelhető 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. 

2.6.3. MUNKAERŐ PIACI HELYZET 

A város egyik legsúlyosabb problémája a lakosság foglalkoztatása, ehhez kapcsolódóan pedig 

a fiatalok elvándorlása, amelynek oka a munkalehetőségek hiánya. A városban maradó 

fiatalok közül az alacsonyan (középfokú) képzettek találnak könnyebben munkát. A magasan 

képzett fiatalok nem Kiskunhalason szerzik a végzettségüket, tanulmányaikat más nagyobb 

városokban végzik. Jellemzően ezekben a városokban munkát is találnak és letelepednek. A 

helyzet kezelésére indította el az Önkormányzat 2015-ben a már említett Hazahúzó 

programot, aminek célja a fenti negatív irányú tendenciák megfékezése, kezelése. 

A városban korábban jelentős könnyűipari gazdaság működött (pl.: kötöttáru gyár, 

farmergyár, papíripar, sütőipar), amelynek leépülését követően a munkavállalói állomány 

nagyrészt átképezte magát vagy betanított munkavégzőként nem a végzettségének 

megfelelő munkakörben végzi jelenleg tevékenységét.  Bár a szaktudás jelenleg nem 

kihasznált a városban, de bármikor komoly szakmai alapot nyújthat egy könnyűipari szereplő 

bővülési, fejlesztési törekvéseihez. 



Az elmúlt években javuló tendencia figyelhetők meg a munkaerőpiaci statisztika 

tekintetében. A nyilvántartott álláskeresők száma 2009 óta folyamatosan csökken. 2015-ben 

a lakosság 7%-a nem rendelkezett már csak munkaviszonnyal. A nyilvántartott álláskeresők 

közül 16 % volt pályakezdő.  
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3. AMIT KÍNÁLUNK 
Az Önkormányzat kiemelten fontos stratégiai célja támogatni Kiskunhalason egy olyan élénk 

gazdaságot, ami a helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva hazai és nemzetközi 

viszonylatban is versenyképes, innovatív és folyamatosan fejlődő. A város üdvözöl minden 

olyan törekvést, amelynek célja a munkahelyteremtés, a kapacitásbővítés, a gazdasági 

növekedés elérése. Városunk szeretné, ha minél több vállalkozás látna lehetőséget a 

településünkben és találná meg számítását új céljainak elérése érdekében. 

Kiskunhalas város az alábbiakkal tudja támogatni az érdeklődő vállalkozásokat:  

 Városi információs csomag rendelkezésre bocsátása: 

Az önkormányzat a vállalkozás számára biztosít egy kiadványt, amelyből a településsel 

kapcsolatos legfontosabb információkról tájékozódhat. 



 Dedikált kapcsolattartó:  

A vállalkozás beindításáig az önkormányzat hivatali kapcsolattartót biztosít a befektető 

számára, aki a helyi viszonyok ismeretében segítséget nyújt a kezdeti eljárások 

koordinálásában és támogatást nyújthat az együttműködések kialakításában. 

 Ügyvédek és közjegyzők ajánlása: 

Biztosítunk a vállalkozás számára egy listát, amely a településen működő ügyvédi irodák 

és közjegyzők adatait, elérhetőségeit tartalmazza.  

 Elérhető telephelyek bemutatása: 

Az önkormányzat tájékoztatást ad a vállalkozás számára az elérhető szabad 

önkormányzati telkekről, amelyeket kívánság szerint az önkormányzat munkatársa 

megmutat, azok adottságait vázolja. 

 Tervező irodák ajánlása: 

Az önkormányzat információt biztosít a városban működő tervező irodákról és azok 

elérhetőségi adatairól. 

 Telekár kedvezmény: 

Az önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolt önkormányzati 

tulajdonú terület piaci árából. Ezen felül lehetőség van az ipari park területén lévő 

területek kedvezményes bérlésére vagy megvásárlására. 

Amennyiben a vevő a szerződésben vállalja a beruházás 2 éven belüli befejezését és ettől 

számítva minimum 3 évig az ajánlatában foglalt létszám foglalkoztatását, úgy az ügylet 

megkötésekor kedvezményben részesül és csak 1 000 Ft/m2 + Áfa vételárat kell 

megfizetnie. 

Megfelelő feltételek teljesítése esetén ingyenes szerzésre is lehetőség van. Az ingyenes 

területszerzést a vállalkozás adatlap kitöltésével kérheti.  

 

 



 Kivitelezők ajánlása: 

Az önkormányzat tájékoztatást ad a városban működő kivitelező cégekről, azok 

elérhetőségi adatairól. 

 Helyi fuvarozók ajánlása: 

Az önkormányzat tájékoztatást ad a városban működő fuvarozással foglalkozó cégekről, 

azok elérhetőségi adatairól. 

 Hatósági tájékoztató fórum szervezése: 

Az önkormányzat lehetőséget biztosít egy fórum létrehozására, ahova meghívja a 

hatóságok helyi képviselőit, akik a felmerülő kérdésekre válaszokat adnak. 

 Lakáshoz jutás segítése: 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő bérlakásokból igény esetén lakhatási lehetőséget 

biztosíthat a vállalkozás számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Általános információk 

Önkormányzat adatai 

Cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Tel.: 77/523-100  

Fax.: 77/423-612  

E-mail: halaspgh@kiskunhalas.hu 

 

Település területe: 227,58 km² Vasútállomás száma  1 db 

Átlagos népsűrűség: 126,82 fő/km² Autóbusz pályaudvar 

száma  

1 db 

Állandó lakosság: 29 127 fő Üzemanyagtöltő 

állomások száma  

5 db 

Lakások száma: 12 600 db Bankfiók száma  6 db 

Működő 

vállalkozások száma: 

1 923 db Posta száma  3 db 

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 

halászati szervezetek 

száma  

61 db Kereskedelem, 

üzletek száma  

651 db 

 

 

Ipar és építőipari 

vállalkozások száma  

186 db - ebből 

élelmiszerüzletek 

száma  

89 db 

Szolgáltató 

vállalkozások száma  

1 825 db  Vendéglátóhelyek 

száma  

192 db 

Távolság 

autópályától közúton 

(M5): 

40 km Kereskedelmi 

szálláshelyek száma  

6 db 

mailto:halaspgh@kiskunhalas.hu


Kórház száma  1 db Múzeum, galériák 

száma  

3 db 

Házi orvosok száma  10 db Általános iskolák 

száma  

5 db 

Gyermekorvosok 

száma  

6 db Középiskolák száma  4 db 

Gyógyszertárak 

száma  

10 db Szállásférőhelyek 

száma  

284 db 

Bölcsődék száma  3 db Könyvtár száma  1 db 

Óvodák  10 db Múzeum, galériák 

száma  

3 db 

  Közművelődési 

intézmények száma  

11 db 

 

Ipari park: 

Infrastruktúrával ellátott szabad terület: 22 600 m2 

Egyéb szabad terület: 54 912 m2 

Közlekedési területek: 4 410 m2 

Elektromos kapacitás:  1 600 KVA 

Víz maximális kapacitás: 4 800 m3/nap 

Tűzvíz: van 

Szennyvíz maximális kapacitás: 6 000 m3/nap 

Csapadékvíz elvezetés: 778  l/sec 



Gáz: 1 000 m3/h 

Területek alapára: 2 000 Ft/m2 + Áfa 

 

 


