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Bevezető 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési 
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az 
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az ITS 
célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési 
tevékenységeinek eredményességét. 

Jelen dokumentum a célrendszer meghatározásának alapját képező Megalapozó vizsgálat, amely 
tartalmazza a Helyzetfeltárást, ezen belül Makó város társadalmi-gazdasági, infrastrukturális 
helyzetének, épített és természeti környezetének bemutatását; a Helyzetelemzést és a 
Helyzetértékelést, amelyben a leírt helyzet alapján SWOT-analízis formájában meghatározásra és 
összefoglalásra kerülnek a városra jellemző fő problémák és fejlesztési potenciálok, lehetőségek, 
igények és szükségszerűségek. 

A Megalapozó munkarész jelenti alapját a város jövőképe és fejlesztési célrendszere 
meghatározásának. 
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1 Helyzetfeltáró munkarész 

1.1 Településhálózati összefüggések és térségi 

kapcsolatok, a város helye a településhálózatban 

1.1.1 A település térségi szerepe 

 

Makó város a Dél-alföldi régióban, Csongrád megye keleti részén, a Maros jobb partján található, 
a Makói járás központja, a megye 4. legnagyobb népességű városa. 

 Makó város területe:229,23 km2 

 Lakónépesség száma: 23 683fő (2011. évi népszámlálás) 

 Lakásállomány: 11 269db (2011. évi népszámlálás) 

Makó térségi szerepkörét alapvetően meghatározza földrajzi elhelyezkedése és történelmi múltja. 
A XX században Makó több szempontból is jelentős funkcióvesztésen ment keresztül. Csanád 
megye székhelyéből járási központtá vált, a trianoni határmeghúzás révén elveszítette természetes 
vonzáskörzete és kapcsolatrendszere nagy részét és határ menti, periférikus helyzetbe került. A 
múlt század első felében még 33 ezer fős népességű, virágzó gazdasággal, kereskedelemmel 
rendelkező város gazdasági pozíciói is megroggyantak, a hagymatermesztés és kereskedelem 
elveszítette korábbi gazdasági pozícióit és valójában mái nem nyerte vissza – mindezen 
közigazgatási és gazdasági pozícióvesztések a város térségi szerepkörének redukálódását is 
jelentették. Mára döntően, mint kistérségi – járási – központ funkcionál, néhány speciális, a járási 
határon túlnyúló funkcióval. Lényeges kiemelni, hogy mára a határ menti fekvés már nem az 
országon belüli perifériára szorulás, sokkal inkább a határ menti kapcsolatokban rejlő 
lehetőségeket jelenti, amelyek meg is nyilvánulnak pl. a turizmusban vagy a kereskedelemben, 
illetve abban, hogy a határon átnyúló nemzetközi programokban a Makói és a Mórahalomi 
kistérségek pályázói szerepeltek jól. 

Makó város térségi kapcsolataiban és a településhálózatban elfoglalt szerepében a 2008-as IVS 
készítése óta alapvető változás nem állt be: sem megyei, sem regionális, sem pedig helyi szinten 
nem történtek olyan jelentős változások, amelyek a térkapcsolatokat radikálisan befolyásolták 
volna – egy kivétellel, amit az M43-as autópálya megépítése jelentett, és ami radikálisan javította 
közúti Makó elérhetőségét, egyben fölkerült egy olyan – befektetők számára fontos – térképre, 
amelyen a közvetlen autópálya kapcsolattan rendelkező települések találhatók. 

Térbelileg tehát a Szeged - Makó–Arad, illetve másik irányban Temesvár tengelyekhez 
kapcsolódik, amely térszerkezeti vonalak ma még nem tekinthető valódi fejlődési tengelyeknek, de 
a potenciál bennük van a kapuszerep erősödése várható. Sokat lendíthet a határok 
átjárhatóságának további javulása és az autópálya megépülése a határig. 

A város Budapesttől 201 km-re, Szegedtől 30-31 km-re fekszik. Hódmezővásárhely 31 km-re, a 
határ túloldalán Nagyszentmiklós 28 km-re, Arad73 km-re, Temesvár 92 km-re fekszik tőle. 

Makó tipikus középváros, alföldi mezőváros, járási székhely, amelynek jellemzően nincsenek 
regionális és megyei szerepkörei – ez alól kivétel jelent néhány speciális funkció.  

 

 

 

Városi adatok 
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Ilyen, a város járáson túlnyúló – regionális, országos – legfőbb szerepkörei: 

 Makói Hagymatikum Fürdő (termál és gyógyfürdő) – országos és nemzetközi (főleg 
Románia, Szerbia). 

 Maros Kalandpark – regionális szerepkör. 

 Hagymaház, rendezvények – megyei szerepkör. 

 A helyi nagyobb vállalkozások – elsősorban a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 
(korábban Gumiművek Phoenix Hungária Kft.) és a Givaudan Magyarország Kft. – 
foglalkoztatói szerepköre kiterjed Csongrád és Békés megyékre. 

 A makói és térségi agrárium potenciálja – munkahelyek, kereskedelem – regionális-
megyei szerepkör. 

 Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és rendelő intézet - megyei szerepkör. 

 Makói József Attila Gimnázium - megyei szerepkör (bár Békés megyéből is jár néhány 
tanuló) 

A városból történő napi szintű munkahelyekre történő ingázás döntően megyén belüli települések 
között zajlik. Elsősorban Szegedre, illetve Hódmezővásárhely irányában jelentősebb ez a folyamat. 
Megfigyelhető ugyanakkor napi szintű beáramlás is, elsősorban Szeged és a kistérség települései 
felől, de a gumiművekbe Békés megyéből is ingáznak. 

A Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció (CsMTFK) a főbb kitörési pontok között említi a 
megyei városai közötti együttműködéseket, köztük nevesítve Makót (Szeged-Hódmezővásárhely, 
Csongrád-Szentes, Hódmezővásárhely-Makó-Szentes). 

A CsMTFK a megyei városhálózat Szeged alatti szintjén említi Makót Hódmezővásárhely és 
Szentes mellett, ám kiemelve, hogy közülük Hódmezővásárhely és Szentes pozíciója hasonló 
egymáshoz, Makó e csoporton belül csoportján belül a legkedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezik 
a központi szerepek, gazdasági aktivitás, foglalkoztatás és demográfiai folyamatok tekintetében, 
ezek Csongráddal teszik hasonlatossá. Ugyanakkor a határ menti pozíció a városba vonzotta az 
országos bankokat és a turizmus gazdasági teljesítménye is itt a legmagasabb, köszönhetően a 
Romániából érkező fürdő-turizmusnak. Makó az M43 megépülésének köszönhetően a városba 
vonzott nagyobb vállalkozásokat. 

Jelentős tovább térségi középfokú oktatási központi szerepe. 

Makó térségi szerepköréhez meg kell említeni a CsMTFK-ban is kiemelt térségi jelentőségű hídfő 
helyzetű településpár funkciót (Makó-Kiszombor), illetve Makó és a két megyei jogú város által 
alkotott „Háromváros” háromszöget. 

Makó ezen túl része az a három ország közötti, határon átnyúló városhálózati pólustérség, amely 
a Szeged–Hódmezővásárhely–Makó–Arad–Temesvár–Szabadka térségben körvonalazódik, 
Szeged és Makó a központjában fekszik, és a mintegy1 millió főt meghaladó népességű hármas 
határ menti térség (Hármashatár menti városhálózati csomóponti térség) infrastrukturális, 
gazdasági, intézményi fejlesztése, a térség nagytérségi léptékben is előnyös térbeli fekvésében és 
szerepében rejlő potenciálok maximális hasznosítása a CsMTFK Területi stratégiai céljai közé 
tartozik (A Csongrád Megyei Területfejlesztési Program). 

A megye negyedik legnagyobb települése több fontosabb mutató tekintetében is közel ezt a 
pozíciót foglalja el a megye településhálózatában. A város helyzetét leíró különböző társadalmi-
gazdasági mutatókban Szeged, Hódmezővásárhely és Szentes után Makó mutatja a 4. legjobb 
értékeket. Ettől Makóra nézve negatív irányú eltérések is föllelhetők, pl. a nyilvántartott 
álláskeresők számának növekedése 2000-2010 között alapján a Szegedi mellett a Csongrádi, 
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Kisteleki és Mórahalmi kistérségek is megelőzik Makót, vagy pl. a lakónépesség 2000-2010 közötti 
csökkenés mértékében (Makó -8,66%) csak a Csongrádi és a Szentesi kistérségek mutattak 
rosszabb értéket. 

Az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások számában Makó igen nagy lemaradást mutat a 44 db-
os értékkel, míg a megyében 66 db, Szegeden 80 db ez az érték. A regisztrált társas 
vállalkozások száma ezer lakosra a Makói járásban 22 db (összehasonlításul a Szentesiben 31 
db, a Csongrádiban 28 db, a Szegedi járásban 57 db, a megyei átlag 42 db). 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosság tekintetében Makó szintén nagyon alacsony értéket 
mutat (a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év fölöttiek körében Makón13,3%, míg országosan 
19%). 

Ugyanakkor pl. az 1000 főre jutó K+F beruházások tekintetében Makó a Kisteleki térséggel 0 Ft 
értékkel szerepel az utolsó helyen. 

1. ábra Az 1000 lakosra jutó K+F beruházások értéke (ezer Ft, 2010) 

 

Forrás: Baross-kutatás adatbázisa, SZTE Gazdaságtudományi Kar, 2010 

 

Makó város regionális jelentőségét emeli a 43-as úton Szeged felé a Maros-híd, a turisztikai 
potenciál (termálvíz, gyógyfürdő, marosi gyógyiszap, a történelmi városközpont stb. 

A Makói járáshoz két város (Makó és Csanádpalota) tartozik és 13 község, székhelye Makó. 
Területe 688,85 km², népessége 44 481 fő, népsűrűsége 65 fő/km² (2012). A Makói járásba tartozó 
települések kettő kivételével megegyeznek a Makói kistérségbe tartozó településekkel. A járás 
lakosságának 59,67%-át a két város népessége adja, Makón a járási népesség 53%-a él. 
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1. táblázat: A Makói járás települései 

 

Forrás: KSH, 2012 

 

A Makói járás 

Makó a járás egyedüli, és funkcionálisan a méretének nagyjából megfelelő értékű központja. Itt 
érhetők el a járás települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi, 
közoktatási, kulturális szolgáltatások. Az oktatás területén a felsőoktatás hiányzik a 
járásközpontból.  

Makó jellemzője a jelentős közigazgatási méret. Területén jelentős tanyavilág található. Makó 
város gazdasága valódi térségi központként működik a járási települések szempontjából, bár a 
nyugati települések számára Szeged természetes vonzást jelent. Makó az ipari, mezőgazdasági 
munkahelyek révén jelentős szerepet játszik a térségi foglalkoztatásban. A járási településeken 
élők, illetve a vállalkozások Makón elérik az alapvető lakossági és üzleti szolgáltatásokat, amelyek 
a mindennapi élethez és működéshez szükségesek, ugyanakkor több tekintetben a minőségibb 
szolgáltatások igazából Szegeden állnak rendelkezésre.  
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1. térkép:Makó átnézeti térképe 

 

Forrás: Google Maps 

1.1.2 A település vonzáskörzetének és funkciónak bemutatása 

Makó járási székhely vonzáskörzete – a fenti speciális eseteket leszámítva – döntően a járás 
településeire terjed ki. Ez elsősorban a város középfokú ellátó intézményeit, illetve foglalkoztató 
hatását jelenti, illetve a térségben a különféle lakossági szolgáltatások, kiskereskedelem stb. 
Makón érhető el a legmagasabb színvonalon és kínálattal, amely ebbéli funkciójában is erősíti a 
várost. Az intézményi (pl. egészségügy), illetve üzleti, kereskedelmi szolgáltatások, kapcsolódások 
révén bizonyos mértékben egyéb Csongrád megyei területek - pl. megosztott funkciók a 
Hódmezővásárhelyi kórházzal, foglalkoztatás: Szeged, Békés megye – is a vonzáskörzet részét 
képezik.  

2. táblázat: Makó város térségi szerepkörrel rendelkező legfőbb funkciói: 

Funkció megnevezése Funkcióhoz kapcsolódó vonzáskörzet 

Makói Hagymatikum Fürdő nemzetközi-országos 

Makói Ipari Park Megyei-járási 

Egészségügyi szolgáltatások Megyei-járási 

Közoktatás Megyei-járási 

Foglalkoztatás Megyei-járási 

Kultúra-közművelődés Városi-járási 

Szolgáltatások, kiskereskedelem Járási 

Szórakozás-rekreáció Városi-járási 
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Forrás: helyi adatközlés 

Makó igazgatási funkciói a járási ügyekben a járásra, az önkormányzat tevékenysége esetében a 
városra vonatkoznak. Városi és járási szerepköre van az egészségügyi rendszernek – a kórház 
ugyanakkor a járáson túl megyei-regionális vonzáskörzetű is. Az oktatás szintén városi-járási 
vonzáskörzetű, kivéve a József Attila Gimnáziumot, amely regionális vonzáskörzetű intézmény. 

A város foglalkoztatási szerepköre jellemzően városi-járási, ám a nagyobb ipari foglalkoztatók a 
környező megyékből is ingáztatnak munkavállalókat. 

3. táblázat: Makó város ingázási adatai összesen: 

 

Forrás: KSH 

Makó város térségi szerepkörét igazolja, hogy a napi szinten bejárók száma mintegy harmadával 
haladja meg az eljárók számát.  

Nagyjából ugyanez az arány jellemző a munkába bejárók és eljárók között, a város térségi 
foglalkoztatási szerepköre tehát erős. Jelentős az oktatási intézményekbe ingázók száma is, itt 
csaknem a felével több a bejáró, mint az eljáró. A foglalkoztatási szerepkör jóval dominánsabb, 
mint az oktatási intézményi, csaknem kétszeresen meghaladó értékekkel. 

A bejárás szempontjából jelentősebb települések: 

Apátfalva, Csanádpalota, Földeák, Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Kiszombor, Magyarcsanád, 
Maroslele, Szeged.  

Az eljárás szempontjából jelentősebb települések: Hódmezővásárhely, Kiszombor és kiemelten 
(1285 fő) Szeged. 

1.1.3 A település dinamikai típusának meghatározása 

A település dinamikája szempontjából legjelentősebb tényezők a népesség számának alakulására,  
a foglalkoztatás-munkanélküliség helyzetére, képzettségére; a település intézményi szerepkörére; 
továbbá a főbb gazdasági jellemzőkre vonatkozó mutatók. Ezek időbeni változása, a kimutatható 
trendek iránya, ezek összessége mutatja meg, milyen fejlődési dinamikával rendelkezik a város, 
merre tart, milyen - agglomerációs, dezurbanizációs és reurbanizációs folyamatok alakítják, ezáltal 
milyen jövőbeni helyzet kialakulása várható. 

Makó város – és a járás – demográfiai mutatói megyei szinten is a legkedvezőtlenebbek közé 
tartoznak és nem jó irányúak. Az idős, egyedülálló népesség létszáma magas és nő, a fiatal 
népesség létszámában és arányaiban is csökken. A természetes szaporodás és a vándorlási 
egyenleg évtizedek óta negatív. Makó 8,63%-át vesztette el népességének tizenegy év alatt, 
aminél a középvárosok esetében csak Csongrád és Szentes mutatott még rosszabb értéket. 
Különösen fájdalmas a magasabb végzettségűek és a fiatalok elvándorlása – ennek oka a 
munkalehetőségek hiánya és az alacsony bérszint.Így, bár a helyi lakosság képzettségi szintje 
átlagosnak mondható, az mégis csak részben szolgál bázisul a helyi gazdaságnak. A 
munkanélküliség inkább átlagosnak mondható, a foglalkoztatás rátája azonban meglehetősen 
alacsony. 

Népességszám 
alakulása  
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A város és különösen a járás gazdaságára jellemző az alacsony termelékenység és az innovatív 
tevékenységek alacsony szintje – ezek nyilván egymásból is következnek, de mindenképp negatív 
perspektívát adnak a helyi gazdaság versenyképessége szempontjából. Az okok között a 
hagyományos és megtelepedett ágazatok jellemzően alacsony vagy közepes szintjét 
határozhatjuk meg – nincsenek hightech iparágak a városban; illetve a tőkehiányt, a helyi 
vállalkozókedv hiányát, az integrációs hiányát a helyi vállalkozások körében és az agrár 
feldolgozóipar alacsony szintjét. 

1.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 

1.2.1 Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióhoz (OFTK) 

AZ OFTK térszerkezetre vonatkozó releváns megállapításai szerint 2013-ra az ország gazdasági-
társadalmi fejlettségét kifejező legtöbb mutató egy fejlett északnyugati és két erősen leszakadó 
délnyugati és északkeleti térséget rajzol ki, melyeket két, szűkebb környezeténél versenyképesebb 
tengely (Budapest-Pécs és Budapest-Szeged) és néhány nagyváros (pl. Nyíregyháza, Debrecen, 
Szolnok) tagol. E felosztásban Makó és térsége elsődlegesen a Szegedi nagyvárosi térséghez 
kapcsolódik, illetve a Szeged – Hódmezővásárhely – Orosháza - Békéscsaba tengelyhez is, 
Hódmezővásárhely révén. 

Makó közlekedés-földrajzi helyzeténél fogva Arad, illetve Temesvár felé nyíló kapuszerepet tölt be, 
amely azonban ma még legfeljebb potenciális fejlődési tengelynek nevezhető. Az M43 
megépülése, majd elkészülte a határig, illetve Románia schengeni csatlakozása ezen térszerkezeti 
kapcsolódásokat erősíti. 

Az OFTK megállapítja, hogy a térszerkezet átalakulásának nyertesei a nagyobb városok, és 
különösen az Alföldön kiemelt a szerepe a nagyvárosoknak (Szeged, Debrecen, Nyíregyháza és 
Kecskemét). Ezt bizonyítja, hogy 2010-ben csak az 50 ezer főnél népesebb városok migrációs 
egyenlege volt pozitív, továbbá jövedelmi és foglalkoztatási viszonyaik is kiemelten jobbak a 
városhálózat alacsonyabb szinten álló településeinél. 

 

 

 

 

 

 

Gazdaság aktivitása 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 18 

ITS DA Konzorcium 

  
 

2. térkép: A közlekedési hálózatok térszerkezete (2013) 

 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

Makó város az OFTK-ban a 3.1.4.5 A külső városgyűrű kiemelt várostérségi fejlesztései c. 
fejezetben jelenik meg nevesítve. E gyűrű fejlesztési szempontból szorosabban együttműködő 
részeként jelölte meg az OFTK a Szeged – Makó – Orosháza – Szentes - Csongrád 
városnégyszöget. A következő térkép alapján ugyanakkor a Makó a szegedi agglomerálódó térség 
tagjaként került megjelölésre, Hódmezővásárhellyel együtt. Az OFTK térkép szerint Makó a 
hármashatárhoz kacsolódó határon átnyúló agglomerálódó térségnek is része. 

3. térkép: Városhálózat (külső és belső városi gyűrű) (2013) 

 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 
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A 2.2.2.1. Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok közül az alábbiakban határozhatók 
meg kapcsolódási pontok. 

4. táblázat: OFTK Szakpolitikákban érvényesítendő specifikus célok és Makó fejlesztési céljainak 
kapcsolódásai(2013) 

Specifikus célok Beavatkozási területek 
Makó város kapcsolódása a 

célkitűzésekhez 

1. Versenyképes, 
innovatív gazdaság 

a fejlődési potenciált hordozó ágazatok 
(pl.: autó- és járműipar; 

híradástechnika; egészségipar; 
gyógyszeripar; orvosi berendezés és 

eszközgyártás; élelmiszeripar; építő- és 
építőanyag-ipar; logisztika; gépipar, 

szerszámgyártás; vegyipar, 
környezetvédelmi ipar) fejlesztése 

gumiipar, 
élelmiszeripar; 

építő- és építőanyag-ipar; 
logisztika; vegyipar 

 
a települések gazdasági csomóponti 

szerepének és fejlesztői kapacitásának 
erősítése 

Makó, mint a Szeged-Arad és 
Szeged-Temesvár útvonalak 

csomópontja; Szeged–Hódme-
zővásárhely–Makó–Arad–

Temesvár–Szabadka hármas 
határ térség része; Szeged-
Hódmezővásárhely-Makó 
„Háromváros” háromszög; 

járási központ 

 

a geotermális és megújuló energetikai 
potenciál kihasználása, az 

energiahatékonyság növelése és a zöld 
gazdaság előmozdítása 

Termál- és gyógyvízzel, illetve 
gyógyiszappal rendelkező város, 

turisztikai és gyógyászati 
hasznosítás 

2. Gyógyító 
Magyarország, 

egészséges 
társadalom, 

egészség- és 
sportgazdaság 

az egészségipar, a termál- és 
egészségturizmus illetve a szabadidő 

gazdaságfejlesztése, ehhez kapcsolódva 
a gyógyvizek hasznosítása és a ráépülő 

gyógyfürdők szolgáltatásainak fejlesztése 
és bővítése 

A megvalósult termál- és 
gyógyturisztikai fejlesztések 
kiegészítő szolgáltatások és 

szálláshelyek fejlesztése 

 
az egészséges életmódot, a rekreációt, a 
sportot, a mozgást, az egészséges életet 
lehetővé tevő közösségi terek biztosítása 

Maros kalandpark, kerékpárutak 
fejlesztése, uszoda 

3. Életképes vidék, 
egészséges 

élelmiszertermelés 
és -ellátás 

a foglalkoztatást és a természeti 
erőforrások fenntartható módon történő 

felhasználását biztosító, életképes agrár- 
és élelmiszergazdaság, valamint 
termelés szerkezet kialakítása 

Makó és térségre agrár és agrár-
feldolgozóipari, élelmiszeripari 

potenciája 

 

a helyi gazdaság bel- és külpiacainak 
pozicionálása, a termelők érdekeltségével 

és részvételével megvalósuló 
kereskedelmi hálózatok, értékesítési 

csatornák kialakítása 

A termelés, értékesítés integrátori 
fejlesztése, ezen tevékenységek 

erősítése 

4. Kreatív 
tudásalapú 
társadalom, 
piacképes 

készségek, K+F+I 

a szakképzés fejlesztése, különösen a 
hiányszakmákban. A felnőttképzés 

minőségi, rendszerszintű fejlesztése 

A helyi gazdasági bázis 
szükségleteinek, igényeinek 

megfelelő szakképzés és 
felnőttképzés 

7. Stratégiai 
erőforrások 
megőrzése, 

az élővilág, a termőföld, a talajok és a 
vízbázisok védelme, az ivóvízminőség 

természetközeli gazdálkodás, az 
élővizek védelme (Maros), 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 20 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Specifikus célok Beavatkozási területek 
Makó város kapcsolódása a 

célkitűzésekhez 

fenntartható 
használata, és 
környezetünk 

védelme 

javítása, illetve a tájgazdálkodási 
keretekbe illeszkedő vízgazdálkodás 

termálvíz visszasajtolás, korszerű 
tájgazdálkodás 

 

az energiahordozókkal, építőipari 
alapanyagokkal való fenntartható 

gazdálkodás 
és az ásványkincsek védelme 

termálvagyon további 
hasznosítása; szélenergia 

hasznosítása (folyamatban: Makó, 
Kiszombor, Maroslele) biomassza, 

napenergia hasznosítása 

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

 

Az OFTK Területi specifikus céljai között az 1. Az ország makroregionális szerepének erősítése, 
Beavatkozási terület: a határ menti térségek fejlesztése az elérhetőségen, a gazdasági és kulturális 
kapcsolatokon keresztül, illetve az „5. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés” fejlesztése, Beavatkozási terület: a határmenti települések és határon átnyúló 
térségek (várospárok) együttműködésének, fejlődésének biztosítása gazdasági kapcsolataik 
újraélesztésével – Makó e kettőben közvetlenül érintett.  

A „2. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat” fejlesztése, a „3. Vidéki térségek 
népességeltartó képességének növelése”, a „4. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése”, 
esetében is a cél meghatározása mind egybevág Makó fejlesztési céljaival és érdekeivel, ez 
utóbbiak esetében a meghatározott beavatkozási területek közül ugyanakkor egyikhez sem tartozik 
Makó. 

1.2.2 Kapcsolódás Csongrád Megye Területfejlesztési 

Koncepciójához és Programjához 

Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciójában (CsMTFK, 2012) meghatározott Makó város 
esetében releváns főbb megállapítások: 

T3. területi célhoz rendelten: „4. Makó hármashatár menti fekvésében és közlekedési‐logisztikai 
helyzetében rejlő előnyöket és kapcsolatokat hasznosító gazdaság és szolgáltatásfejlesztés” 
prioritáshoz kapcsolódóan hozzájárul a hármashatár térségi turisztikai ‐ idegenforgalmi‐
egészségügyi szolgáltató szerep erősítéséhez, a vállalkozói bázis szélesítéséhez a meglévő 
területkínálatok feldolgozóipari és logisztikai vállalkozásokkal történő hatékony betelepítése által. 

A határmenti fekvésből álló adottságok oldódása: „Az M43-as autópálya kiépülése egy hasonló 
keleti nyúlvány kialakulásának lehetőségét alapozza meg, amit a markáns országhatár „oldódása” 
nagymértékben felgyorsíthatna. Makó olyan mértékű közeledése Szegedhez, mint ami 
Hódmezővásárhely és Szeged vonatkozásában látszik kirajzolódni, hosszabb távon 
valószínűsíthető. Maroslele integrálódása a nagyvárosi térségbe – az autópálya e szakaszának 
ingyenessé tétele esetén – viszont már rövid-közép távon is kódolva van.(Makó-Kiszombor 
településpároson belül Kiszombor, mint hídfőközség Nagyszentmiklós (Románia) és Szeged 
között, illetve Nagyszentmiklós és Makó között egykor viszonylag fontos közlekedési csomóponti 
szerepet tölthetett be, a határ következtében azonban teljességgel perifériára szorult. Viszonylag 
kedvező közlekedésföldrajzi helyzete ellenére – mely az M43-as gyorsforgalmi út megépülésével 
némileg romlott – jelentős népességcsökkenés, alacsony gazdasági aktivitás jellemzi. 
Kiszombornak és Makónak ebben a vonatkozásban közös érdeke lenne a határok oldódása. 
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5. táblázat: A CsMTFK-ban meghatározott fejlesztési irányok és Makó kapcsolódása ezekhez (2015) 

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, 
CSELEKVÉSI TERÜLETEK 

Kapcsolódás Makó város fejlesztéséhez 

A hármas határ átjárhatóságának fejlesztése, 
nagyváros-közi kapcsolatok (Szeged, Szabadka, 
Arad, Temesvár) infrastrukturális megteremtése, 

Szeged híd- és kapuszerepének újjáépítése 

A Szeged-Arad és Temesvár relációk fejlesztése, 
a Szeged kapuszerep kiterjesztése az 

agglomerálódó térség részeként Makóra 
közvetlenül érinti Makó fejlesztését 

Szeged intermodális logisztikai potenciáljának 
kihasználása, a hármas határ mentén határközi 

szabad vállalkozási övezet kialakítása 

Kapcsolódás Szeged intermodális logisztikai 
infrastruktúrájához (M43). Logisztikai központok 

közötti munkamegosztás kialakítása, 
agrártermény logisztika 

Az Alföld középső részét (megye északi határának 
városait) felfűző M44 gyorsforgalmi út kiépítése nem releváns 

A folyók átjárhatóságának sűrítése és a meglévő 
kapcsolatok korszerűsítése révén (kis) városok 

összekapcsolása a megyén belül és a szomszédos 
(határon túli) megyékkel összefogva az Alföld 

sokpólusú vidéki térséggé fejlesztése érdekében 

Makó-Nagyszentmiklós vidékközpont 
szerepkörének fejlesztése a határon átnyúló 
kapcsolatok erősítésével – Magyarcsanád 

közforgalmú híd beépítése 

Szomszéd városok közötti gazdaságfejlesztési 
kooperáció kialakítása 

Gazdaságfejlesztési projektek és tevékenységek 
megvalósítása a szomszédos városokkal: 

Szeged, Hódmezővásárhely, Nagyszentmiklós 

Homokhátsági integrált környezetgazdálkodási és 
térségfejlesztési program megvalósítása Bács-

Kiskun és Pest megyékkel összefogva 
nem releváns 

A biotech-mezőgazdaság-élelmiszeripari klaszter 
nemzetközi versenyképességének javítása 

Csatlakozás a klaszterhez, az agrár és bio K+F+I 
tevékenység erősítése Makón, kapcsolódás a 

szegedi kutatóközpontokhoz 

Az integrált vízgazdálkodáson alapuló kertészet, a 
tanyafejlesztés és a folyók menti komplex 
természetmegőrző tájgazdálkodás révén a 

mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése 

Adottságainál fogva Makó mind a 
vízgazdálkodáson alapuló kertészet, mind a 
tanyafejlesztés, mind a természetmegőrző 
tájgazdálkodás területén erősen érintett. A 

mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése 
ugyanakkor nem reális. 

A megyének a geotermikus és a napenergia hazai 
kutatási, termelési és hasznosítási fellegvárává 

fejlesztése 

Csatlakozás a kutatási, a termelési és a 
hasznosítási folyamatokhoz. 

A megye legjelentősebb turisztikai vonzerőinek 
továbbfejlesztése mellett a három folyóban rejlő 

turisztikai lehetőség integrált, összehangolt, 
programozott fejlesztése, infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése a folyók által érintett 
hazai és határon túli megyékkel összefogva, a 

Duna Stratégia lehetőségeit is kihasználva 

Makó földrajzi fekvése révén a három folyó közül 
a Maroshoz kapcsolódik közvetlenül, itt a határon 
átnyúló kapcsolatok is indokoltak, illetve a Maros 
parthoz kapcsolódó turizmus további fejlesztése. 

Forrás: Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
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A CsMTFK célrendszere: 

 JÖVŐKÉP 2030: Határokon átívelő új tudásrégió Európa térképén 

 ÁTFOGÓ CÉLOK – 2030 

 Hármashatár menti városhálózati csomóponti térség: tudáskoncentráció, kohézió, 
kisugárzás 

 Klímaváltozásra reagáló innovatív gazdaság és fenntartható erőforrás‐gazdálkodás 

 Vállalkozó kedvű, jól képzett társadalomra épülő kooperáló gazdaság a megyei 
húzóágazatok bázisán 

 STRATÉGIA 2014‐2020: Föld – Víz – Innováció – Szinergia 

 

Stratégiai célok 2020 

Területi stratégiai célok 

 T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – Temesvár – Szabadka városhálózati 
csomópont felépítése 

 T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a 

Tisza‐térségben 
 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás 

és több lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

 

Specifikus stratégiai célok 

 S1. Az innovációs‐kapacitás és ‐ teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió 
felépítése 

 S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, innovációra és alkalmazkodásra épülő 
megerősítése 

 S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak 
kiszélesítése 

 S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő 

megerősítése, kitörési pontokra építő helyi gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 

 

Horizontális célok 

 H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi‐intézményi feltételeinek 
javítása 

 H2. A hármashatár ‐ helyzet előnyeinek kibontakoztatása 

 H3. Az esélyegyenlőség, a köz‐ és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek 
integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása 

 

A CsMTFK ezen túlmenően számos témakörben érinti Makó városát (településfejlesztési 
szempontból releváns megállapítások), ezek jegyzékét lásd a mellékletben! 
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4. térkép: Csongrád megye értéktérkép (2012) 

 

Forrás: Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 

Csongrád Megye Területfejlesztési Programjában (2014) önálló egységként jelenik meg a 
Tiszántúl mezőváros‐hármasa (Szentes, Hódmezővásárhely, Makó) és a Makó-Nagyszentmiklós 
vidékközpont szerepkörének fejlesztése. 

A területfejlesztési program kiemelten kezeli a járási székhelyek (köztük Makó) térségi 
gazdaságszervező, foglalkoztatási központtá fejlesztését a „4. Makó hármashatár menti 
fekvésében és közlekedési‐logisztikai helyzetében rejlő előnyöket és kapcsolatokat hasznosító 
gazdaság és szolgáltatásfejlesztés” prioritási tengelyhez kapcsolódóan.  

A stratégiai szintű célok között megjelenik a Szeged-Hódmezővásárhely-Makó-Arad-Temesvár-
Szabadka városhálózati csomópont felépítése. 

A Megyei Területfejlesztési Programhoz való kapcsolódás részleteiben az ITS stratégiai 
fejezetében kerül kifejtésre. 

1.2.3 Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való 

kapcsolódás 

A Csongrád megye legtöbb települését magában foglaló kistérségének önkormányzatai fejlesztési 
elképzeléseikben főként három területet emelnek ki:  
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 az intézmények épületenergetikai fejlesztéseit,  

 az ivóvízellátás, ivóvízminőség javítását (Makó és térségében 17 településen a 
határértékek feletti az egészségre ártalmas anyagok mennyisége), 

 és a közlekedési hálózat fejlesztését.  

Fontosnak tartják továbbá a megújuló energia alapú fejlesztést (fotovoltaikus erőmű kiépítése), a 
vízgazdálkodási, belvízvédelmi fejlesztéseket, illetve a foglalkoztatás támogatását. A 
szennyvízelvezetés és -tisztítás elégtelen kapacitása ugyancsak több településen vár megoldásra. 

A települési önkormányzatok által kiemelt fejlesztési elképzelések között vannak a kistérségek 
határain átnyúló, elsősorban a közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó javaslatok, így például 
a Szeged–Palics vasútvonal fejlesztése Mórahalom és Ásotthalom érintésével, vagy a Szeged–
Hódmezővásárhely, Szeged–Makó (Makó–Hódmezővásárhely) tram-train „háromszög” kiépítése. 
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1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 

A fejezethez kapcsolódó egyes részletes leírások és szabályozások a mellékletben találhatók! 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

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

Az OTrT 2014 eleje óta hatályos munkarészeit vettük figyelembe. 

5. térkép: Makó az Ország szerkezeti tervén 

 

A város igazgatási területét az ország szerkezeti terve az erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági, a 
vízgazdálkodási terület felhasználású térségbe sorolta. A belterület valódi kiterjedésével szerepe 
a szerkezeti terven, mint települési térség. A tervlapon szerepel még az M43 gyorsforgalmi út és a 
többi országos főút nyomvonala, és a meglévő országos mellékutak nyomvonalai is.  Az országos 
kerékpárút nyomvonala a városközpontban halad. A város igazgatási területén halad egy villamos 
távvezeték. A Maros partján jelzi a területrendezési terv szerkezeti lapja az elsőrendű árvízvédelmi 
fővédvonalat. A vízgazdálkodási térség a Maros, az erdőgazdálkodási térség a Maros parti sáv. 
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Az országos térségi övezetei tervi részletei 

A várost érintető és nem érintő térségi övezetek: 

 

Az országos ökológiai hálózat érinti a város külterületének északkeleti sarkát és a folyó menti 
részeket. 

 

A kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezete a város külterületének jelentős részét érinti, kivéve a 
belterülettől nyugatra lévő részeket. 

 

 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete a város külterületének több részét érinti, az északi 
külterületen, és a belterülettől nyugatra fekvő részeket. 
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A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete a városnak csak nagyon kicsi, főleg a folyó menti 
sávokat érinti. 

 

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a folyó menti részeit, valamint 
a város külterületének északkeleti sarkát érinti.  

 

 

A világörökségi és világörökségi várományos terület övezete nem érinti a települést. 
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Az országos vízminőség-védelmi terület övezete a település igazgatási területének a belterületét 
és annak környezetét érinti. 

 

A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének övezetei közül a nagyvízi meder területének övezete érinti a 
település folyó menti sávját. 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének övezetére vonatkozó előírás: 

16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

 

A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete a települést érinti. 

. 
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1.3.2 Csongrád Megye Területrendezési Terve 

A megyei területrendezési terv 2009-ben készült, a 2014-es OTrT módosítás előtt, a megyei 
területrendezési tervet az új országos területrendezési terv szerint kell módosítani.   

A Csongrád Megyei Közgyűlés 10/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelettel módosította 21/2005. 
(XII. 1.) önkormányzati rendeletét Csongrád Megye Területrendezési Tervéről. A rendelet célja, 
hogy meghatározza a megye egyes térségei terület felhasználásának feltételeit, a műszaki-
infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, 
valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve 
erőforrások védelmére. 

 

6. térkép: Makó Város a megyei szerkezeti terven 

 

 

A város igazgatási területét a megyei szerkezeti terv az erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági, a 
vegyes, vízgazdálkodási, a városias és a hagyományosan vidéki települési területfelhasználású 
térségbe sorolta. A térségeken kívül a szerkezeti terv feltünteti az országos és a mellékutakat, a 
törzshálózati és a vasúti mellékvonalakat, a térségi kerékpárutat, valamint a térségi jelentőségű 
logisztikai központot, szimbólummal. A hagyományosan vidéki települési térség a külterületi, egyéb 
lakott helyeket jelöli.  
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A területrendezési terv övezetei: 

 

A település folyó menti és más, kisebb vízfolyás menti sávja az ökológiai folyosó része.  Magterületi 
övezet az északkeleti településrészen egy nagyobb területet érint, ehhez puffer területi övezet 
kapcsolódik. 

 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület a település külterületének jelentős részét érinti. 

Az övezet előírása: 

13/A.§(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti a 
településnek a folyó menti részét.  
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A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete a város külterületének több, kisebb foltját 
érinti. Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, nem kell alkalmazni 

 

Az övezet érinti a folyó menti területeket, és a keleti településrészt érinti. 

 

 

Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, nem kell alkalmazni. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 32 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, nem kell alkalmazni. 

Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, nem kell alkalmazni. 

Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, nem kell alkalmazni. 

 

Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete a települést nem érinti. 
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Az együtt tervezendő terület övezete a települést nem érinti. 

 

A honvédelmi terület övezete a települést nem érinti, az OTrT vonatkozó tervlapja szerint a 
település érintett. 

 

A nagyvízi meder övezete érinti a folyó menti sávot. A belvízjárta térség a város belterületének és 
külterületének több foltját érinti. 

Rendszeresen belvíz járta terület övezete 

 

Az OTrT módosítása által megszüntetett övezet, nem kell alkalmazni. 
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1.4 A szomszédos települések hatályos szerkezeti 

terveinek- Makó település fejlesztését befolyásoló 

megállapításai 

Szomszédos települések: Kiszombor, Maroslele, Földeák, Békéssámson, Csanádpalota, 
Apátfalva. 

Nincs olyan szomszédos településen lévő vagy tervezett létesítmény, amely hatással volna a 
városra. 

A város szennyvíztisztítója fogadja a környék több településének szennyvizét. 

 

 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megállapításai 

Makó város településfejlesztési koncepciója (2003, (97/2003 (III.25.) MÖKT h. által jóváhagyva) 
évi, elavult, a helyi vezetés szerint nem releváns. 

Makó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2008-ban került elfogadásra. 

Az IVS-ben meghatározott jövőkép: 

15-20 éves átfogó cél: 

Makó váljék a mainál vonzóbb, kiváló életfeltételeket biztosító, versenyképes, térségi és határon 
átnyúló központi szerepkörét hatékonyan erősítő gazdasági, kulturális központtá valamint 
turisztikai célponttá.  

Az IVS-ben megfogalmazott átfogó cél értékelése: 
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Makó város méretéből adódóan jellemzően regionális funkciókkal nem bír, a Jövőkép ilyet nem is 
határozott meg. A város térségi és határon átnyúló kapcsolatai erősödtek, több szinten – közös 
projektek, közlekedés, kereskedelem, turizmus stb. – is sikerült a határmenti fekvés adottságait 
úgy használni, hogy az Makó város fejlődésének érdekeit szolgálja. A gazdasági, kulturális központ 
szerepkör járási, egyes funkciók esetében megyei-regionális szinten valósult meg, de Szeged, 
Arad, Temesvár „árnyékában” egy Makó méretű város esetében a „központ” definíció nehezen 
megvalósítható. A helyi gazdaság innovációs potenciálja nagyon alacsony, két multinacionális cég 
helyi gyártó üzeme és jellemzően tőkeszegény ipari és logisztikai KKV-k jellemzik a gazdaságot. 
Nem történt technológiai szerkezetváltás a gazdaságban, a K+F+I tevékenység szintje továbbra is 
igen alacsony, a helyi lakosság képzettségi mutatói elmaradnak az országos értékektől. A 
gazdasági központ funkció így nehezen értelmezhető, míg kulturális központként, mint járási szintű 
központ néhány országos jelentőségű rendezvénnyel, attrakcióval rendelkezik a város.  

Az IVS-ben meghatározott Jövőképben foglaltak esetében a turisztikai központ funkcióban viszont 
határozottan nagyot lépett előre a város: a fürdő igazi vonzó turisztikai attrakcióvá vált jelentős 
nemzetközi vendégforgalommal. Hogy ezt a hatalmas és fizetőképes potenciált hogyan lesz képes 
a város kiaknázni, a jövő kérdése, jelentős szálláshely, vendéglátóhely és egyéb szolgáltatások 
szükségesek hozzá. 

A 2008-as IVS Jövőkép nem tér ki a helyi társadalom jellemzőire, holott a város legalapvetőbb 
problémái ott jelentkeznek: ezek a lakosságszám csökkenése, a fiatalok elvándorlása, a népesség 
elöregedése. 2008 óta e tekintetben a demográfiai helyzet minden mutató esetében tovább romlott 
és a tendencia is csak romlást mutat, ami igen kedvezőtlen a város jövője szempontjából. 

Tematikus és városrészi célok, és azok megvalósulásának értékelése: 

Tematikus célok: 

1. Erősödjön meg a város középfokú térségközponti intézményi szolgáltatói háttere és terjedjen ki 
határon átnyúló tevékenységekre is. 

Makó város térségi szerepkörében intézményi szinten nem történt jelentős változás az IVS 
készítése óta. Határon átnyúló kapcsolatai azonban fejlődtek, ami jelentős határon átnyúló 
projektek megvalósulásában is jelentkezik. A turizmus (fürdőfejlesztés) és a kereskedelem, 
szolgáltatások terén egyértelműen fejlődött é bővült a város térségi és határon átnyúló szerepköre. 

2. A város legyen népszerű befektetési hely, feldolgozóiparával és szolgáltatásaival teremtsen 
munkahelyeket, míg a turizmus, mint gazdasági ág, váljék a legfontosabb kiegészítő 
jövedelemforrássá a városban. 

A Makói Ipari Parkban az eltelt időszakban valósultak meg jelentős ipari befektetések, e cél tehát 
e tekintetben teljesült. A helyi termékek feldolgozás ugyanakkor továbbra sem elégséges szintű. A 
legnagyobb az előrelépés a turizmus területén, a megvalósult fürdőfejlesztés, Maros parti 
fejlesztések és négy csillagos szálloda révén. 

3. A település magas színvonalú közösségi szolgáltatásai (beleértve a kommunális infrastruktúrát 
és lakókörnyezet fejlesztést is) fedjék le az egész város területét, egyenlő színvonalú 
életminőséget biztosítva a lakosságnak. 

Az infrastruktúra kiépítettség terén nagyot lépett előre a város, de továbbra is vannak hiányosságok 
(pl. csapadékvíz elvezetés). A közösségi szolgáltatások is javultak, e téren elsősorban az 
infrastruktúra és az épületállomány fejlesztése továbbra is napirenden van. 

4. Lassuljon le a város népességfogyása, álljon le a képzett fiatal munkaerő elvándorlása, 
csökkenjen a munkanélküliség. 
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A munkanélküliség csökkent a városban, ugyanakkor a népességfogyás és az elvándorlás 
továbbra is a legnagyobb problémák közé tartozik. 

 

Városrészi célkitűzések: 

1. Városközpont: Legyen egy határon átnyúló, nagytérségi funkcionális városközpont. 

A városközpont funkciói erősödtek, de a szolgáltatások terén továbbra is helytálló a cél. 

2. Vertán városrész: Váljék a város oktatási és egészségügyi alközpontjává 

Az oktatási és egészségügyi funkciók erősödtek, de a cél továbbra is helytálló. 

3. Újváros városrész: Kertvárosi jellegét megtartva, alközpontjának intézményi jellegét erősítve 
váljék kedvező lakáspiaci helyzetű lakóterületté. 

A lakófunkció továbbra is domináns, az alközponti funkciók erősödtek. 

4. Honvéd városrész: Integrálódjék és zárkózzon fel alapvető fizikai és társadalmi jellemzőit 
tekintve a város többi részéhez. 

A városrész komplex szociális rehabilitációja továbbra is aktuális cél. 

5. Gerizdes városrész: Dinamikus szolgáltató, rekreációs (sport), és fiatalos lakóterület fejlődjön ki. 

Elsősorban a sport- és rekreációs fejlesztések továbbra is napirenden vannak. 

6. Bajcsy-Ráday városrész: A belső egyenlőtlenségek felszámolása infrastruktúrafejlesztésekkel 
és új funkciók bevezetésével. 

Infrastruktúra fejlesztések valósultak meg, de a cél továbbra is helytálló. 

7. Iparterület: A terület legyen a város kulturált körülmények között működő munkahelyi zónája. 

A cél részben teljesült, az Iparterület igen fontos térségi szerepkörű munkahelyi zóna. 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési 

szerződések 

Nem releváns, de a szerzői jog előírásai szerint a későbbi munkák megkezdése előtt a jelenlegi 
tervek készítőivel egyeztetni kell. 

1.6 Településrendezési tervi előzmények 

1.6.1.1 Hatályban lévő településrendezési eszközök 

A város Helyi építési szabályzatát a 17/2006.(VII.13.) Önkormányzati Képviselő-testületi rendelete 
állapítja meg. A rendeletet legutóbb 2010-ben és 2012-ben is módosították. A településrendezési 
tervet a TTT Városépítő Bt. (Szeged) tervezői készítették. A helyi építési szabályzat mellékletei az 
igazgatási területre készült szabályozási terv, és külön szabályozási terv készült a központi 
belterületre, 24 szelvényen, és külön a Makó-Rákos településrészre is. A Helyi építési szabályzat 
a rajzi, a szabályozási tervi, mellékleteken kívül szöveges mellékleteket is tartalmaz.  

Az 1. számú szöveges melléklet a szabályozási elemeket sorolja fel. Itt található az építési 
övezetek, a beépítésre szánt területek, jeleinek magyarázata, az építési övezetek jeleinek egyes 
elemeinek tartalma. Ez a melléklet tartalmazza továbbá az övezetek, a beépítésre nem szánt 
területek, övezeti előírások felsorolása és magyarázata. Ez a melléklet sorolja fel továbbá a 
vonalas szabályozási elemeket is, melyek: a belterületi határ, a beépítésre szánt területek határa, 
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a tervezett szabályozási vonal, az építési övezetek, övezetek határa, és nem kötelező, irányadó 
elemként, a javasolt telekhatár vonala. A Hész 2. melléklete a Körös-Maros Nemzeti Park 
különleges természet-megőrzési terület által érintett területek, telkek helyrajzi számait sorolja fel. 
A védett telkek a Maros mentén, a Száraz ér mellett, a Vásárhelyi és Csanádi gyepeken és a 
Vásárhelyi és Csanádi pusztákon találhatóak.  A rendelet 4. melléklete a belvíz által veszélyeztetett 
városrészeket sorolja fel. 

A Hész beépítésre szánt területek építési övezetei az általános használat szerint: lakóterületi, 
vegyes területi, gazdasági, üdülőterületi és különleges területi övezetek.  A beépítésre nem szánt 
területek övezetei az általános használat szerint: közlekedési és közműterületek, zöldterületek, 
erdők, mezőgazdasági, különleges beépítésre nem szánt területek, természetközeli területi és 
vízgazdálkodási területek. 

A különleges használat szerint a lakóterületek 

 nagyvárosias (Ln),  

 kisvárosias (Lk),  

 kertvárosias (Lke) és  

 falusias (Lf) lakóövezetek.  

A vegyes övezetek  

 településközpont (Vt) és  

 központi vegyes (Vk) övezetek. 

 A gazdasági területek  

 kereskedelmi, szolgáltató (Gksz),  

 zavaró hatású ipari (Gip) és  

 egyéb ipari (Ge) övezetek.  

Az üdülő területekben  

 üdülőházas (Üü) és  

 hétvégi házas (ÜHH) övezetekből állnak.  

A beépítésre szánt különleges területek övezetei:  

 különleges intézményi (Ki),  

 különleges kereskedelmi célú (Kke),  

 bányászati (Kb) és  

 különleges közlekedési (Kkö) övezet.  

A beépítésre nem szánt területek övezetei a különleges használat szerint:  

 közlekedési és közmű terület övezete (Köu),  

 kötöttpályás, vasúti közlekedési és közműterület (Kök),  

 zöldterület, közpark övezete (Z),  

 védelmi erdő (Ev),  

 egészségügyi, szociális és turisztikai erdő (Ee),  

 gazdasági erdő (Eg),  
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 általános mezőgazdasági terület övezete (Má),  

 sajátos használatú mezőgazdasági terület övezete (Ms, Ms-1, Ms-2),  

 tanyás mezőgazdasági terület övezete (Mát),  

 kertes mezőgazdasági övezete (Mk),  

 sajátos használatú kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk),  

 sajátos használatú kertes mezőgazdasági övezet (Mks),  

 vízgazdálkodási terület övezete (Vg), ezen belül a szabályzat megkülönböztet  

 közlekedési (Vg (Köu-1)),  

 védőerdő (Vg (Ev)),  

 közpark (Vg (Z), (Z-1), (Z-2)),  

 hullámtéri hétvégi házas üdülőterületi (Vg (Ühh)) 

 hullámtéri üdülőházas üdülőterületi (Vg (Üüh)) 

 különleges hullámtéri intézményterületi (Vg (Kih)) alövezeteket.. 

 beépítésre nem szánt különleges bányövezet (Kkb) 

 természetközeli terület övezete (Tk). 

 A Hész az övezeteken belül különböző karakterű építési övezeteket különböztet meg.  

 Az 1-es karakterű építési övezet nagyvárosi,  

 a 2-es belvárosi,  

 a 3-as polgárvárosi,  

 a 4-es mezővárosi,  

 az 5-ös mezővárosi telepszerű,  

 a 6-os mezővárosi halmazos,  

 a 7-es kertvárosi és  

 a 8-as falusias karalterű építési övezet.   

A Hész előírásokat tartalmaz a környezetvédelemre, a helyi és az országos épített értékek 
védelemre, a táj- és természetvédelemre vonatkozóan.  A rendelet a települési kötelezéseket és 
tilalmakat is előír. A rendelet továbbá a közlekedési létesítményekre és a közművek elhelyezésére 
is előírásokat tartalmaz. 
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2. ábra: Makó településrendezési terve 

 

Belterületi szabályozási terv 

 

A városra készített Városfejlesztési Koncepciója 2003-ban készült. A stratégiai dokumentum az 
épített környezet fejlesztésére a legfontosabbnak a hagyományos építészeti értékek feltárását, 
védelmét és megőrzésének ütemezett megvalósítását tartja.  

„A helyi értékvédelem jogi szabályozásának kidolgozásához elengedhetetlen a helyi építészeti 
értékek számbavétele. Az értékek teljes körű felmérése alapján olyan dokumentációt kell készíteni, 
amely a város térszerkezeti értékeitől az épületrészletekig terjedő teljes skálát képes rögzíteni. Egy 
ilyen alapdokumentáció birtokában nem csupán utcaképet, homlokzatot lehetne helyi védelemben 
részesíteni, hanem lehetővé válna a térszerkezet értékei mellett a város-test olyan értékeinek 
feltárása is, amelyek egyébként rejtve maradnának. Ez az alapdokumentáció arra is lehetőséget 
teremtene, hogy a város értékes telkeiről, épületeiről adatlapokkal folyamatosan karbantartott 
értékvédelmi kataszter készüljön, melyet hozzá kell igazítani a mai egységesített műemlékvédelmi 
kategóriákhoz (2001. évi LXIV. törvény). A munkához önkormányzati és pályázati forrásokat is fel 
kell használni. A kataszter adataira építve, annak felhasználásával ütemezett fejlesztési tervet kell 
készíteni.”(IVS-2003)  

A város 2006-ban alkotta meg a helyi építészeti öröksége védelméről szóló rendeletét. A rendelet 
célja a város egyedi építészeti arculatának, sajátos megjelenésének, jellegzetességének, 
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építészeti, településképi és településszerkezeti értékeinek megőrzése. A rendelet rögzíti a helyi 
védelem alá helyezési eljárásának módját, a helyi egyedi é területi védelem követelményeit, a helyi 
védelem elemeinek megóvására vonatkozó előírásokat. A rendelet 1. melléklete a makói 
műemlékek jegyzékét tartalmazza, és rajzi melléklete a műemlékek környezetét ábrázolja.  A 2. 
melléklet az országos védelemre javasolt épületeket, építményeket sorolja fel, belterületi és 
külterületi bontásban.  A 3. melléklet a helyi védelem alá tartozó épületeket rögzíti, szintén 
belterületi és külterületi bontásban, összesen 253 elemet felsorolva. A 4. melléklet az azonosított 
régészeti lelőhelyek táblázatát tartalmazza, sorszámmal és a lelőhely által érintett telkek helyrajzi 
számával.  

A városra készített Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos, a településszerkezetet is 
befolyásoló feladatnak tartja a lakóterületi fejlesztési területek kijelölését, mely a város 
népességmegtartó képessége és a helyi ingatlanpiac versenyképessége miatt is meghatározó. A 
helyi településrendezési terv által kijelölt területeknek építési telkekké való alakítása, a területek 
átminősítése, az infrastruktúrák kiépítése, a város feladata. 

A város célkitűzései, tervei között szerepel egy lakópark kialakítása, valamint szociális és bérlakás 
program véghezvitele is. Az utóbbi a Honvéd városrészben tervezett. Az úgynevezett fecskeház 
program megvalósítására  

a volt Kőrösi óvoda átépítése ad lehetőséget. A családi házas építkezésre alkalmas a Gerizdes 
városrész, illetve a Velnök utca folyatásánál lévő terület. Az önkormányzat nyugdíjasház létesítését 
is tervezi. 

A városban rehabilitációs területek a Honvéd városrész és a panellakások. 

A városra készített Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2007-2013 években készült. A 
dokumentum városrészekre lebontva határozza meg a fő stratégiai célokat. 

 Városközpont: Legyen egy határon átnyúló, nagytérségi funkcionális városközpont  

A városközpont fejlesztési céljai megújító, megőrző és értékteremtő orientáltsággal bírnak. Cél a 
központ épületállományának (köz és lakófunkció) megújítása; az építészeti és városszerkezeti 
értékek megőrzése, egységes településkép kialakítása; a városi fürdő nagy ívű fejlesztése kapcsán 
a turisztikai funkció erősítése, kapcsolódó funkciók (mint gyógyszálló) bevezetése és ezzel új érték 
teremtése.  

 Vertán városrész: Váljék a város oktatási és egészségügyi alközpontjává  

A városrész átfogó célja, hogy a meglévő speciális funkciók (alapfokú speciális oktatás és 
középfokú egészségügy) megerősödése révén a város ellátásában játszott szerepe, ezáltal 
jelentősége erősödjék. 

 Újváros városrész: Kertvárosi jellegét megtartva, alközpontjának intézményi és 
szolgáltató jellegét erősítve váljék kedvező lakáspiaci helyzetű lakóterületté. 

 Honvéd városrész: Integrálódjék és zárkózzon fel alapvető fizikai és társadalmi jellemzőit 
tekintve a város többi részéhez  

 Gerizdes városrész: Dinamikus szolgáltató rekreációs (sport) és fiatalos lakóterület 
fejlődjön ki  

A városrész általános célja, hogy bővülő lakófunkciója mellett adottságainak megfelelően a város 
sport rekreációs központja legyen, alközpontja ezen tevékenységeknek helyet adó létesítmények 
környezetében jöjjön létre. 

 Bajcsy-Ráday városrész: A belső egyenlőtlenségek felszámolása 
infrastruktúrafejlesztésekkel és új funkciók bevezetésével 
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 Iparterület: A terület legyen a város kulturált körülmények között működő munkahelyi 
zónája  

Cél az ipari beruházások ne szétszórtan, hanem tömörítve valósuljanak meg a városrészben. A 
városrész legyen a Makó termelő és nagy helyigényű szolgáltató (logisztika) tevékenységének 
intenzív kihasználtságú központja.  

 Külterület: Makó -Rákos városrész  

Általános cél a településrész fenntartása és népesség struktúrájából eredő jellegének megfelelő 
alapellátások helyben történő illetve mobil biztosítása. 

Az IVS a fejlesztési akcióterületeket is városrészenként határozta meg. 

Városközpontban  

 1) Akcióterület: Városközpont  

 2) Akcióterület: Szent István tér és környéke  

Vertán városrészben:  

 3) Akcióterület: Almási utca –Juhász Gyula tér  

Újváros városrészben  

 4) Akcióterület: Újváros alközpont  

Honvéd városrészben  

 5) Akcióterület: Honvéd városrész alközpont  

Gerizdes városrészben  

 6) Akcióterület: Sport komplexum és környéke  

Bajcsy-Ráday városrészben  

 7) Akcióterület: Lakótelepek  

 8) Akcióterület: Vasútállomás és környéke 

A fent felsorolt tervfajtákat az ITS-re alapozva kell felülvizsgálni. 

1.6.1.2 Hatályban lévő településrendezési eszközök megállapításai, 

megvalósult elemei  

A TSZT megvalósult és nem megvalósult elemei: 

 a TSZT és az szabályozási terv (SZT) a belterület déli, a Maros-parti védett területek 
közelében szabadős, sport, fürdő számára jelölt ki területet, Kszb jelű különleges 
területként, a tervezett létesítmények (fürdő, sportterület, kalandpark) megvalósulta, más 
területen, 

 a településrendezési eszközök által kijelölt gazdasági területek, tömbök, egy része 
beépült, de van még több, kisebb, 0,5-6 ha területű, közművesített telek, 

 több gazdasági területen, a tömbökben jelölt, több, szabályozott út is akadálya a nagyobb, 
kb. 10 ha-os telek kialakításának, 

 a lakóterületi kijelölt, szabályozott területeknek csak kis része valósult meg, pl. a Kelemen 
L. utcától délre, egy meglévő utca déli oldala épült be, 

 több kijelölt lakóterületet visszaminősítettek mezőgazdasági területté, 
 a településrendezési terv szerinti záportározók nem épültek meg, új csapadékvíz 

elvezetési tanulmányterv szerint kell kijelölni, máshol, a szükséges tározókat. 
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A város területe már az őskorban is lakott volt, ez a vidék volt a „Maros kultúra” központja. A 
jelenlegi település elődje Makófalva már a középkorban is létezett, Többszöri pusztulást követően 
a török dúlás után újranépesedve a XVIII. században fejlődött ki a jelenlegi város, amely — a 
városközpont kivételével — máig őrizi az akkor kialakult sajátos sugaras halmaz 
településszerkezetet. A városban két központ alakult ki: egy katolikus és egy református városmag. 
A református közösség a Maroshoz közelebb, a katolikus a mai Szent István tér környékén 
telepedett le. A XVIII. század végén a város zsidó és görög katolikus városrésszel is bővült. A 
település jellegzetes öves szerkezetű, családi házas beépítésű. Csupán a központban volt néhány 
többszintes épület: a megyeháza, városháza, bíróság.  

Az első városrendezési terv a XIX. század elején készült. A XIX-XX. században alakultak ki az új 
városrészek: a vegyes felekezetű lakossággal rendelkező Újváros és a telepszerű Honvéd 
városrész és Vertán telep. A Honvéd és a Vertán telep rehabilitációra, a Lendvay – Bethlen utca 
közötti szegregátum pedig teljes megújításra szorul.  

A városra ma is főként a családi házas beépítés jellemző, bár a városközpontban a beépítés 
sűrűsége és a szintszám a XX. században megnőtt, valamint épültek iparosított technológiával 
készült épületek is, melyek markáns nyomot hagytak a városképen. Ezen területek revitalizálására 
a városrendezési eszközökben a szükséges szabályozási háttér kidolgozásra került.  

A városközponton túl 4 további alközpont alakult ki a városban: a Gerizdes, a Honvéd, az Újváros-
Táncsics telep és a Vertán telep.  

A település területhasznosítási elképzelései a népesedési tendenciát figyelembe veszik. 
Lakóterület fejlesztést elsősorban a jó adottságú területeken irányoztak elő, a hosszú távú 
demográfiai előrejelzéseket is figyelembe véve, összesen 78,6 ha-on, 786 telek kialakításával. 

A város településrészei: 

1) Városközpont  

2) Vertán városrész (Vertán telep, Ardics, Újhegy, Bánom és Kenyérváró)  

3) Újváros városrész (Táncsics telep, Újváros)  

4) Honvéd városrész (Kisbécs, Honvéd telep)  

5) Gerizdes városrész (Gerizdes, Verebes és Kásás)  

6) Bajcsy-Ráday városrész (Bajcsy Zsiliszky lakótelep, Ráday lakótelep, Ószentlőrinc és a 
központtal egy rendezési területet alkotó Ingó)  

7) Külterületi lakott helyek és Makó-Rákos városrész 

8) Ipari terület  
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Makó város városrészei és akcióterületei (IVS-2013) 

 Városközpont: Széchenyi tér 

Alközpontok:  

 Újváros, Vásárhelyi út 

 A Vertán városrészben a Szép és Almási utcák kereszteződése  

 Gerizdes városrészben a Kelemen László utca északi oldalán  

 További alközpontkezdemény definiálható a Honvéd telep déli részén  

 A város korábban virágzó, ma inkább hanyatló állapotban lévő alközpontja a vasútállomás 
és környéke.  
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1.7 A település társadalma 

1.7.1 A népesség főbb jellemzői 

1.7.1.1 Demográfia 

Makó város közigazgatási területe 229,23 km2. Lakónépessége 23 683 fő, népsűrűsége 102,77 fő 
/ km2 (KSH, 2011). A város népessége az 1930-as évek óta csökkenő tendenciát mutat. 

3. ábra: Makó város lakónépességének változása (2000-2013) 

 

Forrás: KSH, Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő) 

 

Az ezredforduló óta Makó városa 2681 főt veszített a lakónépességéből, ami az akkori 
lakónépesség 10,4%-a. Az IVS készítés (2009) óta eltelt időszakban (2006-2013 – adatsorok 
dátuma az IVS-ben) a népességcsökkenés száma 1886 fő, azaz 2006 és 2013 között elveszett a 
helyi népesség 7,55%-a. 

6. táblázat: Makó város népességszám változása (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH 

Megállapítható, hogy a 2001-2011 közötti időszakban mind a lakó és mind az állandó népesség 
tekintetében a csökkenés mértéke jelentősen meghaladta a szintén csökkenést mutató megyei és 
országos értékeket egyaránt. Míg pl. a lakónépesség országosan 2,39%-a, Csongrád megyében 
3,83%-al, addig Makón 8,05%-al (2062 fő) csökkent! 

Népességszám 
alakulása  
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Csongrád megye járásszékhelyeit tekintve Makó a legkedvezőtlenebb demográfiai képest mutatók 
között található. Míg a Szegedi járásban kismértékű népességemelkedés, a Mórahalmi járásban 
nagyjából stagnálás jelentkezik, a Szentesi, Csongrádi és Makói járásokban 7-10% körüli a 
népesség csökkenése: 2000-2010 között a volt a népességcsökkenés aránya, a Makói 
kistérségben 8,56%, Szentesi kistérségben 9,43%, a Csongrádiban pedig 9,7%. Mindhárom 
területen a fő okok a társadalom elöregedésében és az élve születések alacsony számában 
keresendők (forrás: Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója). 

 

A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 102,7 fő/km2, ami 2001-hez képest 
az akkori 111,76fő/km2-hez képest (Csongrád megye, 2011: 96,59 fő/km2) jelentősebb csökkenést 
mutat:a csökkenés mértéke a megyei átlaghoz képest jóval erőteljesebb, több, mint a duplája, 
Makón8,99 fő, megyei szinten 3,84 fő. Az alacsony népsűrűség Makó város kiterjedt közigazgatási 
határával, a jelentős csökkenés a népességszám drasztikus csökkenésével van összefüggésben. 

A csökkenő makói népességszám a népmozgalmi mutatók - születések, halálozások alakulása, 
természetes szaporodás; vándorlási egyenleg, továbbá a természetes szaporodás és a vándorlási 
adatok értékeinek eredőjéből következnek.  

7. táblázat: Makó város népmozgalmi adatai, 1. (2001-2013) 

 

Forrás: KSH 

2001 és 2013 között Makó városban minden évben a természetes fogyás volt a jellemző, összesen 
-2002 fővel. A vándorlási különbözet 2002 és 2011 év kivételéven (8 és 20 fő plusz) szintén minden 
évben deficites volt, összesen -943 fővel. A teljes népmozgalmi deficit így -2945 fő ebben az 
időszakban. Az is látható, hogy a természetes fogyás játszik nagyobb szerepet a népességszám 
csökkenésben 67,9%-al, de a vándorlás negatív egyenlege is igen jelentős, mintegy egyharmados, 
32,1%. 

A természetes fogyás oka a lakosság korösszetételében (elöregedő helyi társadalom, lásd alább) 
és az alacsony gyermekvállalási hajlandóságban keresendő. Befolyásolja továbbá, negatív 
irányban a magas vándorlási különbözet is, hiszen jellemzően a gyermekvállalási korú, fiatal 
népesség vándorol el. Ezen belül is inkább a képzettebb, motiváltabb fiatal népesség elvándorlása 
jellemző, ami különösen problematikus a város fejlődése, munkaerőpiaci kínálata szempontjából. 
Az erőteljes elvándorlás helyi okai az álláslehetőségek hiánya, ezen belül is a perspektivikusabb 
álláshelyek hiánya és az alacsony bérszínvonal. 

 

Népsűrűség 

Népmozgalom 
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4. ábra: A népmozgalmi adatok megyei összehasonlítása, 2001-2013 

 

Forrás: KSH, TeIR 

A természetes fogyás és a vándorlási különbözet összehasonlító értékei (1000 főre vetítve) azt 
mutatják, hogy mindkét mutató tekintetében a makói értékek jellemzően lényeges rosszabbak és 
hektikusabbak Csongrád megye értékeinél. A természetes szaporodás egyenlege Makón és a 
megyében is negatív, Makón azonban jellemzően alacsonyabbak, esetenként kirívóan alacsonyak 
(2012, -7,6) az értékek. Az igazán kirívó, Makó számára kedvezőtlen különbség azonban a 
vándorlási egyenlegben jelentkezik: itt a megye értékei 8 évben is 0 és kissé pozitív értékeket 
vettek föl, míg Makón a három év kivételével minden évben negatív ez a mutató, olykor kirívóan 
rossz értékkel (pl. 2007: -9,1). Egyedül 2003-ban volt magas, 5,1-es értéke a vándorlási 
egyenlegnek. 

Hozzá kell tenni, hogy Csongrád megye valamelyest jobb demográfiai mutatói döntően Szegednek, 
illetve – kisebb mértékben – Hódmezővásárhelynek köszönhetők. 

5. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001, 2011 

 

Korösszetétel 
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Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás 

 

A fenti kedvezőtlen demográfiai mutatók egyik gyökere a lakosság korösszetételében keresendő. 
A 2001 évi adatokon is látszik, hogy mind Makó, mind Csongrád megye korösszetétele elöregedést 
mutat: 2001-ben 16,21% 0-14 éves korúra 22,75% 60 év fölötti jutott Makón, de nagyon hasonló 
értékek jellemezték a megyét is. A 15-59 éves, leginkább munkaképes korú népesség aránya 
2001-ben Makón 61,04 %, Csongrád megyében 63,37%. 2011-re Makón és a megyében is tovább 
romlottak ezek az értékek, kb. azonos mértékben. A városban ekkor 14,13% 0-14 évesre 25,77% 
60 évnél, idősebb jutott, míg a megyében 13,67% 0-14 évesre 24,17%. A 15-59 évesek aránya is 
romlott, Makón 60,10%-ra, a megyében 62,17%-ra. 

A város öregedési indexe2001-ben 147,3% volt, míg 2011-ben ugyanez a mutató 183,1%-ra 
romlott. 

Összességében elmondható, hogy a makói népesség erősen öregedő tendenciát mutat, ezzel 
párhuzamosan az eltartott népesség aránya nőtt 2001 és 2011 között. Ez egyezik a megyei és 
országos tendenciákkal, a megyeivel nagyjából azonos mértékű, az országos értékeket pedig 
meghaladó mértékű és ütemű.  

A népesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: népesség 52,8% nő, 47,2% férfi. A 
nemek közötti arány 2001-hez képest kis mértékben változott, a férfiak aránya nőtt (2001: 47,1%) 
0,1%-al, a nőké (2001: 52,9%) ugyanennyivel nőtt. 

1.7.1.2 Nemzetiségi összetétel 

A városban a 2011 népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: cigány (1,62%), német (0,37%), 
szerb (0,15%), szlovák (0,13%), román (0,93%) – utóbbi a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
adatai szerint 400 fő.2001 óta a cigány nemzetiség létszámában állt be jelentősebb változás, ami 
növekedést jelent (a 2001 évi 0,84%-ról, ami 2015 főt jelent 2011-re 398 fő), illetve a német 
kisebbség aránya is nőtt, 0,29%-ról.  

Makón a nemzetiségek képviseletét a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzat látja el. 

  

Hazai nemzetiségek 
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1.7.1.3 Képzettség 

8. táblázat: Makó város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban 
(2001, 2011) 

 

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás, TeIR 

A makói népesség iskolázottsága – dacára a város középfokú iskolarendszerének - a megyei, és 
az országos értékekhez képest jellemzően némi elmaradást mutat.  Ez a középfokú és a felsőfokú 
képzettségben jelenik meg leginkább. A „Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek” aránya 
2011-re csökkent és 0,2%-al a megyei érték alá ment (ami tehát kedvezőbb), az érettségivel vagy 
egyéb középfokú végzettséggel rendelkező népesség azonban, bár tendenciájában Makón is 
növekvő, de ennek mértéke (5,2%) elmaradt a megye (8,6%) és az ország (7,0%) növekedésének 
ütemétől. A felsőfokú képzettség tekintetében hasonló a helyzet, bár a növekedés mértékében 
kisebb az eltérés, de így is 5%-ot meghaladó mértékű a lemaradás. 

9. táblázat: Makó város munkaképes korú lakosságának iskolai végzettsége országos 
összehasonlításban (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH 2001. és 2011. évi Népszámlálás, TeIR 
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A 15-59 éves népesség körében a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya kiugróan magas 
volt Makón 2001-ben. Azóta jelentősen csökkent, de a 2011 évi 16,2%% még mindig jelentősen 
elmarad az országos 9,4%-tól. A 25 évnél idősebb népességben a felsőfokú végzettségűek aránya 
is igen alacsony volt Makón 2001-ben, és bár e mutató is jelentős, 4,6%-os növekedést mutatott 
2011-ig, mégis, a 13,3%-os arány még jócskán elmarad az országos 19% mögött, és a 10 éves 
időszak növekedési aránya is magasabb volt országosan (7,3%), mint a városban. 

1.7.1.4 Foglalkoztatottság 

Makó városában 2011-ben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül58,19% volt. 
Ez az arány, a 2001-es adatokhoz képest jóval kedvezőbb értéket mutat (a foglalkoztatottak aránya 
2001-ban 49,45% volt). 

10. táblázat: Makó város főbb foglalkoztatási adatai, (2001, 2011, 2013) 

 

Forrás: KSH 

Makón a foglalkoztatás aránya 2001-ben elmaradt a megyei és országos átlagtól, míg 2011-ben 
kis mértékben meghaladta mindkettőt (2011-ben 58,19%). Utóbbi adatban nyilván megjelenik a 
közfoglalkoztatás hatása, de nyilván jelentősebb szerepe van az ipari parkhoz köthető 
feldolgozóipari munkahelyek számának. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú 
népesség arányában meglehetősen magas (2013-ban 8,13%), jóval a megyei és országos értékek 
fölött. A helyi foglalkoztatás-munkanélküliség esetében erős a szezonális hatás: a tavasztól őszig 
tartó mezőgazdasági munkák a munkanélküliek jelentős részét felszívják. Hasonlóan fontos 
szerepe van a háztáji gazdálkodásnak. Míg a 25 év alattiak körében az egyébként igen magas, 
17,52%-os munkanélküliség elmarad a megyei és országos értékektől, a munkanélküliek közül a 
45 év fölöttiek aránya jóval magasabb azokénál – ez jelentős probléma, mert ezen generáció 
elhelyezése a munkaerőpiacon jóval nehezebb, mint a fiatalabbaké. Jellemző elhelyezkedési gond 
a nyelvtudás hiánya, közép és felsőfokú szinten egyaránt.  
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6. ábra: A foglalkoztatottak ágazati megoszlása Makón, 2011 

 

Forrás: KSH 

A városban a legnagyobb létszámban az iparban és az építőiparban dolgoztak (2630 fő, az összes 
foglalkoztatott 29%-a, míg a legkisebb létszámú foglalkoztató a mező-és erdőgazdaság, 6%-os 
részesedéssel. A többi négy kategóriát összevonva és szolgáltató szektornak nevezve a 
szolgáltatások a legnagyobb foglalkoztató, 6027 fővel és 65%-os részesedéssel. Ebből kirajzolódik 
Makó foglalkoztatási szerkezetének szektorális megoszlása: szolgáltatások 65%, ipar 29%, 
mezőgazdaság 6%. A GDP szektorális előállítására jellemző1 megoszlással összehasonlítva 
megállapítható, hogy a mezőgazdaság – nyilván tradicionálisan – még most is jelentős, az ipar 
meghaladja az országos GDP szektorális megoszlásával, a szolgáltatások kissé elmaradnak attól. 

  

                                                           
1 Kb: Mezőgazdaság 3%, ipar 25%, építőipar 5% szolgáltatások 67%. 
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11. táblázat: A munkanélküliek számának alakulása Makón, (2001-2013) 

 

A pillanatnyi munkaerőpiaci helyzetkép nyilván tartalmaz torzításokat (szezonális hatások stb.), a 
friss adatok mégis kirajzolnak egy jellemző képet a helyi munkanélküliség helyzetéről. 2015 
januárjában 1015 fő nyilvántartott álláskereső volt Makón. Ugyanekkor a munkaképes korú 
népesség száma 16 469 fő (15-64 éves korúak), a makói lakónépesség 71,29%-a. A 
munkanélküliségi ráta 6,16% (forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat).  

 A naponta ingázók aránya 2001-óta mintegy 1,93 %-al csökkent, ám ezt inkább lehet betudni a 
külső munkahelyek válság hatására történő megszűnésének, mint annak, hogy jelentősebb 
létszámban jöttek volna létre helyi munkahelyek. 

A városban egyszerre van jelen a munkaerőpiacon a hiány bizonyos szakmákban és a túlkínálat. 
Elsősorban a fiatalabb, középfokon képzett népesség esetében jelentkezik, hogy annak 
képzettsége és alkalmassága nincs szinkronban a piaci igényekkel és elvárásokkal. Jellemző – 
térségi szinten -, hogy a fémipari szakmákban képzett munkaerő hiányzik (pl. CNC esztergályos, 
lakatos), míg más szakmákban hiába van meg a képzettség (pl. szociális gondozó, különféle 
humán szervező szakmák, bolti eladó stb.), az nem tud elhelyezkedni – leginkább ezek a rétegek 
érintettek az utóbbi években felgyorsult kivándorlási hullámban. Az is tény ugyanakkor, hogy 
jelentősen magasabb a fizikai foglalkoztatású nyilvántartott álláskeresők száma a szellemi 
foglalkozásúaknál. 

A legnehezebben elhelyezkedő – 25 év alatti és 45 év feletti – munkanélküliek aránya ugyanakkor 
magasabb a megyei és országos értékeknél, ami kedvezőtlen a város számára, mind a fiatalok 
elvándorlása, mind a középkorú népesség foglalkoztatása szempontjából. 

A város legnagyobb foglalkoztatója a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. (Gumiművek 
PHOENIX Hungária Kft.) mintegy 1500 fővel, a Givaudan Hungary Kft. mintegy 400 fővel. 

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok 

A száz lakosra jutó adófizetők száma Makón 44 fő (2012). Ugyanez az érték a megyében és 
országosan egyaránt 44 fő, azaz a makói értéke megfelel a referencia mutatóknak. A lakosság 
jövedelemtermelő képessége szempontjából jóval kedvezőtlenebb a helyzet. Az egy lakosra jutó 

Jövedelem  
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nettó belföldi jövedelem Makón 2012-ben 592 792 Ft, ami jóval alacsonyabb, mint a megyei 
(626 906 Ft), és főleg az országos átlag (693 565 Ft.). Makó jövedelmi szempontból megyén belül 
a kedvezőtlenebb adottságú települések közé tartozik. 

12. táblázat: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (2012) 

 

Forrás: TeIR 

Az egy lakosra jutó nettő jövedelem alapján Makó a 4. helyen van a megyei járásközpontok között. 
Értéke elmarad a megyei járásközpontok és az országos átlagtól is, bár tény, hogy előbbit főleg 
Szeged értéke húzza föl. Szentes és Hódmezővásárhely így is megelőzi Makót. 

13. táblázat: SZJA alapot képező jövedelem, (2001-2012) 

 

Forrás: KSH 

Az SZJA alapot képező jövedelem tekintetében kissé eltér a helyzet, a 2012 évi makói adat 
megelőzi a megyeit, ám jóval elmarad az országos mögött. Ha viszont az idősort nézzük, látható, 
hogy 2012 kivételes év volt, 2001-2011 között a makói értékek a megyeitől is elmaradnak.  
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7. ábra: 1000 főre eső személygépkocsik száma, (2001-2012) 

 

Forrás: KSH 

A jövedelmi helyzetet kifejezi a lakosság személygépkocsival való ellátottsága. E tekintetben Makó 
minden évben elmaradt mind a megyei, mind az országos értéktől. Mindhárom adatsoron jól 
érzékelhető a 2008-as válság hatása, innentől kezdve Makón inkább stagnálás, országosan 
visszaesés volt jellemző. 

A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő száma összesen 7284 fő 
(2013).  

A különféle szociális ellátásban részesülők száma az ellátások bonyolult és változó rendszerében 
szinte meghatározhatatlan és időben is folyamatosan jelentősen változik. Részletes leírást erről a 
Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciójában és annak időszakonkénti felülvizsgálatában 
lehet találni, illetve a 1.8.1.3. Szociális közszolgáltatások c. fejezetben. 

1.7.1.6 Életminőség 

A születéskor várható átlagos élettartam Csongrád megyében 1990-ben férfiaknál 65,6, nőknél 
73,64 év volt. 2013 ugyanezen értékek: 72,64 és 79,4 év.  

A városban a háztartások életminősége az alábbiak szerint változott 2001 és 2011 között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segélyezés  
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14. táblázat: Lakáskomfort viszonyok Makón, (2001,2011) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

A helyi lakásviszonyok alapvető meghatározói az életminőségnek. E tekintetben jelentős 
változások zajlottak Makón: az alacsony komfort fokozatú lakások aránya az igen magas 2001 évi 
28,5%-ról 14,5%-ra csökkent (igaz, ez még így is az országos átlagot meghaladó érték), a 
közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba kapcsolt lakások aránya is közelít már az országos átlagot 
jelentő 95%-os értékhez. A közcsatorna hálózatba kapcsolt lakások 27,8%-os mértéke ugyanakkor 
alig emelkedett 2001 óta, és nagyjából harmada az országos értéknek.  

A lakott lakásokon belül 2001-ben nagyon magas, 31,6% volt a nagyon alacsony színvonalú 
lakások aránya ez 2011-re16,5%-ra javult, ám az országos 10,5%-tl még most is elmarad. A 
lakásállományban ettől függetlenül jelentős javulás következett be. Az egyszobás lakások 
esetében viszont 2011-re Makó az országos átlagnál is jobb értéket mutat! 

Az életminőségnek ma már az internetelérés alapvető része, e tekintetben 2011-2013 között 
folyamatos a növekedés, és 2013-ban a teljes lakásállomány 82,29%-ban volt legalább 30 Mbps 
sávszélességre képes vezetékes internet-hozzáférés. 

Makó város felújított, hangulatos belvárosa, természeti és épített örökségének szépségei, illetve 
rekreációs lehetőségei (Maros part, termálfürdő, kalandpark stb.), a város mezővárosi tradíciói 
könnyen szerethető várossá teszik Makót, ahol szeretnek élni a lakók – egy 2012-es felmérés 
szerint a helyi lakosok 62%-a kifejezetten szeret Makón élni, további 18% pedig inkább szeret, mint 
nem. A mégis jelentős elvándorlásnak anyagi természetű okai vannak: biztos munkalehetőségért, 
magasabb bérért hagyják el városukat a fiatalabb generációk. 
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1.7.2 Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A fejezet témakörére vonatkozóan objektív, tudományos jellegű kutatások, szociológiai felmérések 
nem állnak rendelkezésre. 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

1.7.3.1 Történeti és kulturális adottságok 

Makó első történeti említése 1247-ből maradt fenn, már akkor folyami átkelőhelyként. A 
középkorban majd az újkorban is többször elpusztították, de mindig visszatelepült. 

1730-ban lett Csanád megye székhelye, 1890-ben a történelmi Magyarország 12 legnagyobb 
népességű városa. Ekkoriban éli virágkorát, a mezőgazdaság és a ráépülő kereskedelem – az 
akkoriban valóban világhírű makói hagyma - ekkor még húzóágazat képes lenni Az 1920-as 
években József Attila, Juhász Gyula, Móra Ferenc neve fémjelezte kulturális életét, holott ekkor 
már Trianonnak köszönhetően elveszített vonzáskörzetének jelentős részét. A II. világháborút 
követően országosan is háttérbe szorult, az 50-es években megyeszékhely státuszát is 
elveszítette, az ún. szocialista ipartelepülések is jobbára elkerülték – ekkoriban nagyméretű, 
kiterjedt termelőszövetkezetek agrártermelése jellemezte leginkább a gazdaságát. 

A rendszerváltást követően a városnak komoly válsággal kellett szembenéznie: a mezőgazdaság 
már nem volt képes eltartani az itteni népességet, gazdasága romokban hevert, ipara – némi 
élelmiszeriparon, agrár feldolgozóiparon kívül – szinte nem volt, a funkcióvesztés révén korábbi 
közigazgatási szerepköre is visszaszorult.  

Hosszú évek szisztematikus munkája és a város küzdeni akarása révén sikerült lassan visszahozni 
a „régi dicsőség” legalább egy részét. A határmentiség az EU-ban előnnyé vált, jelentős fejlesztési 
források áramlottak a városba, majd Románia EU-s csatlakozása, a határok átjárhatóságának 
növelése létrehozta az élő kapcsolatokat az üzleti világban is, a kereskedelem, a turizmus és a 
szolgáltatások területén. Az ipari park (1998) és legújabban az autópálya (M43) a befektetők 
számára is megteremtette az alapvető feltételeket a letelepedéshez: előbb a Phoenix gumiipari 
cég, majd a Givaudan élelmiszeripari multi cég betelepülése foglalkoztatási és presztízs 
szempontból is sokat jelentett a helyi gazdaság számára. A termál- és gyógyvízre épülő 
fürdőfejlesztés, amely 2012-ben nemzetközi szintű wellness, gyógy és élményelemekkel 
kiegészülve került átadásra, valós alternatívát kínál a helyi turizmus fejlődése számára, amelyet a 
jelenlegi, főleg külföldiekből álló vendégforgalom is igazol. A hagymakultusz máig is élő a városban, 
amely országos népszerűségű rendezvényekben is megjelenik, egyedül a gazdaságba, főleg a 
feldolgozóiparba nem sikerült máig sem megteremteni e helyi termék gazdaságot húzó szerepét. 

 

Makó országos ismertségét ma még mindig az évszázados hagyma-kultusz, illetve – egyre inkább 
- a termál turizmus jelenti. A helyi lakosság jelentős része számára a hagymatermesztés több 
generációs tradíciót, egyben mellékes jövedelmet is jelent, háztáji gazdálkodás formájában, ezért 
erős a kötődés ezen hírnévhez és hagyományhoz. A város kulturális öröksége, múzeumai (József 
Attila Múzeum, Makói Panoptikum, Espersit-ház stb.), illetve egyre gazdagabb rendezvénykínálata 
(pl. Hagymafesztivál) erősítik a helyiek kötődését a városhoz. A helyi kultúra fontos részét képezi 
a művésztelep: a korábbi Makói Művésztelep nyomdokain 2007-ben az Önkormányzat 
kezdeményezésére újraszervezett Natura Marosmenti Művésztelep.  (lásd még 1.8.1.4. Közösségi 
művelődés, kultúra). 

 

Településtörténet  

Kulturális értékek  
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1.7.3.2 Civil szerveződések 

Makón jellemzően aktív a civil társadalom és magas a civil szféra részvétele a közéletben (mintegy 
150 civil szervezet). 

A civil szervezetek egy része különböző közösségi szolgáltatások (szociális, egészségügyi, 
kulturális, oktatási stb.) pénzügyi feltételeit megteremtő alapítvány (pl. Napsugár az Óvodában 
Alapítvány, Alapítvány a Makói Almási Utcai Általános Iskola Támogatására stb.).Ezen 
alapítványok működése rendkívül jelentős, hisz az általuk végzett közösségi feladatok nagy 
mértékben járulnak hozzá a városi életminőség javításához, a helyi identitás erősítéséhez, a helyi 
oktatás színesítéséhez (művészeti iskolák mögött álló alapítványok), illetve a különböző okokból 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének növeléséhez, életfeltételeik 
javításához (pl. Marosmenti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége stb.).Ide tartoznak a 
különféle hazai és nemzetközi szervezetek helyi csoportjai is (pl. Magyar Vöröskereszt, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat). Akadnak gazdasági tevékenységet, városfejlesztést támogató 
szervezetek is, pl. Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány (környezetvédelem) 
Marosmenti Vállalkozók Klubja (gazdaság), Makó Városi Vegyeskar Egyesület (kultúra).  

A civil társadalom másik csoportját alkotják a különböző érdekcsoportok képviseletét ellátó, azokat 
segítő támogató szereveződések (pl. nagycsaládosok, mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok, 
szenvedélybetegek stb. lásd pl. Gondoskodás Makó Város Időseiért Alapítvány). 

Megtalálható természetesen a civil társadalom szabadidős önszerveződését jelző különböző 
kulturális és egyéb szabadidős, hobbi stb. szervezetek is (a sport szervezeteken túl), mint pl. Makói 
Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület, Marosvidék Baráti Társaság stb. 

Külön kategóriát képviselnek a sportegyesületek, amelyekből számosat lehet megtalálni a 
városban, a legkülönbözőbb sportágakban. A teljesség igénye nélkül, megtalálható itt: kézilabda, 
labdarúgás, sporthorgászat, természetjárás, futás, lövészet, lovaglás, technikai sportok stb. (lásd 
a felsorolás végén)! 

Egye tevékenységeket az Önkormányzat kiemelten támogat (pl. kézilabda, labdarúgás, néptánc) 
– a nem támogatott sportágak esetében ez nyilván konfliktusforrásként jelenik meg. 

A városra jellemző tehát egy viszonylag magas szintű civil aktivitás a közösségi élet csaknem 
minden területén, amely hajlam és tradíció, egy város fejlődése szempontjából fontos humán előnyt 
jelent. 

A Hajnal utcai Civil Házban az Önkormányzat biztosít teret a civil szervezetek működése, 
rendezvényei számára. Az itteni terembérleti díjak azonban sok szervezet számára túl magasak 
és elegendő hely sincs ahhoz, hogy minden szervezet elférjen 

Az Írisz tánccsoport Leader pályázati forrásból és vállalkozói támogatásból saját táncházat hozott 
létre. 

Nagy igény lenne egy belvárosi, központi fekvésű civil házra, információs pontra.  

A helyi civil társadalmat a Makói Civil Szervezetek Szövetsége fogja össze. A szervezet 
tanácsadással, adminisztratív segítséggel, pályázatírással stb. segíti a civil szervezeteket.  

Makói civil szervezetek: "Fogadj el" Alapítvány, Makói Nagycsaládosok Egyesülete, Erdélyi püspök 
Utcai Óvoda Alapítványa, Napsugár az Óvodában Alapítvány, A makói Deák Ferenc Általános 
Iskoláért Alapítvány, Alapítvány a Makói Almási Utcai Általános Iskola Támogatására, Makói Kálvin 
Téri Alapítvány, Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági, Szakközépiskola Oktatási 
Tevékenységét Támogató Alapítvány, Galamb József Alapítvány, Csanád Vezér Alapítvány, Erdei 
Etelka Alapítvány, "Szépség koldusa" Oktatási és Nevelési Alapítvány, József Attila Városi 
Könyvtár, Gondoskodás Makó Város Időseiért Alapítvány, Makó Városi Vegyeskar Egyesület, 
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Makói Úszó Klub Sport Egyesület, Makói Almási Körzeti Nagycsaládosok Egyesülete, Makói 
Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület, Makói Roncsderby Baráti Kör, Fk. Spartacus 
Labdarúgó Sportegyesület , Marosvidék Baráti Társaság, Almási Diák Sport Egyesület, Makó - 
Maros - Csanád Térségért Polgári Egyesület, Makói Darts Klub Sport Egyesület, Fuss Makóért 
Egyesület, Technikai és Tömegsport klubok Makó Városi Területi Szövetsége, Maros - Menti 
Utánpótlás Football Club, Zöldség, Gyümölcs és Fűszernövény Szárítók Országos Szövetsége, 
Marosmenti Vállalkozók Klubja, Makói Városi Vegyesker Egyesület, Makói Postagalamb Sport 
Egyesület, Maros Lövész Egyesület, Makó és Térsége Polgármesterek Fóruma Egyesület, Makói 
Nők Klubja Egyesület, Marosmenti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége, Makói Lovas 
Egyesület, Makói Silver Lovas Sport Egyesület, Makó Sporthorgászok Egyesülete, Makó és 
Kistérsége Versenyhorgász Sportegyesület, Makói Természetbarát Sportegyesület, Maros-parti 
Természetbarát és Sportegyesület, Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány). 

1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1 Oktatás 

2013. január 1-jétől Makón is állami fenntartásba kerültek a köznevelési intézmények (Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ (KLIK) - Járási szintű tankerület). Az épületek tulajdonosa ugyanakkor 
a többségében az Önkormányzat, azért a szükséges fejlesztések megvalósításában, pályázati 
források elnyerésében az Önkormányzatnak továbbra is fontos szerepe van. 

A KLIK fenntartású intézményeken túl alapítványi, egyházi és egyéb állami, pl. Földművelésügyi 
Minisztérium kezelésében lévő oktatási intézmények is működnek a városban. 

Makó város oktatási intézményrendszere 

Az óvodák fenntartása továbbra is önkormányzati feladat. Az óvodai férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 2013-ban 936 fő. Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások 
száma (fő) Makón 2013-ban 0,8 fő, ami kissé alacsonyabb a megyei és az országos átlagnál. 

Makón 2015-ben 6 4óvoda működik, ebből egyet tart fenn a Makó Önkormányzata: 

 Makói Óvoda – önkormányzati fenntartású, székhely: Erdélyi püspök utca 8., Zrínyi utcai 
és Kálvin téri intézmények. 

 Bárka Református Óvoda – egyházi fenntartású, Kálvin utca 7/a. 

 Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda - egyházi fenntartású, Návay Lajos tér 12. 

 Szikszai György Református Óvoda – egyházi fenntartású, Vásárhelyi utca 53. 
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15. táblázat: Óvodai intézmények és azok legfontosabb statisztikai adatai (2013/2014 tanév) 

 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 

Makón az általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 2013-ban 1892 fő 
volt, ez 151 fő csökkenés 2009-hez képest.  

8. ábra: Általános iskolai tanulók számának alakulása, fő/1000 fő (2009-2013) 

 

Forrás: KSH, TeIR 
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Az általános iskolai tanulók száma Makón a vizsgált időszakban folyamatos csökkenést mutat 
2011-ig, utána némi emelkedést 2013-ig, de jobb értékekkel, mint a megyei vagy az országos átlag. 
A lakosságarányos szám ugyanakkor jóval magasabb a megyei és az országos értéknél is – 
korosztályt tekintve tehát Makó népessége fiatalabb a referenciaterületekénél. 

A más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya Makón 2013-ban 10,6%, ami jóval 
magasabb a megyei 8,7%-nál, de jóval elmarad az országos 14,5%-tól. A város térségi központi 
szerepkörét ez az érték igazolja. Makón ez az arány 2009-2013 között hektikusan alakult, 2009-
ben csak 7,8% volt, míg 2010-ben 10,5%. 

16. táblázat: Makói általános iskolák (2015) 

 

Forrás: http://www.oktatas.hu/köznevelési információs rendszer 

  

http://www.oktatas.hu/
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17. táblázat: Általános iskolai intézmények és azok legfontosabb adatai (2013/2014 tanév) 

 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 

 

18. táblázat: Makói középfokú oktatási intézmények (2015) 

 

Forrás: http://www.oktatas.hu/köznevelési információs rendszer és Önkormányzat adatközlése 

  

http://www.oktatas.hu/
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A fenti adatbázisokhoz képest eltérő információ, hogy a Szent István iskolában a gimnázium már 
csak alapfokú oktatást biztosít. A Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium a tervek 
szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában fog kerülni. 

Makó továbbá egy magántulajdonban lévő zeneiskola is színesíti a palettát.  

Az intézményi felújítási igény az oktatási intézmények esetében igen nagy, az Alapfokú Művészeti 
Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola teljes körű felújítást igényelne, a KLIK fenntartásában 
működő iskolák a városban és a térségben egyaránt különböző mértékű felújítást igényelnek. 

Jelentős, 682 millió Ft-os, pályázati forrásból (DAOP, 484 millió Ft) is támogatott felújítás történt 
2010-2011-ben a „Makói Általános Iskola Kálvin téri tagintézmény Hold utcai épületének 
rekonstrukciójára, bővítésére” címmel. 

Felsőfokú oktatási intézmény nem működik sem Makó városában, sem a járásban. A makói fürdő 
ugyanakkor képző helye lett a Juhász Gyula főiskola masszőrképzésének. 

Lényeges megemlíteni, hogy a város törekvései között szerepel a felsőfokú képzés megtelepítése 
a városban. Erre ma kiforrott elképzelés létezik: határon átnyúló együttműködés keretében tervezik 
egy Művészeti Akadémia létrehozását, amely a volt Korona Szálló épületében kapna helyet, 
megoldást jelentve egyben az épület hasznosítására. 
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1.8.1.2 Egészségügy 

Makó városában kórház (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és rendelő intézet), szakrendelések, 
mentőszolgálat, magánorvosi rendelések, háziorvosi rendelések, védőnői szolgálat és magán 
gyógyszertárak képviselik az egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatások az alapellátás 
tekintetében városi, egyébként járási, a kórház esetében megyei szintű vonzáskörzettel 
rendelkeznek – utóbbi a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 
telephelyeként működik a kórházi betegellátás és a járóbeteg szakellátás területén, pl. a 
pszichiátria Makón működik a hódmezővásárhelyiek számára is, míg a gyermekellátás ott kapott 
helyet a makóiak számára is. 

Az egészségügyi ellátások infrastrukturális hátterének javítása tekintetében is valósultak meg 
önkormányzat által támogatott, pályázati források bevonásával történő, illetve magánerős 
fejlesztések, de továbbra is erős igény jelentkezik a felújítást, korszerűsítést szolgáló 
fejlesztésekre. Jellemzően az infrastruktúra teljesen elavult, a háziorvosi rendelők felújításra 
várnak, az eszközállomány még éppen megfelelő szintű. 

19. táblázat: Makó város egészségügyi ellátást biztosító ellátó helyei 

Telephely Ellátás típusa 

Hollósy Kornélia u. 2/a 

2 felnőtt háziorvos 
2 gyerekorvos 
2 védőnő 
5 fogorvos 

Tulipán utca 40. 1 felnőtt háziorvos 

Justh Gyula utca 25. 
Justh Gyula utca 23/D. 

2 felnőtt háziorvos 
1 gyerekorvos 
3 védőnő 

Vorhand rabbi tér 3. 
Vorhand rabbi tér 1. 

1 felnőtt háziorvos, 
Kistérségi Központi 
Orvosi Ügyelet, 
Országos 
Mentőszolgálat 
telephelye 
1 felnőtt háziorvos 

Kálvin utca 24. 

4 felnőtt háziorvos 
2 gyerekorvos 
2 védőnő 
1 fogorvos 

Liget utca 1/d. 1 fogorvos 

Forrás: helyi adatközlés 

A felújítás megoldatlan 9 körzetben, 3-3 gyermek- és védőnői körzetben. Egy körzetben saját 
rendelőt építettek. 

A SZERAPISZMED Egészségügyi Központ magánberuházásként jött létre, itt többféle orvosi és 
kapcsolódó ellátás működik. 

Makón hét gyógyszertár van, mindmagánkézben működnek. 
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20. táblázat: Egészségügyi intézményi kapacitások,1000 főre (2009-2013)) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

Az egészségügyi ellátás helyi lakosokra számított értékei alapján akár a háziorvosi ellátást, akár a 
kórházi ágyak számát nézzük, Makón a megyei és az országos értékeknél kedvezőbb ellátottsági 
szintet lehet tapasztalni. A kórházi ágyak számát tekintve a megyei értéknél magasabb ez az érték, 
ugyanakkor a makói kórház ellátási területe túlnyúlik Makó városán, így nem pusztán a helyi 
lakossággal kell számolni az ágyszám férőhely tekintetében. 

21. táblázat: Egészségügyi ellátást biztosító ellátó helyek főbb jellemzői 

Egészségügyi 
ellátóhely, címe  

Ellátás jellege 
Gyakorolt 
praxisok 
száma  

Betöltetlen 
praxisok 
száma  

Infrastrukturális 
hiányosságok – 

jogszabályi 
elvárásoknak való 

megfelelés  

Makó, Hollósy 
Kornélia u. 2/a.  

Vegyes, gyermek 
és felnőtt fogászati 
ellátás 

5 1 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Hollósy 
Kornélia u. 2/a.  

Gyermek háziorvosi 
ellátás 

2 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Hollósy 
Kornélia u. 2/a.  

Felnőtt háziorvosi 
ellátás 

2 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Vorhand 
rabbi tér 4. 

Felnőtt háziorvosi 
ellátás 

 1  0  jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Vorhand 
rabbi tér 1. 

Felnőtt háziorvosi 
ellátás 

1 0  jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Kálvin u. 24. Felnőtt háziorvosi 
ellátás 

4 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Kálvin u. 24. Gyermek háziorvosi 
ellátás 

2 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Tulipán u. 
40. 

Felnőtt háziorvosi 
ellátás 

1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó Justh Gyula 
u. 23/D. 

Felnőtt háziorvosi 
ellátás 

2 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Makó, Liget u. 1/D. iskolai-ifjúsági 
fogászati ellátás 

1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel – magán rendelő 

Makó, Kálvin u. 24. iskolai-ifjúsági 
fogászati ellátás 

1 0 jogszabályi elvárásoknak 
megfelel  

Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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1.8.1.3 Szociális közszolgáltatások 

Az alábbi szociális ellátások Makó városra vonatkoznak és vegyesen tartalmaznak kötelező és 
vállalt feladatokat. A különféle szociális ellátásokról részletes leírást Makó Város Szociális 
Szolgáltatási Koncepciója (2009) tartalmaz. 

A szociális feladatokat a városban a Makói Népjóléti Intézmény, mint szociális szolgáltató látja el: 
13 telephelyen 11 szakfeladatot. 

 nappali melegedő 

 éjjeli menedékhely 

 2 bölcsőde 

 2 idősek klubja 

 családsegítő szolgálat 

 védőnői szolgálat házi segítségnyújtás 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Ferencszállás, Kiszombor, Klárafalva 

 tanyagondnoki szolgálat 

 szociális étkeztetés 

 gyermekek átmeneti elhelyezése 

 családok átmeneti otthona 

22. táblázat: Szociális ellátásban részesülők száma és támogatása, Makó (2008-2011) 

 

Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 65 

ITS DA Konzorcium 

  
 

A városban működő két bölcsődében a korábbi férőhelyszám 78 db volt, a 2012-es felújítás és 
bővítés hatására ez 132-re nőtt. 

Az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó bölcsődések száma 2013-ban Makón 0,9 fő volt, ami 
kissé marad el a megyei és országos értékektől. A bölcsődei férőhelyszám fejlesztés tehát indokolt 
volt (2009-ben még 1,4 fő/férőhely volt ez az arány).  

Az egy működő bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma (fő) tekintetében Makó kifejezetten jól 
állt 2013-ban: ez 4,5 fő/férőhely, míg a megyében 4,9, országosan 7,1 ez az érték. 

A szociális ellátásban két új épület, amely felújítást nem igényel: a Makovecz féle új bölcsőde 
(2012) és a Királyhegyes utcai idősek otthona, amely nappali ellátást biztosít. 

Minden további épület nagyon régi, felújításra szorul, az eszköz és épületállomány elavult. A másik 
bölcsődében korábban nyílászáró csere történt, ezen kívül a többi intézményben csak 
akadálymentesítési munkálatok történtek. 

A Kálvin utcában, ahol a védőnői körzet mellett háziorvos, gyógyszertár is van, hamarosan 
megkezdődik a felújítás. 

Az idősek gondozóháza esetében nem csupán felújítás szükséges, hanem – összefüggésben a 
helyi társadalom öregedésével – jelentős férőhelyszám bővítés is, a jelenlegi 32 férőhely legalább 
megduplázása szükséges.  

 

2015. március 1. napjától a szociális ellátórendszer jelentősen átalakult. Az adósságkezelési 
szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, méltányos közgyógyellátás 
segélytípusokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014 
évi XCIX. törvény megszüntette. Az új szabályozásnak megfelelően a Makói Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Csoportjánál a Makó Város közigazgatási területén élő, ott bejelentett lakcímmel 
rendelkező lakosok a következő ellátásokat intézhetik: 

 Gyógyfürdő ellátási támogatás 

 Gyógyszertámogatás 

 Lakhatási támogatás 

 Lakhatási díjhátralékosok támogatása 

 Rendkívüli települési támogatás 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Szemétszállítási díjkedvezmény 

1.8.1.4 Közösségi művelődés, kultúra 

Makó város gazdag épített örökséggel és kulturális tradíciókkal, illetve rendezvénykínálattal 
rendelkezik. 

József Attila, Móra Ferenc, Juhász Gyula kultusza ma is élő és fenntartott a városban. Ehhez társult 
legújabban a „Makovecz kultusz”, hiszen a méltán világhírű, 2011-ben elhunyt építész hosszú 
éveken át szívügyének tekintette Makót, és középületek egész sorát tervezte a városnak, jelentős 
„lenyomatot” hagyva így Makó építészeti arculatán, településképén, illetve hozzájárult 
intézményrendszere, turisztikai vonzereje megújulásához. A teljesség igénye nélkül Makovecz 
Imre makói megvalósult épületei: Hagymaház, a városi fürdőkomplexum, részt vett a gimnázium 
és tornacsarnokának megépítésében, a főtér felújításában és a Kossuth-szobor áthelyezésében, 
a Kálvin téri iskolaépület újjászületésében, az új makói buszpályaudvar és az újvárosi bölcsőde 
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megtervezésében, a Csanád vezér téri közhivatalok háza kialakításában, a tanuszoda és a 
Makovecz téren megvalósuló zenepavilon tervezésében. 

A Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1724/2013. 
(X.11.) Korm. határozat egy, a magyarországi organikus építészetet bemutató túraútvonal 
kialakításának lehetőségére tesz javaslatot. A program tematikus útvonalak létesítésével egy 
közös témához kapcsolódó, különböző helyszínen található látványosságokat, turisztikai 
szolgáltatásokat, programokat fog össze egységes megjelenésű, turisztikai termékké fejlesztve. A 
cél egy magyarországi organikus útvonal kialakítása, az útvonal vázát alkotó attrakciók, jelen 
esetben az organikus építészeti elemek meghatározása Makovecz Imre kiemelkedő alkotásaira 
alapozva. Ezen tematikus útvonal állomásai között kiemelt helyen szerepel Makó. A program tehát 
nem csak kulturális, de turisztikai szempontból is kiemelkedő és egyedi.  

A magyarországi organikus építészetet bemutató tematikus útvonal kialakításának lehetőségéről 
Jelentés tervezet készült a Kormány részére. 

A városközpont meghatározó épületei a klasszicista Városháza, amely korábban Csanád megye 
székháza volt és az eklektikus Korona Szálló. Megemlítendő a neobarokk Bérpalota, és Posta-
palota. A város legidősebb épülete a barokk Kálvária-kápolna (1734). 

Makó város közösségi és kulturális életét szervezetileg a Makó Városi Kulturális-Közművelődési 
Nonprofit Kft. irányítja. Az önkormányzati tulajdonú cég tevékenységének két fő helyszíne a 
művelődési ház, közismert nevén a Hagymaház és a Városi Sportcsarnok. A Hagymaház Makó 
város színháztermet is magába foglaló kulturális központja. A korábbi épület helyén, 1998-ban 
Makovecz Imre tervei alapján épült organikus stílusban, a négytornyú épület nemzetközileg is 
jegyzett, a város egyik legismertebb látványossága. E két helyszínen, illetve a Szabadtéri 
színpadon rendezvények egész sora kerül évente megrendezésre, ezek közül kiemelkednek a 
következők: 

 a január elsejei nagyszabású Újévi Koncert, 

 a májusi Városnap,  

 a nyári Operett fesztivál és 

 az őszi Hagymafesztivál, 

 a Honvédnap a világháborúban elesett magyar katonák előtt kíván tisztelegni.  

A város további fontos kulturális intézménye a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, ahol 
állandó kiállítások és skanzen (szabadtéri néprajzi együttes - apátfalvi ház, gabonahombár, 
hagymásház stb.) is működik, illetve az Espersit-ház, amely Makó irodalmi múzeuma. A múzeum 
kiállítási anyagával tiszteleg a város híres szülöttei előtt: Galamb József, a Ford T-modell tervezője 
és Pulitzer Józsefvilághírű amerikai laptulajdonos, akik a város szülöttei voltak. 

Makó kulturális életét színesítik a világháború közötti Rudnay-művésztelep hagyományait folytató 
alkotótelepek, a Makói Művésztelep és a Grafikai és az Ifjúsági Művésztelep, ma a Natura 
Marosmenti Művésztelep. 
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A város kulturális életéhez tartozik a gazdag sportesemény kínálat is: 

 Téli Kupa teremlabdarúgó torna (január) - labdarúgás 

 Városnapi sportversenyek (május) – labdarúgás, tenisz, fallabda, sakk, csocsó, biliárd, 
sportági bemutatók 

 Kihívás Napja (május) – szabadidősport verseny Magyarország települései között 

 Diákolimpiai versenysorozat (szeptember-június) – atlétika, kézilabda, labdarúgás, sakk, 
grundbirkózás, asztalitenisz, mezei futás 

 Maros Kupa kispályás labdarúgó torna (augusztus) - labdarúgás 

 Fürdőfesztivál (május-augusztus) – strandröplabda, strandfoci, lábtenisz, street-ball 

 Szent István napi sportprogramok (augusztus) – tenisz, sakk, labdarúgás, küzdősportok 

 Hagymafesztivál (szeptember) – tenisz, labdarúgás, csocsó, póker, asztalitenisz 

 Sportágválasztó (szeptember) – sportági bemutatók, természetjárás 

 Sport7 (december) - labdarúgás, csocsó, póker, asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, 
fallabda, röplabda 

 Mikulásfutás (december) - futás 

 Szilveszteri futás (december) - futás 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Makó Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik (2013). 

Makó város általános iskoláiba a 2011/12-es tanévben 2004 diák járt. Ezen tanulóknak 28%-a 
hátrányos helyzetű (HH), 9%-a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), 15%-a sajátos nevelési 
igényű (SNI). 

23. táblázat: Hátrányos helyzetű gyerekek Makó iskoláiban, (2012) 

 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

Makó város nagy hangsúlyt helyezett az esélyegyenlőségi célcsoportok érdekeinek védelmére, 
különös figyelemmel a gyermekek és idősek problémára. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
Intézkedési Tervében meghatározta a fő esélyegyenlőségi célcsoportokat és a számukra 
elfogadott intézkedés csomagokat (részletesen lásd a HEP-ben!): 
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24. táblázat: A HEP célcsoportjai és intézkedései, (2012) 

 

Forrás: Önkormányzat adatközlése  
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1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Makó város gazdasági súlyát és szerepkörét érintően több ponton is említésre kerül megyei 
területfejlesztési koncepcióban (CsMTFK) és programban. Az innovációs potenciál szerinti 
rangsorban a Makói kistérség a legutolsó helyen van: Szeged, Hódmezővásárhely, Kistelek 
(geotermikus kutatások), Szentes, Csongrád, Mórahalom és Makó a sorrend. Minősítése szerint a 
„Relatív gyenge innovációs teljesítményű” térségek közé sorolják.  

Gazdasági potenciáljuk alapján (OFTK) országosan a Szegedi várostérség az 5. helyen található, 
Hódmezővásárhely a 34. helyen, a Makói valahol az 50-60. helyen.  

Csongrád megye legnagyobb foglalkoztatói Szeged, Hódmezővásárhely és Makó térségében 
összpontosulnak, ezért ezen városok tekintetében jelentős az ingázók száma 

A CsMTFK besorolása szerint Makó a vidékfejlesztési (rurális) kistérségek közé tartozik (Csongrád, 
Makó, Mórahalom, Kistelek), amelyek jellemzői, hogy az agrártevékenységek végzéséhez 
szükséges infrastruktúra kiépült, erős hagyománya van több agrártermék termelésének, a 
vállalkozókészség színvonala is megfelelő, viszont a tőkeellátottság gyenge, a piaci kapcsolatok 
töredezettek, az együttműködési kultúra a termékpályák menedzselésére hiányos, a humán tőke 
színvonala vegyes. A megyei TFK ezen megállapításai mind erősen jellemzők a makói 
gazdaságra. 

A Területfejlesztési Programkiemelten kezeli a járási székhelyek (köztük Makó) fejlesztését, térségi 
gazdaságszervező, foglalkoztatási központtá fejlesztését. A hagyma és zöldségtermesztés 
esetében Makó (és Szentes, Mórahalom és térségeik) jelennek meg a Programban. 

A városban a működő vállalkozások száma2012-ben 1251 db. Ez kissé alacsonyabb, mint 2010-
ben volt. A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma Makón 2001-ben 68,7 db/1000 fő, 
2012-ben kevesebb, 53,5 db/1000 fő. A megye és az országos gazdasági aktivitási értékek is 
jócskán meghaladják Makó értékeit, de a csökkenés utóbbiakban is jellemző. 

9. ábra: Működő vállalkozások gazdasági aktivitása (2001, 2012) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

Megyei program 
szerinti gazdasági 
súly  

Vállalkozások száma 
szerinti súly  
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A vállalkozások abszolút és lakosságarányos száma nem mutatja kielégítően a város relatív 
gazdasági erejét ezért fontos megvizsgálni és összehasonlítani a működő vállalkozások 
szerkezetét alkalmazottal létszáma szerint is. 

25. táblázat: Működő vállalkozások megoszlása az alkalmazotti létszám szerint (2012) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

Makó város lakosságának részesedése Csongrád megye népességéből mintegy 5,71%. E szerint 
a helyi vállalkozások a mikro- és kisvállalkozási kategóriában alul-, a közép- és nagyvállalati 
kategóriában felülreprezentáltak Makón, azaz magasabb vállalkozói aktivitást jeleznek, ezen 
kategóriákban, mint a megyében – ez a nagyobb alkalmazotti létszámú vállalatok megyénél 
erőteljesebb szerepére utal Makó gazdaságában, ami a termelékenység szempontjából 
mindenképp előnyös. 

A város relatív helyzetét tükrözi mindezek mellett a működő vállalkozások ágazatok szerinti 
megosztása. Ezzel lehetővé válik a domináns ágazatok beazonosítása és összehasonlítása a 
megyei jellemzőkkel. 

26. táblázat: Működő vállalkozások száma és aránya a különböző nemzetgazdasági ágakban (2012) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

Ágazati szerkezet 
szerinti súly  
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A működő vállalatok ágazati megoszlásában kiugró eltérések nincsenek Makó és a megye 
gazdasági szerkezetében, ám a kisebb eltérések is árulkodnak a helyi gazdaság jellemzőiről. A 
mezőgazdaság erősebb jelenléte Makón egyértelmű, és a feldolgozóipar is meghaladja a megyei 
értékeket (8,47% és 7,04%), az építőipar pedig épp egyenlő szinten áll a megyeivel. A 
kereskedelem, gépjárműjavítás viszont jelentősen magasabb arányt képvisel Makón, csakúgy, 
mint a szállítás, raktározás. A különböző üzleti szolgáltatások (információ, pénzügyek, 
ingatlanügyek, tudományos-műszaki tevékenység) mind elmaradnak a megyei értékektől, az 
oktatás pedig alig a fele annak. A humán szolgáltatás és a művészet, szórakoztatás kissé marad 
el a megyétől.  

A gazdaság szektorális megoszlása jellemző képet rajzol annak szerkezetéről. A fejlett 
gazdaságokra a szolgáltatások nagyon magas (75-80%), a mezőgazdaság nagyon alacsony (2-
3%) aránya jellemző. Nyilván ezt a helyi adottságok befolyásolják, ám az arányok kapcsolatban 
vannak a helyi gazdaság jövedelemtermelő képességével, ami jellemzően a szolgáltatások 
esetében a legmagasabb és a mezőgazdaságban a legalacsonyabb. 

10. ábra: A helyi gazdaság szektorális megoszlása a különböző nemzetgazdasági ágakban működő 
vállalkozások aránya alapján (2012) 

Makó 

 

Csongrád megye 

 

Forrás: KSH, TeIR 
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A mezőgazdaság erősebb szerepe a működő vállalkozások körében jellemzi Makó gazdaságát, 
míg megyei szinten az ipar és a szolgáltatások szerepe jelenik meg kissé nagyobb súllyal (Szeged 
természetesen minden esetben torzítja a megyei értékeket, csakúgy, mint Budapest az 
országosat). Országosan a mezőgazdaság már csak 3,5%-os értéket mutat, az ipar 16,6%, a 
szolgáltatások 79,9%. 

Az 1.7.1.4. Foglalkoztatottság c. fejezetben egy hasonló szektorális ábra ugyanezen ágazati 
kategóriákat a foglalkoztatottak száma szerinti bontásban mutatja. Ott 7% a mezőgazdaság és 
28% az ipar részesedése. Makó gazdaságában ezen ágak tehát messze a gazdasági 
szerkezetben elfoglalt részesedésük fölött töltenek be szerepet a foglalkoztatásban – ez nyilván 
azt is jelenti, hogy vélhetőleg alacsonyabb termelékenységű mezőgazdasági és ipari munkahelyek 
jelentős száma működik a városban. 

27. táblázat: Makó vállalkozásainak tőkeellátottsága és a bruttó hozzáadott érték megyei 
összehasonlításban (2012) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

A jegyzett tőke mértéke alapján a makói vállalkozások jelentősen elmaradnak a megyei és 
országos értékektől, átlagos jegyzett tőkéjük jóval alacsonyabb. Az egy lakosra jutó bruttó 
hozzáadott érték ugyanakkor meglehetősen magas, a harmadik legjobb értéket mutatja a 
megyében, megelőzve Hódmezővásárhelyt - ez korszerű technológiát, magasabb hozzáadott 
értékű termelést feltételez. E látszólagos ellentmondás mögött a makói iparba betelepült külföldi 
működőtőke befektetések állnak. Ezek, mint transznacionális, globális vállalatok telephelyei 
(Phoenix, Givaudan) kiemelkedő termelékenységgel jelentős hozzáadott értéket állítanak elő. Ez 
a jövedelem azonban nem marad a térségben, még az országban sem, a vállalkozások „csak” a 
térség munkaerőbázisát használják, nem fektetnek be újra és a helyi beszállítók sem jellemzők. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

Makó város bár kiterjedt határral rendelkezik (196,8 km2 művelhető terület a 229,23-ból: 85,8%), 
a mezőgazdaság tekintetében különösen nem választható el a térségétől. Az ország vöröshagyma-
, fokhagyma-, fűszerpaprika- és gyökérzöldség termésének felét Makó és Szeged körzete adja. E 
rendkívül jó talaj- és időjárási („makói fekete föld” - löszös és öntéstalajok, a napsütéses órák 
száma a legmagasabb országosan, több, mint 2100 óra) adottságokkal rendelkező térség életében 
a mezőgazdaság évszázadokra visszamenőleg meghatározó volt és jelenleg is az: 2012-ben 71 
vállalkozás működött a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 
(5,68% az összes helyi működő vállalkozásból), és 6%-os a részesedése a helyi foglalkoztatásban. 
Valójában ennél valószínűleg magasabb, mert az idénymunkák a munkanélküliek jelentős része 
számára biztosítanak kereseti lehetőséget, igaz, igen alacsony bérszinten. Másrészt sokak 
számára jelent mellékes jövedelmet is a kisebb földterületeken, háztáji gazdaságokban történő 
tevékenység. Végül, mint feldolgozóipar alapanyag is jelentős mértékben vannak jelen a város 
iparában a helyi agrár termékek, még ha a feldolgozás szintje el is marad a kívánatostól.  

A térségben a földterület 85%-át (több mint 60 ezer ha) hasznosítja a mezőgazdaság. melyből több 
mint 52 ezer hektáron (85,5%) szántóföldi növénytermesztés folyik. E mellett a térség természeti 
adottságai jó feltételeket biztosítanak a kertészeti kultúráknak is. 
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A makói térség terményei közül nyilván kiemelkedő és a legismertebb a nemzetközi hírnevű 
vöröshagyma és fokhagymatermesztés, amelynek termelése mintegy 3 ezer ha-on folyik, a 
termelés mintegy 80%-át nagyüzemek adják. A makói hagyma hungarikum. E termények 
beltartalmi értéke, ízanyagai különösen értékesek. További fontos termény az eredetvédett makói 
hosszúgyökér, illetve a petrezselyem és a fűszerpaprika is. A szántóföldi növénytermesztésben 
nagy jelentőségűek a hagyományos kalászosok (pl. búza, árpa, zab), a napraforgó és a kukorica. 

Az állattartásban a szarvasmarhatartás volt korábban kiemelkedő, mára ennek szintje visszaesett, 
de jelentősebb állományok találhatók, pl. Csanádpalotán, Maroslelén és Földeákon. 

A térségben egy mezőgazdasági nagyüzem működik, mintegy 115 foglalkoztatottal. 

A hagyma- és zöldségfélék döntő része a térségen és az országon kívül kerül értékesítésre. 
Feldolgozatlan, félkész és feldolgozott állapotban egyaránt kerül értékesítésre, jelentős a hűtőházi 
és a szárítmányi feldolgozás. Ennek mértéke azonban nem elégséges. Az értékesítés csatornái 
nem kellően szervezettek, azért a termelők kiszolgáltatottak a felvásárlók kínálta áraknak – a 
szükséges mértékű tárolási, feldolgozási kapacitások híján gyakran a legolcsóbb szezonáron adják 
el a terményeket.  

A CsMTFK Makót a vidékfejlesztési (rurális) kistérségek közé sorolja (lásd fentebb!), az 
agrártevékenységekhez kiépült infrastruktúrával, erős tradíciókkal, kiépült vállalkozásokkal. 
Ugyanakkor évtizedes probléma ma is a gyenge tőkeellátottság, az értékesítés szervezetlensége, 
az együttműködési kultúra a termékpályák hiányos szervezése, és a feldolgozó- és tároló 
kapacitások elégtelensége, amelyek révén alacsony az agrártermelés hozzáadott értéke. 

1.9.2.2 Ipar 

Makó város gazdaságának máig meghatározó ága a mezőgazdaság, de már a XIX. sz.-ban 
kibontakoztak a helyi agrártermékek feldolgozására irányuló hagyományos iparágak, az 
élelmiszeripar ágazatai, húsipar, tejipar, malomipar stb. E mellett textilipar, bútoripar, fémipar 
működött a városban. A szocialista időszak ipartelepítései, a „vidék iparosítása” elkerülte Makót, 
amelynek fekvését hátrányosnak ítélték meg. A tudatos iparfejlesztés ezért már a piacgazdasági 
körülmények között, a Makói Ipari Park létrehozásával (1998) vette kezdetés – ennek támogatása 
ma is a város gazdaságfejlesztési tevékenységének „vezérhajója”. Ma a város ipari szerkezetében 
a gumiipar, a fémipar, a mezőgazdasági termékfeldolgozás, élelmiszeripari alapanyagok 
előállítása, az élelmiszeripar, pl. tejipar a meghatározók. 

A város két meghatározó vállalkozása az ipari parkba kívülről betelepülő működőtőke vállalkozás. 
Mindkettő globális transznacionális vállalatok helyi telephelye, globális piacokra termel és 
alapanyagait is a vállalatok belső logisztikai rendszerén keresztül, külföldről szerzi be.  

 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. (korábban Gumiművek Phoenix Hungária Kft.). A 
makói leányvállalat 1995-ben indult, jelenlegi formájában 2006 óta működik (másik hazai 
telephelye 1999-ben Vácon létesült). A cég a ContiTech Fluid Technology üzletág, autóipari 
divíziójához tartozik, fő profilja a hűtő-fűtő gumitömlők gyártása és értékesítése az autóipar és 
kamion szegmens számára. Globális szintű autóipari beszállító, legfontosabb partnerei: BMW, 
Daimler csoport, Volkswagen csoport, a kamion üzletágban a Volvo csoport, a Scania, a DAF 
és a Perkins. Makón az alkalmazotti létszám mintegy 1500 fő, kb. 500 fős bővítés várható. 

 Givaudan Magyarország Kft. A cég 2012-ben adta át új gyárát a Makói Ipari Parkban. A 
Givaudan svájci székhelyű transznacionális vállalat, a világ legnagyobb ízesítő- és illatanyag 
gyártója, amelynek eddig legnagyobb, 39 milliárd forintos beruházása valósult meg Makón. A 
vállalat döntésében szerepet játszottak az ipari park által kínált feltételek, az M43 autópálya 
megépülése, a szegedi kutatóközpontok és egyetem közelsége révén a szakember utánpótlás 
biztosítottsága, valamint a jól képzett, az élelmiszeriparban jártas munkaerő biztosítottsága. A 

A makói hagyma és 
a hosszúgyökér 
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gyárban globális szinten gyártanak alapanyagokat: chipsekhez, levesporokhoz, más 
élelmiszerekhez használt sós ízesítőanyagokat állítanak elő. Ezek gyártásának egyik legfőbb 
alapanyaga a vörös- és a fokhagyma. Ugyanakkor jelenleg nem jellemző a helyi alapanyag 
beszállítás (tárgyalások folynak), mert a gyár lényegesen olcsóbban tudja beszerezni 
alapanyagait meglévő központi beszerzési rendszerein keresztül. A cég jelenleg mintegy 400 
főt foglalkoztat, mintegy kétharmaduk makói és környékbeli, és tervezi a létszám bővítését. 

A Makói Ipari Park 

Az ipari park Makó észak-nyugati részén található, a királyhegyesi útról és a rákosi útról érhető el. 
Az M43-as autópályát a várossal összekötő elkerülő út az Ipari Park mellett halad el.  

Profilja a mezőgazdasági termékfeldolgozásra, élelmiszeriparra és a logisztikai tevékenységekre 
épül, de nyitott az autóipari, elektronikai, fémipari és gépipari tevékenységekre, valamint a 
megújuló energia előállításra is. 

Jelenlegi területe 87,34 ha, melyből hasznosítható és közművesített szabad terület kb. 28,15 ha. 
A terület önkormányzati tulajdon, városrendezési besorolása zavaró hatású ipari gazdasági övezet. 

A parkban a makói, illetve a Makóra betelepülő mikro- és kisvállalkozásokat inkubátorházzal 
támogatják. Az itt telephelyet bérlő cégek, vállalkozások jelentős kedvezménnyel folytathatják 
tevékenységüket. 

Az ipari park koncentrálja a város ipari kapacitásait, jelentős a térségi szerepköre elsősorban a 
foglalkoztatás tekintetében. 

A fent bemutatott két nagyvállalkozáson kívül 11 további vállalkozás működik a park területén. Ezek 
jellemzően kis- és közepes vállalkozások. Közülük több a fuvarozó és logisztikai vállalkozás, de 
megtalálhatók az élelmiszeripar, a fémfeldolgozás, a járműalkatrész kereskedelem képviselői, 
illetve céges szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások is. 

A török tulajdonú Duna-Döner Kft., 850 millió Ft-os beruházással építette föl makói üzemét az ipari 
parkban, amelyhez 400 millió Ft EU-s támogatást kapott. A 3000 négyzetméteres gyárcsarnokban 
korszerű daraboló és kebab-gyártó üzemet hoztak létre, a gyár termékei hűtőkamionokban jutnak 
el Magyarországon kívül Ausztriába, Olaszországba, a Cseh Köztársaságba, Szlovéniába és 
Európa nagy részébe. 
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28. táblázat: A Makói Ipari Parkvállalkozásai (2012) 

 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatás 

A Makói Ipari Parkkal kapcsolatos részletes információk itt találhatók: www.makoinvest.hu 

Az ipari parkkal kapcsolatos hiányosság, hogy bár a feltétel adottak, de valódi high tech iparágat 
egyelőre nem sikerült a parkban megtelepíteni. Részben ehhez is kapcsolódik a másik, Makó 
gazdaságát terhelő hiányosság, hogy a fejlesztések, a K+F+I tevékenység szinte teljes egészében 
hiányzik a város gazdaságából, így az ipari parkból is. 

Az ipari park további sikerei folyamatos, innovatív, a piaci igényeket proaktívan kiszolgáló 
fejlesztések függvénye, amely irányban a város elkötelezett. 

1.9.2.3 Szolgáltatások 

Makó városában a működő vállalkozások 76,8%-a tevékenykedik a szolgáltatások területén, míg 
a foglalkoztatottak 65%-a dolgozik itt. Ezen arányokkal a város tercier szektora némiképp elmarad 
a megyei mutatóktól (a mezőgazdaság és az ipar nagyobb aránya miatt). 

  

http://www.makoinvest.hu/
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29. táblázat: Működő vállalkozások száma és aránya a különböző szolgáltatások körében (2012) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

A szolgáltató ágazatban működő vállalkozások a legnagyobb (a megyét meghaladó) arányban 
27,82% a Kereskedelem, gépjárműjavításban tevékenykednek, a második legnagyobb ág a 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (10,15%), ami viszont kb. egyharmaddal elmarad a 
megyei értéktől. A többi nemzetgazdasági ágban jellemzően 3-5% körüli a vállalkozások aránya. 
A szálláshely szolgáltatás, vendéglátás ebből kiemelkedő, 7,75%-al, jóval meghaladva a 4,73%-
os megyei értéket. Szintén a megyei átlagnál magasabb a Szállítás, raktározás ág reprezentációja. 
Utóbbi kettőben tükröződik Makó szolgáltatási irányultsága, a turizmus szerepének növekvése és 
a fokozottabb logisztikai szerepkör. Az információs, pénzügyi és ingatlan tevékenységek jelenléte 
viszont a megyei átlag alatt van. 

Külföldi tulajdon jellemzően a pénzügyi, banki szolgáltatást nyújtó vállalkozásokban, és a 
kiskereskedelem nagyobb egységeiben jellemző.  

A városban megtalálhatók a különböző hazai és nemzetközi kereskedelmi láncok képviselői: 
TESCO, CBA, Spar, Penny Market, Lidl, Hunor Coop stb.. Az autószalonok közül a Dacia-Renault 
és a Bárdi Autó van jelen Makón.  

A nagybankok közül bankfiókkal rendelkezik az OTP Bank, a Kereskedelmi és Hitelbank, az 
ERSTE Bank Hungary, a Raiffeisen Bank továbbá az Allianz. Biztosítók közül az Allianz Biztosító, 
a Groupama Biztosító. 

A városban a lakossági és üzleti szolgáltatások mennyisége és színvonala megfelelő, a helyi és 
térségi igényeket kielégítő. 
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30. táblázat: Kereskedelmi és vendéglátó egységek száma Makón (2013) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

11. ábra: Kereskedelem- vendéglátás Makón (2013) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

A lakosságot kiszolgáló kereskedelmi és vendéglátóhelyek relatív értékeiben Makó és a megyei, 
illetve országos referenciamutatókban jelentős, nagyságrendi eltérések nincsenek, bár Makó 
értékei mind a négy vizsgált kategóriában elmaradnak a referencia értékektől. Mindazonáltal az 
ellátás ezen szegmensei Makón mennyiségi szempontból biztosítottak. A kiskereskedelemnek az 
utóbbi években külön lökést adott a Románia felől érkező bevásárló-turizmus, amely sok esetben 
összeköti a fürdőprogramot a nagybevásárlással. 

 

Jelentősebb vendéglátóhelyek Makón: 

Grand Hotel Glorius**** Makó étterme, Autós Csárda, Kelemen-Ház Étterem, Panzió és 
Szabadidőközpont, Kisbagoly Vendéglő, Rocco Étterem, Kalász Étterem, a Fürdő étterme, jelenleg 
várható a Hóvirág étterem és cukrászda megnyitása. 

Megjegyzendő, hogy az utóbbi években megjelenő nemzetközi hátterű és országos kitekintésű 
étteremkalauzokban (pl. Dining Guide, Gault Millau, Alexandra stb.) nem szerepel makói 
vendéglátóhely. 

Makó kiemelkedő, mára országos-nemzetközi hírnevű turisztikai és gyógyászati létesítménye a 
Makói Termál- és Gyógyfürdő, azaz a Hagymatikum. A fürdőt 2012-ben adták át, Makovecz Imre, 
Csernyus Lőrinc és Turi Attila tervei alapján készült. A beruházás értéke mintegy 3,6 milliárd Ft. A 
fürdő Makó központjában terül el, mintegy 13 ezer m2-en. A gyógyvíz hőmérséklete 41C°-os. 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 78 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Befogadóképessége 1600 vendég/nap. A wellness részleget medencék egész sora képviseli, pl. 
33 m-es kültéri úszómedence, barlang medence, gyógytorna medence, csúszda medence, kültéri 
élménymedence, kaland medence, pancsoló és bébi medence, sakk, relax, súlyfürdő, tocsogó, 
brüggölő stb. medence. E mellett rengeteg wellness szolgáltatás, szauna, gyógyszolgáltatások 
működnek itt.  

A fürdőt mára fölfedezték a külföldiek, forgalmának mintegy 70%-a Romániából érkezik, de jönnek 
Szerbiából is. 2014-ben mintegy 320 ezer eladott jegy jellemezte a fürdőt. A látogatók nagy része 
egynapos vendég, a fürdőforgalom/vendégéjszaka arány 1,2. 

A Hagymatikumról további információkat itt lehet találni: http://hagymatikum.hu 

Makó városában a felfutó fürdőturizmus fogadására a megfelelő mennyiségű és minőségű 
szálláshely kínálat nem áll rendelkezésre, és ugyanez vonatkozik a vendéglátásra is. Azaz, a 
fizetőképes forgalmat a fürdő megteremtette, de ahol a legnagyobb helyi jövedelem képződhetne, 
ott hiányosak a feltételek. A szálláshelykínálat megteremtése döntően a magánbefektetéseken 
múlik. Új szálláshelyek kialakítására várhatóan pályázati források nem lesznek. Kérdés, hogy lesz-
e erre elég tőkeerős és vállalkozó szellemű befektető. 

A fürdő jelentős marketing tevékenységet folytat, amelybe a helyi szálláshely szolgáltatókat is 
bevonták. Jellemző a szálláshely igényre, hogy azon szálláshelyek, amelyek megjelentek a fürdő 
marketingjében, szinte teltházasra növelték forgalmukat. Biztató jel, hogy a városban 4 csillagos 
szálloda nyílt, sajnálatos ugyanakkor, hogy a pár éve EU-s támogatásból felújított volt Korona 
Szálló étterme bezárt. 

Makó szálláshely kínálata: 

Szálloda, apartman, panzió: Grand Hotel Glorius**** Makó, Ágnes Apartman, Apartman Center, 
Hunyadi Apartman, Aranyhíd vendégház, Autóscsárda panzió, Bástya Hotel Makó, Bérpalota 
Apartman, Borka Apartman, Família Panzió, Fenyő Panzió, Kerekes Panzió, Oázis Panzió, 
Pensiunea Schwartzy, Szent István Panzió, Szent Gellért Borház és Panzió, Kelemen Ház Panzió, 
LuDo Apartman &Spa.  

Kemping: Camping Motel Makó. 

Ifjúsági szálláshely: Pulitzer Kollégium, Szent Gellért Diákotthon. 

 

A szálláshely kínálat hiányossága mellett a kapcsolódó szolgáltatások is hiányoznak Makóról. 
Ezen enyhített a közelmúltban átadott Maros Kalandpark egyedi folyóparti kalandparki kínálatával. 
Lomkorona sétány, 18 méterről induló, 40 m-es csúszda, kalandpálya, a Maros fölötti átcsúszó 
(canopy) stb. színesítik a kínálatot. Sajnos térben kiesik a városközpont forgalmából.  

A kalandparkról további információkat itt lehet találni: http://maroskalandpart.mako.hu/25/maros-
kalandpart 

Fontos vonzerőt jelent a város rendezvénykínálata is (lásd. 1.8.1.4. Közösségi művelődés, kultúra 
c. fejezet!).  

A városban és a térségben jó adottságok vannak a kerékpáros és lovas turizmusra. Az agrárium 
és a népi és gasztrokulturális hagyományokra falusi turizmus és vendéglátás is építhető lenne, ám 
erre eddig csak nem túl sikeres kezdeményezések voltak (pl. „Dikkelj velem! – csapatépítés, nem 
volt rá vállalkozó”). 

Első lépésben közösségi szervezés, kezdeményezés, a helyi vállalkozások bátorítása, 
támogatása, képzése és informálása lenne szükséges. 

 

http://hagymatikum.hu/
http://maroskalandpart.mako.hu/25/maros-kalandpart
http://maroskalandpart.mako.hu/25/maros-kalandpart
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A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban a működő makói vállalkozások 
7,75%-a dolgozik, 97 vállalkozás. Ez arányaiban jóval magasabb a megyei 4,73%-os mértéknél.  

Az összes szálláshely (kereskedelmi és magán) szállásférőhelyeinek száma Makón 2013-ban 684 
db. A 2009 évi 419 db-hoz képest azóta folyamatos a növekedés, 63,25% 5 év alatt. 

Makón a szállodai férőhelyek száma 2013-ban 6,6%. 2014-ben nyílt meg a 4 csillagos Grand Hotel 
Glorius a városban, 37 szobával és 80 férőhellyel, étteremmel, kávézóval és 50 fős konferencia-
központtal, 700 milliós beruházással (ebből 489 millió Ft pályázati támogatás volt. 

 

12. ábra: Összes szálláshely (kereskedelmi és magán) szállásférőhelyeinek száma, db/1000 fő (2009-
2013) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

Makón a szállásférőhelyek száma a vizsgált időszakban folyamatos növekedést mutat, míg pl. a 
megyében 2012-ben visszaesés következett be. A dinamikus növekedés ellenére relatív igen 
alacsony a férőhelyszám: 2013-ban is elmarad a megye értéktől, és az országos átlag alig felét éri 
csak el.  
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13. ábra: Vendégforgalom és vendégéjszakák száma a kereskedelmi és a magán szálláshelyeken, 
1000 főre (2009-2013) 

 

Forrás: KSH, TeIR 

Makón a vendégforgalmi adatok (vendégek száma) és a vendégéjszakák száma (évenként az első 
két oszlop) az előzőhöz hasonlóan nagyon gyenge relatív értékeket mutat. A vendégforgalomban 
nincs is érdemi javulás, a vendégéjszakák száma jelentősebb emelkedést mutat 2012- után 
(megnyitott a fürdő). E gyenge emelkedéssel is csak a megyei érték fele fölé és az országos érték 
alig több, mint negyedére javult kissé 2013-ra. 

Megjegyzendő, hogy az országos értékekhez képest Csongrád megye is igen jelentős lemaradást 
mutat, különösen a vendégéjszakák tekintetében, azaz a szálláshelyeken töltött idő itt is sokkal 
rosszabb az országosnál.  

Mindezen adatok szintén alátámasztják a megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyek iránti 
szükségletet Makón. A fürdő 2012 után itt speciális helyzetet teremtett: a városban jelentős a 
turisztikai forgalom, amit a fürdő jegyeladási adatok is alátámasztanak, ám ez nem jelenik meg a 
vendégforgalmi adatokban, mivel a szállásférőhely szám nem alkalmas a több napos vendégek 
nagy létszámú fogadására. Megjegyzendő, mivel új szálláshely létesítésre vonatkozó EU-s 
támogatások nem várhatók, e problémát a magánszféra befektetései tudják megoldani, amelyhez 
három alapvető feltétel szükséges: 

 Az Önkormányzat támogatása minden lehetséges módon; 

 a helyi vonzerők fejlesztése minél nagyobb turisztikai forgalom generálása érdekében, 

 továbbá a turizmus szervezeti és marketing hátterének kialakítása. 

A fontosabb turisztikai projektek összefoglalása a településen és a térségben (2007-2013): 

 Termál és Gyógyfürdő Tanuszoda 2008 

 Maros Kalandpart 2011 

 Hagymatikum Termál és Gyógyfürdő 2012 

 Zenepavilon 2012 

 Lombkorona-sétány 2013 
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1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, 

települést érintő fontosabb elképzelések 

Makó város gazdasági szerkezetének jellemzője, hogy erős tradicionális mezőgazdasági térségi 
központi szerepkörrel bír, ugyanakkor nem alakult ki az a tőkeerős helyi vállalkozói kör, amely 
magas szintre emelhetné az agrár termények feldolgozását.  

A város kiemelkedő vállalatai multinacionális szervezetek telephelyei, nem a helyi alapanyagokra 
építve telepedtek meg a városban (ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft., Givaudan 
Magyarország Kft.), sokkal inkább az olcsó munkaerő motiválta őket. A helyi vállalkozásokkal 
szinte semmilyen szervezett kapcsolatuk nincs, bár nyilatkozatok szintjén megjelenik a szándék a 
helyi beszállítói kör kialakítására. 

Az utóbbi évek legjelentősebb magántőkés beruházása 2012-ben a Givaudan makói élelmiszer-
ipari üzemének létrehozása volt az ipari parkban, zöldmezős beruházásként, 39 milliárd forintos 
beruházással. A Givaudan Magyarország Kft. megerősítette, hogy számít a térségi alapanyagokra 
és beszállítókra, ám egyelőre a cég központi beszerzésén keresztül kerülnek az élelmiszeripari 
alapanyagok az üzem feldolgozó részlegeibe, és nem helyi termények feldolgozása történik. Ennek 
oka többrétű: a cég jelentősen a helyi árszint alatti áron tud alapanyagokat beszerezni (pl. 
hagymát!); másrészt a helyi potenciális vállalkozó partnerek beszállítói alkalmasságának 
kialakítása hosszú folyamat, mivel a nemzetközi cég elvárásai nagyon magasak: pontos szállítás, 
egyenletes minőség, megkövetelt mennyiségben stb. 

A város további vállalkozásai kis- és közepes vállalkozások. Az ágazati szerkezet adatai 
részletesebben a 1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre c fejezetben szerepelnek. A 
feldolgozóipar itt 8,47%-al szerepel a működő vállalkozások körében. Fémipar, élelmiszeripar, 
húsipar, szerszámgyártás stb. egyaránt szerepel a palettán. Jelentősek a város árufuvarozó-
logisztikai vállalkozásai is. 

Az utóbbi években a fürdőfejlesztés révén felfutó turisztikai vendégforgalom hatására megerősödni 
látszanak a szálláshely- és vendéglátó szolgáltatást nyújtó vállalkozások. Részükről több 
kapacitásbővítő beruházás is történt a városban, amelyek közül a legjelentősebb a 2014-ben 
pályázati támogatással mintegy 700 millió Ft-ból megvalósult 4 csillagos Grand Hotel Glorius 
létrehozása volt (lásd előző fejezet!). Jelenleg folyamatban van a Hóvirág étterem és cukrászda 
megnyitása. 

Tény ugyanakkor, hogy az utóbbi évek jelentős fejlesztései döntő részben a közszféra pályázatai 
révén valósultak meg. 

E komoly fejlesztések megvalósulása a közelmúltban történt, multiplikátor hatásai még csak 
részben jelentek meg, de a szállásférőhely kínálat mennyiségi és minőségi szélesedése már erre 
utaló biztató jel. 

A szolgáltatások terén a város járási központi szerepkörrel rendelkezik, e szerepkört a szolgáltató 
vállalkozások megfelelően ellátják, azon túlnyúló gazdasági hatása ezen gazdálkodó 
szervezeteknek nincs. 

A város jövedelemtermelő képessége döntően ezen iparágaknak köszönhetően viszonylag jó, ami 
visszatükrözőik a magasabb egy főre jutó hozzáadott értékben (lásd 1.9.1. A település gazdasági 
súlya, szerepköre), amely Makón917 ezer Ft, a megyében 834 ezer Ft; illetve a helyi iparűzési adó 
bevételek alakulásában. 
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31. táblázat: Egy lakosra jutó iparűzési adó (1000 Ft) (2001-2011) 

Évek Makó Csongrád megye Ország 

2001 10,6 15,8 22,3 

2002 10,5 17,7 24,9 

2003 11,4 19,1 26,5 

2004 14,0 21,4 30,7 

2005 14,2 21,8 25,5 

2006 18,1 26,4 29,0 

2007 18,8 28,8 32,9 

2008 23,0 29,8 36,2 

2009 25,7 33,8 36,8 

2010 28,0 33,2 34,2 

2011 29,6 33,8 36,2 

Forrás: KSH 

Az iparűzési adó bevételek dinamikus növekedése jellemző a 2001-2011 közötti időszakban. A 
válság hatása nem érzékelhető Makón az adóbevételek visszaesésében. A megyei és országos 
átlagoktól ugyanakkor elmaradnak a helyi iparűzési adó bevételek. 

A jelentősebb Makói cégek esetében az elmúlt években nem volt jellemző a visszaesés – nyilván 
ingadozások voltak és vannak -, ennek megfelelően jelentősebb létszámleépítésekre sem került 
sor. A munkaerőpiac szempontjából ez egyfajta kiegyensúlyozottságot ad. Továbbra is hiányzik 
ugyanakkor legalább egy jelentősebb foglalkoztatást és magas technológiát meghonosító 
betelepülő ipari működőtőke vállalkozás, amely versenyképesebbé tehetné a helyi gazdaság 
szerkezetét. Hiányzik továbbá a hely agrár alapanyagokat magas szinten feldolgoz és értékesítő  

A helyi gazdasági szervezetek többségére jellemző, hogy mélyen beágyazott a város és a térség 
gazdaságába, a munkaerő, a helyi termelési tradíciók, a személyes kapcsolatok, helyi 
együttműködések és az alapanyag ellátás, mezőgazdasági szervezetek esetén az értékesítés 
szervezése révén egyaránt. Ez kétségtelen előny más városokban megtelepedett, nem integrálódó 
külső betelepülőkkel szemben, amelyek némi költségelőnyért cserébe gyorsan „továbbállnak”, 
sokkszerű elbocsájtásokat okozva – mint ahogy országosan erre számtalan példa akad. 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

Csongrád megye Területfejlesztési Koncepciójában hazai 174 kistérség versenyképességének 
komplex (78 mutatóból álló) mutatórendszer alapján történő összehasonlító empirikus vizsgálatát 
mutatják be. Ez alapján a Makói térség a relatíve gyenge versenyképességű térségek közé lett 
besorolva. 

A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők közül kiemelkedik három, amelynek értékei 
alapvetően befolyásolják a település gazdaságának fejlődési potenciáljait: a közlekedési 
elérhetőség, a munkaerő képzettsége és a helyi gazdaság innovációs potenciálja. 

A közlekedési elérhetőség szempontjából a legfontosabb a közúti, gyorsforgalmi úton történő 
elérhetőség és a nagyobb gazdasági pólusok elérési ideje. E tekintetben Makó versenyképessége 

Elérhetőség  
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óriásit javult az utóbbi években: már az M5 autópálya országhatárig történő meghosszabbítása 
sokat segített, de az M43 Makóig történő megépítése ezt a feltételt maximálisan kielégítette, a 
gyorsforgalmi úthálózaton való elérhetőség feltételét ma már Makó teljesíti.  

Budapest 201 km-re fekszik, elérési ideje 2,5 h. Szeged 31 km-re fekszik Makótól, 43 percen belül 
elérhető. Hódmezővásárhely távolsága Makótól31 km, 43 perc alatt elérhető. 

Makó a 130. (Hódmezővásárhely-Makó) és 121. számú (Mezőhegyes-Makó-Újszeged) 
vasútvonalakkal kapcsolódik a belföldi vasúthálózathoz. Az említett vasútvonalak műszaki állapota 
nem nevezető jónak. A várost érintő vonalak 50 km/h sebességre vannak engedélyezve. A vasúti 
elérhetőség azonban ma már nem számít jelentős versenyképességi tényezőnek. 

 

A munkaerő képzettségére vonatkozóan az 1.7.1.3 Képzettség fejezetben lettek bemutatva 
részletesebb információk. Makón a lakosság képzettség elsősorban közép és felsőfokú szinten van 
elmaradva a megyei értékektől. Utóbbiakat ugyanakkor erősen fölfelé torzítja Szeged, ezért Makó 
a vidéki átlagnak valószínűleg megfelel.  

A helyi „szabad” és munkára fogható munkaerő létszáma 500 főre becsülhető. Őket a megfelelő 
szakirányú képzésekkel a betelepülő vállalkozások max. középszintű képzettséget igénylő 
munkahelyeken alkalmazni tudja. Ennél nagyobb létszámú munkaerőbázis térségi és regionális 
szinten található, ami nem feltétlenül rontja a város beruházói megítélését: jellemzően 50-100 km-
es sugarú körből a napi szintű ingázás szinte megszokott, a nagyobb cégek buszokkal oldják meg 
az utaztatást, ez ma is jellemző gyakorlat. 

 

A CsMTFK-ban közölt kutatás alapján Makó a Csongrád megyei kistérségek innovációs potenciál 
szerinti rangsorában az utolsó helyen található. Besorolása szerint a „relatíve gyenge” innovációs 
teljesítményű kistérségek közé tartozik. A 2006-2009 között benyújtott szabadalmak száma ezer 
lakosra Szegeden 5,7 db, Hódmezővásárhelyen 3,5 db, Makón (0,6 db). Felsőfokú oktatási 
intézménnyel és kutatási bázissal nem rendelkezik, így ez nem meglepő. Makó ezen hátrányát 
ugyanakkor ellensúlyozza némiképp Szeged és az ottani kutatói potenciál közelsége: a Givaudan 
makói telephely választási döntésében szerepet játszott a szegedi egyetemi és kutatóhelyek 
közelsége. 

A megyei Programban megjelenő Szeged–Hódmezővásárhely–Makó–Szabadka fejlődési tengely 
számára kiemelt fejlesztési prioritás az egyetemre épített tudásbázis‐, az innováció központú 
gazdaságfejlesztés. 

A város gazdaságára jelenleg szinte egyáltalán nem jellemző a kutatás és az innováció, ami a 
versenyképesség egyik alapja, mivel a magas hozzáadott értéket előállító gazdasági 
tevékenységek ehhez kötődnek. Így ezek támogatása, ösztönzése alapvető érdeke és feladata a 
városnak. amelynek elsődleges eszköze az ipari park lehet. 

  

Munkaerő 
képzettsége  

K+F és innovációs 
tevékenység 
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1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Makó város teljes lakásállománya 11 269 db (2011). A lakásállomány 2001-hez képest (11 279 db) 
kis mértékben, 10 lakással csökkent. 

14. ábra: 1000 lakosra jutó lakások száma (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH 

A makói lakásállomány mennyiségi arányai mindkét évben meghaladják a megyei és az országos 
értékeket egyaránt (torzító tényező a népesség fogyása). A növekedés mértéke 2001 és 2011 
között is Makón volt a legmagasabb, 34 db lakás/1000 fővel (31 és 33 helyett). 

 

32. táblázat: Épített lakások aránya (éves lakásállomány százalékában,) (2001, 2011) 

Évek Makó Csongrád megye Ország 

2001 0,37% 0,20% 0,43% 

2011 0,04% 0,13% 0,15% 

Forrás: KSH 

Az épített lakások aránya tekintetében 2001-ben Makó jelentősen meghaladta a Csongrád megye 
értéket, és alig mutatott elmaradást az országos értéktől. 2011-re mindhárom területi kategóriában 
bekövetkezett jelentős csökkenés után messze Makó mutatja a leggyengébb értéket a lakásépítési 
kedv tekintetében – a szintén megyei és országos arányhoz képest is az látszik, hogy Makón 
jóformán nem épültek lakások. 

A lakásállomány minőségi összetételére vonatkozóan az 1.10.5. Életminőség c. fejezetben 
találhatók részletes adatok. 

Az ingatlan.com-on 2015.márciusában36 eladó lakás szerepelt, zömében 1,5, 2 szobás lakások.  
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33. táblázat: Eladó lakások Makón (2015. március) 

  Ár (millió Ft) Méret (m2) Szobák száma Ár/m2 

1 8,2 59 1,2    138 983     

2 7,7 98 3,0      78 571     

3 7,7 63 2,0    122 222     

4 5,5 57 2,0      96 491     

5 4,7 45 1,0    104 444     

6 6,7 55 2,0    121 818     

7 12,5 74 2,5    168 919     

8 7,2 69 2,5    104 348     

9 6,8 53 2,0    128 302     

10 8,0 90 2,0      88 889     

11 6,0 55 2,0    109 091     

12 7,8 50 1,5    156 000     

13 6,5 50 1,5    130 000     

14 8,0 61 1,5    131 148     

15 13,5 98 3,0    137 755     

16 7,2 55 2,0    130 909     

17 10,5 62 3,0    169 355     

18 7,5 52 2,0    144 231     

19 5,8 54 2,0    107 407     

20 6,5 55 2,0    118 182     

21 6,3 59 2,0    106 780     

22 6,5 55 2,5    118 182     

23 8,0 89 2,0      89 888     

24 10,8 67 1,0    161 194     

25 5,5 48 2,0    114 583     

26 5,0 54 2,0      92 593     

27 6,0 54 2,0    111 111     

28 15,0 123 4,0    121 951     

29 4,0 82 2,0      48 780     

30 7,7 65 2,5    118 462     

31 7,5 84 3,0      89 286     

32 10,8 90 2,0    120 000     

33 14,8 148 3,0    100 000     

34 5,7 52 2,0    109 615     

35 8,2 63 2,5    130 159     

36 4,2 55 2,5      76 364     

Átlag 7,8 67,9 2,2    116 556     

Forrás: www.ingatlan.com 
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Az átlagos lakásár (meghirdetett ár) az eladó lakások körében 7,8 millió Ft, az átlag méret 67,9 
m2, az átlag szobaszám 2,2, az átlagos négyzetméterár pedig 116 556 Ft. 

Ugyanakkor már 4 millió Ft-ért, 48 780 Ft/m2 áron is lehet lakást venni a belvároshoz közel (Hajnal 
u.), vagy 4,2 millió Ft-ért, 76 364 Ft/m2 áron a Hunyadi utcában felújítandó panellakást. A 
legmagasabb fajlagos kínálati ár 169 355 Ft egy 62 m2-es, 3 szobás lakásért a Szegedi utcában, 
a belvárosban. A legmagasabb kínálati ár pedig 14,8 millió Ft egy 148 m2-es, 3 szobás felújított, a 
központhoz közel fekvő házért. 

A fenti árak a megyei átlagnál átlagosan kissé magasabbak (2014. végén 114 600 Ft/m2), forrás: 
www.origoingatlan.hu. Összehasonlításul a budapesti átlag ingatlanár ugyanekkor 386 640 Ft/m2. 

15. ábra: A lakás átlagárak és az eladások számának alakulása Makón (2006-2011) (2006-2011) 

 

Forrás: KSH Ingatlanadattár 

A KSH adatbázisa szerint 2011-ben Makón95 eFt/m2 volt az átlagos lakóingatlan ár (ebben a 
családi házak és társasházi lakások, illetve panellakások árai is szerepelnek). Ebben az évben a 
lakás eladások száma meghaladta a 2006 évit, az átlagos ár azonban elmaradt attól.  

Az árakban és az eladások számában a válság ingatlanpiacra gyakorolt hatása Makón alig 
tükröződik: az árszint stagnáló-kissé csökkenő tendenciát mutat 2009-től. A csúcsév mind az 
eladások számában, mind az árakban 2008 volt, onnantól egyértelmű a visszaesés, viszont előtte 
is inkább a válság utáni évekre jellemző, vagy annál alacsonyabb értékek voltak jellemzők. 

A www.otthonterkep.hu adatbázisa szerint 2014-ben Csongrád megyében 118 eFt/m2 az 
értékesítés átlagára, ugyanez a Makói kistérségben 65 eFt/m2. Megjegyzendő, hogy ezen adatok 
kistérségre vonatkoznak, és az alacsonyabb vidéki ingatlanárak lefelé húzzák az értékeket. 

34. táblázat: Kereskedelmi ingatlanok bérleti díjai Makón 

Adattípus 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

üzletek (városközpont) átlagos bérleti díjai: 1259 1259 1259 1331 1331 1294 

garázsok átlagos bérleti díja: 728 728 728 770 770 770 

irodahelyiségek átlagos bérleti díjai: 1087 1087 1087 1149 1149 1149 

raktárhelyiségek átlagos bérleti díjai: 456 456 456 482 482 482 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

http://www.origoingatlan.hu/
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A táblázatból kitűnik, hogy 2010-2015 között a kereskedelmi ingatlanok árai lényegében 
stagnálnak. Tény, hogy ebben az időszakban az infláció is alacsony volt, ám az áremelkedés 
elmaradásából az alacsony keresletre, abból a helyi fizetőképes kereslet alacsony szintjére lehet 
következtetni. 

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a 

településfejlesztés eszköz és intézményrendszere 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Makó város Önkormányzat költségvetésének rövid összefoglalása az Önkormányzat által 
megküldött Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (V.05.) önkormányzati 
rendelete Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról alapján készült2. 

Az önkormányzati feladat ellátási rendszer nagymértékben átalakult, ezen változások  
átalakításával összefüggő változások a költségvetést nagymértékben érintették. A 
feladatátrendeződés nagyarányú forráscsökkenéssel járt. A korábbi feladatok egy része az 
államhoz került, és eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, 
feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi 
költségvetésbe. 2013. évben állami fenntartásba (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) került: 

 Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

 Makói József Attila Gimnázium, 

 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium 

Az átalakítások azt eredményezték, hogy működési költségvetésben a feszültségek fokozódtak, a 
fejlesztési feladatok számára jellemzővé vált a forrásszerzési kényszer. További jelentős feladat 
átrendeződést jelentett a Járási Hivatalok megalakulásával összefüggő változás is. 

A 2013.január 1-től bevezetett feladat finanszírozási rendszer nem ellensúlyozta a korábbi 
ármegállapító szerep megvonása miatti bevétel kieséstét (pl. vízdíj, szemétdíj, kéményseprés, 
távhő), az átadott intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás fedezetét, a SZJA bevételek 
teljes egészének pótlását, a gépjárműadó 60%-ának állami költségvetésbe történő befizetésének 
ellentételezését, ami összességében negatív hatással járt a költségvetésre. 

Makó város fő önkormányzati bevételi forrásai:  

 Helyi bevételek (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek). 

 Az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (normatív támogatások, 
központosított előirányzatok). 

 A tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett 
pénzeszközök, stb.). 

A fenti átalakulások ellenére Makó a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos 
feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A fejlesztések 
végrehajtása a megkezdett beruházásokra korlátozódott, illetve a pályázati feltételekhez igazodott. 

Az önkormányzat működőképességét sikerült fenntartani, a likviditás folyamatosságát 
folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítani. 

                                                           
2 Makó város 2014 évi költségvetése várhatóan 2015. április végén kerül beterjesztésre 

Költségvetés  
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35. táblázat: Makó város összevont önkormányzati egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2013. 
december 31. 

 

Forrás: Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadása 

Az iparűzési adó mértékének alakulását lásd a 1.9.3 .A gazdasági szervezetek jellemzői, 
fontosabb beruházásai, települést érintő fontosabb elképzelések c. fejezetben! 
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36. táblázat: Makó Város Önkormányzata 2013. évi összevont önkormányzati egyszerűsített mérlege (ezer Ft) 

 

 

 

 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 90 

ITS DA Konzorcium 

  
 

 

Forrás: Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadása 
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Makó Város Önkormányzata 2013. évi Vagyonkimutatása szerint az Önkormányzat teljes 
eszközállományának értéke (befektetett és forgóeszközök összesen) 35 557 846eFt, mely az előző 
évhez képest összességében 7,87%al növekedett. 

Az állami fenntartásba került intézmények miatt vagyon csökkenés nem következett be, mivel az 
ingatlanok, illetve gépek, berendezések továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradtak. 

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos helyi politikák, alapelvek és feladatok Makó Város 
Önkormányzata Közép- és Hosszú Távú Vagyongazdálkodási Tervében kerültek meghatározásra 
(2012. május). 

A vagyongazdálkodási terv az alábbi területekre terjed ki: 

A) Ingatlangazdálkodás 

 I. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 

 II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 

 III. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

 IV. Forgalomképes vagyon 

1. Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodása 

2. Lakásgazdálkodás 

3. Telekgazdálkodás 

4. Ipari Park betelepítése 

5. Szálloda projekt 

 Hátralékkezelés 

 Karbantartás 

 

B) Ingó gazdálkodás 

I. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon 

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1323 db kizárólagos tulajdonban álló ingatlan van. Az 
Önkormányzat hosszú távú célja ezek hosszú távú megőrzése, a vagyon állagának óvása, 
gyarapítása, illetve értékmegőrző fenntartása. 

 

II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon 

Az Önkormányzat nem rendelkezik olyan vagyontárggyal, amelyet nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná lehetett volna minősíteni önkormányzati szinten. 

 

III. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

A törvény alapján jelenleg 64 db korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal rendelkezik az 
Önkormányzat, melyek leginkább sporttelepekből, vízmű vagyonból, intézményeknek átadott 
vagyonból stb. állnak. 

A helyi rendelet alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyon száma 270 db, melyek 
közésorolható az újonnan megépült Hagymatikum fürdő, Tanuszoda, több beépítetlen terület, mely 
főleg Ardicsban és Gerizdesen találhatóak, a Maros-parti telkek és üdülők stb. jellegű vagyonok. 

Vagyongazdálkodás  
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Elsődleges cél a korlátozottan forgalomképes vagyon feletti felelős gazdálkodás, vagyonmegóvás, 
továbbá hasznosítása a közfeladat ellátásának, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok 
ellátásának biztosítása céljából. 

A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával, 
valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező 
feladatának veszélyeztetése nélkül kell folytatni. 

 

IV. Forgalomképes vagyon 

Az önkormányzat a forgalomképes vagyonával, ún. üzleti vagyonával szabadon rendelkezhet a 
jogszabályi keretek betartása mellett. A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet 
elidegenítéssel, valamint - hasonlóan a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz - használatba 
adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. 

Mindhárom vagyoncsoport (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes valamint 
forgalomképes) értéke a beszámolóban részletezettek alapján nőtt az előző évhez képest. A 
vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni, megőrizni értékét, valamint 
gyarapítani azt az önkormányzat kötelező feladatának veszélyeztetése nélkül. 

37. táblázat: táblázat Makó város ingatlanvagyonának értéke (2013) 

Önkormányzati vagyon jellege Érték (ezer Ft) 

Forgalomképtelen 15 852 990    

Korlátozottan forgalomképes 12 028 744    

Forgalomképes 1 040 097    

 

Forrás: Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadása 

 

 A forgalomképes vagyon hasznosításának koncepciója: 

Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodása 

Elsődleges cél a költségtakarékos üzemeltetés és a hatékony - önkormányzati érdekeket szem 
előtt tartó - hasznosítás. 

 

 Lakásgazdálkodás 

Az önkormányzati lakásgazdálkodás Vagyongazdálkodási tervben rögzített megállapításai és 
rendelkezései az 1.10.5. Lakás és helyiséggazdálkodás c. fejezetben kerülnek bemutatásra. 

 

 Telekgazdálkodás 

Elsődleges cél, hogy az önkormányzat telkei minél jobban kihasználtak legyenek, így minél 
kedvezőbb feltételekkel és hosszabb időtartamra bérbe adni ezeket. 
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 Ipari Park 

A Makói Ipari Park az Ipari Park cím minősítést 1998-ban a Gazdasági Minisztériumtól kapta meg 
22,7856 ha területre. Makó Város Önkormányzata kidolgozta a Makói Ipari Park 2008. évi 
telekértékesítési és munkahely-teremtési programját, amelyet a Képviselő-testület 50/2008.(III.18.) 
MÖKT határozatában fogadott el. 

Makó Város Önkormányzatának jövőbeni tervei közé tartozik az Ipari Park környékén lévő 
vállalkozások bevonása a park működésébe. A hosszú távú célok közé tartozik a város 
gazdaságán lendíteni oly módon, hogy külföldi vagy magyar tulajdonú kis-és középvállalkozások 
(KKV) számára letelepedési lehetőséget teremtődjön. Az Ipari Park marketing stratégiájának célja 
az Ipari Park versenyképességének növelése. 

 

 Szálloda projekt 

Jelenleg üresen álló, a szállodaprojekt részét képező ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú 
hasznosítása céljából (volt Kállai Éva Kollégium (megvalósult), volt Galamb Kollégium, Régi 
Rendőrség, Régi Városháza, volt Idegelme Intézet) az ingatlanok értékesítése, esetlegesen 
bérleteztetése az elsődleges cél, olyan félnek, aki szállodaként hasznosítaná, kapcsolódva a Fürdő 
beruházáshoz. 

Az önkormányzat forgalomképes vagyona1 040 097 ezer Ft.  Aforgalomképes vagyon értékének 
változása 2012-hez képest -2,83%. 

 

Makó város gazdasági programja (2015-2019) 2015 áprilisában készült el. A program tartalmazza 
a város fő célkitűzéseit, megvalósítani kívánt fejlesztéseit, azok potenciális pénzügyi fedezetét, 
illetve a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszerét is magában foglalja.  

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia: 

 a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 
 a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 

Az anyagi eszközök megteremtése három pilléren nyugszik: 

 az önkormányzat helyi bevételein,  
 állami támogatásokon, 
 a pályázati lehetőségek felkutatásán és kiaknázásán. 

 

A program számba veszi az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit és céljait, ezen belül is az EU 
2020 operatív programjai által kínált forráslehetőségeket, mint potenciális fejlesztési forrásokat. 

 

A Gazdasági Programban megjelenő fő fejlesztési célok, feladatok: 

 Élhetőbb város kialakítása 

 Munkahelyteremtés  

 Népességmegtartó céljaink és ingatlangazdálkodás 

 Idegenforgalom, turizmusfejlesztés 

 Építészeti arculat, az épített örökség megőrzése 

Gazdasági Program  
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 Környezetvédelem, parkosítás, fásítás és Hulladékgazdálkodás 

 A Civil szerveződések 

 Bűnmegelőzési koncepció: posztos rendőr, kamerák, kiemelt rendőri szolgálat  

 Makó Város Intézményrendszerének fejlesztési céljai 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

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

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatalon belül az 
Innovációs és Városfejlesztési Irodafeladata.  

 

Település érintően megvalósított fejlesztések (2007-2014): 

 Akadálymentesítés 

 Belváros rehabilitációja 

 Biztonságos Makó program 

 Buszmegállók 

 Buszpályaudvar 

 Csapadékvíz-csatorna 

 Fürdő beruházás 

 Ipari Park 

 Iskola felújítás 

 Játszótér felújítás 

 Kerékpárút fejlesztés 

 Maros-part fejlesztése 

 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 

 Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén 

 Maros-part fejlesztése - HURO-projektek a Maros-parton 

  Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában 

 Szennyvízcsatornázás 

 Útépítés 
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A legfontosabb települési fejlesztések részletesen: 

 A megvalósult M43 autópálya makói lehajtója és bevezetése a városba. 

 Makó belterületén megvalósult jelentősebb útépítés a Honvéd városrészben, illetőleg a 
Hold utcán. 

 Mintegy 28 kilométer járda újult meg a városban, így a közintézmények biztonságban, 
akadálymentesen közelíthető meg. Így valósulhattak meg az iskolák, óvodák, szociális 
intézmények és temetők megközelíthetőségét javító köztéri gyalogjárdák felújításai. A 
járdafelújítások során a járdák térkő anyagú burkolatot kaptak, mely alól a Honvéd 
városrészben épülő járdák kivételt képeznek, ott továbbra is helyszínen öntött betonjárda 
került megépítésre. 

 Az elmúlt években a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása megtörtént. Mindezeken túl 
2009-ben elkészült a város külterületi vízrendezési koncepciója, mely a városból érkező 
vizek biztonságos elvezetését szem előtt tartva számításba veszi a jelenlegi szélsőséges 
időjárási viszonyok, illetve az autópálya által megváltozott külterületi vízelvezetést is. 

 Teljes felújításra került az egykor rendezetlen, idejétmúlt makói buszpályaudvar, amely 
immár a város ékességeként várja az idelátogatókat és szolgálja az itt élők kényelmét. A 
beruházást Makovecz Imre tervei alapján valósította meg a Tisza Volán Zrt., melynek 611 
millió forintos költségéhez 299 millió forint támogatást nyert a város. 

 Biztonságos Makó Program: összesen 93 térfigyelő kamerát helyeztek ki a város 
különböző pontjain. Ezen túlmenően belépésjelző készülékek elhelyezésével - 
önkormányzati támogatással - a Makói Kerékpár Regisztrációs Programmal, felvilágosító 
kiadványok terjesztésével és előadások szervezésével próbálják visszaszorítani a 
bűnözést és növelni a város biztonságosságát. 

 A funkcióbővítő városrehabilitációhoz kapcsolódóan „A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, 
megújuló településközpont kialakítása Makón” (DAOP-5.1.2.A) programban megvalósult 
a belváros rekonstrukciója (Makovecz tér, Szent János tér, Csanád vezér tér, Teleki 
László u, József A u.), valamint a Hollóssy Kornélia utcai parkoló kialakítása, Zenepavilon 
építése, Közhivatalok háza felújítása. A projekt összköltségvetése 1 milliárd 179 millió 
forint, ebből 890 millió forint a támogatás. 

 Az elmúlt időszakban valósult meg a város történelmének legnagyobb jelentőségű 
oktatásfejlesztési beruházása. A Kálvin téri iskola közel 700 millió forintos fejlesztésének 
köszönhetően a 2010/11-es tanévet már a megújult, korszerű eszközökkel felszerelt, a 
legmodernebb tudás elsajátítására alkalmas környezetben kezdhették el a makói 
gyerekek. Az iskola fejlesztése 484 millió forintos európai uniós támogatással 
valósulhatott meg. A beruházás eredményét az iskola valamennyi diákja, azaz 1500 
tanuló használja és élvezi, hiszen a tanítás mellett az épület különböző rendezvényeknek 
is otthont ad. A fejlesztés egy nagyobb léptékű tanulmányterv első lépcsője volt. 
Felülvizsgálandó a terv naprakészsége, ill. aktualizálása (iskolai tornaterem). 

 2010-ben fejeződött  be a Polgármesteri Hivatal teljes körű akadálymentesítése mintegy 
40 millió forint értékben, melynek keretében megvalósult a mellékszárny és a főépület 
hatósági osztályainak akadálymentesítése.  

 A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 
Bartók épületének akadálymentesítését az Európai Unió 42 millió forinttal támogatta. 

 Újvárosi óvoda megújítása mintegy 253 millió Ft-os fejlesztés részeként. 
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 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése, 40 
férőhelyes bölcsőde létrehozása mintegy 222 millió Ft-ból. 

 Máshol részletesen tárgyalt legfontosabb fejlesztések: fürdőfejlesztés (4 mrd ft), Maros-
parti fejlesztések (oktatási központ, lombkorona sétány, kalandpark), térségi 
szennyvízcsatorna hálózat (14 mrd Ft), térségi ivóvízellátás (1,5mrd Ft). 

A megvalósult fejlesztésekről részletes, fotókkal kiegészített információ található itt: 
http://new.mako.hu/fejlesztesek 

 

Intézményesült településközi együttműködések: 

 Makói Kistérség Többcélú Társulás, amely szociális, egészségügyi és rendészeti, belső 
ellenőrzési feladatokat lát el. Miután megszűnt a normatív finanszírozás a testület 
jelentősége csökkent. A Társulás nyújtotta be és valósította meg a DAOP-3.2.1-2008-
0023 Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben, ahol a kistérség 
buszmegállói és buszöblei kerültek felújításra, kialakításra. 

 „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. A társulás az 
ivóvízminőség-javító projekt érdekében jött létre.  

 Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására. A társulás a szennyvíztisztító projekt 
kivitelezésére jött létre.  

 

Nem kistérségi társulások: 

 Banat-Triplex Confinium (keretet nyújt a határon átnyúló – HU-RO, IPA – projektekben a 
határon túli együttműködésre, valamint az uniós támogatások hatékony felhasználására.  

 DAREH Önkormányzati Társulás. A makói bezárt hulladéklerakó telep rekultivációját 
végezte, ez a projekt lezárult.  

 

A határon átnyúló pályázatoknál fontos szerepe van a DKMT régiónak, mint fejlesztési egységnek.  

  

http://new.mako.hu/fejlesztesek
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1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Makó városa 2012-ben sikerrel készített befektetés-ösztönző stratégiát, így „Befektetőbarát 
település” kitüntető címet nyerte el. A cím kiadását a kormány által létrehozott Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA) menedzseli. A 
Befektetőbarát Településekért Program célja az volt, hogy az önkormányzatok elkészítsék saját 
befektetés-ösztönző stratégiájukat. A 44 önkormányzat közül különdíjat is kapott kiemelkedő 
teljesítményéért Békéscsaba, Gyula, Hort, Kunhegyes és Makó település. 

Makó város Önkormányzata kiterjedt és sokelemű gazdaságfejlesztési tevékenységet folytat. A 
2010-14 évi Gazdasági Programjában rögzített célkitűzések jelentős része érinti a 
gazdaságfejlesztést: reagálva a súlyos demográfiai helyzetre, az elvándorlásra és a fiatalok 
számának csökkenésére, a ciklusprogram legfontosabb célkitűzéseként jelölte meg, hogy a város 
megtartsa fiatalságát. Ennek pedig egyik legfontosabb eszköze a helyi gazdaság fejlesztése. A 
kiadott jelszó a város fő célja is egyben: „Fiatalok, a megújult Makó otthont ad!”. Ehhez 
kapcsolódóan a program gazdaságfejlesztési célkitűzései: 

 Szolgáltató, befektetőbarát önkormányzat. A megvalósult jelents fejlesztések szinte 
kivétel nélkül a közszféra által pályázati forrásból kerültek megvalósításra, e pályázatok 
fő kedvezményezettje Makó város Önkormányzata volt. 

 Munkalehetőség az Ipari parkban. Intenzív befektetőösztönző tevékenység az ipari 
parkban. 

 Továbbra is: pályázni kell. A fejlesztések kivétel nélkül pályázati forrásból valósultak meg, 
összesen mintegy 20 milliárd Ft értékben.  

 A mezőgazdasági hagyományok ápolása. A makóiak egy számottevő része ma is a 
mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. Fontos az ő céljaik lehetőségeink szerint való 
segítése, támogatása is. 

 A gyógyító víz otthona. Makó fürdővárossá fejlesztése a helyi termál- és gyógyvízkincs 
kiaknázása. 

A megvalósult és folyamatos fejlesztések fókuszában tehát a helyi ipari termelőkapacitások 
növelése, minőségi fejlesztése áll, amelynek fő eszköze az ipari park. 

2010-ben valósult megaz Ipari Park közel 500 millió forint értékű foglalkozás-bővítő fejlesztése. A 
beruházás keretében összeköttetést teremtetek a Királyhegyesi út és a Rákosi út között; 
fejlesztették az Ipari Parkon belüli gyűjtőhálózatot; 18 teljesen közművesített parcellát alakítottak 
ki, amely magába foglalja a szennyvíz, ivóvíz, csapadékvíz, gázellátás, közvilágítás, útcsatlakozás, 
területrendezés, informatikai hálózat, kis- és középfeszültség kiépítését; emellett a tőkevonzó-
képesség növelése érdekében többletszolgáltatásokat építettek ki a betelepülni vágyó 
vállalkozások számára (többnyelvű honlap létrehozása, pályázati tanácsadás, 
projektmenedzsment segítő szolgáltatások stb.) 

A Makói Ipari Park a zöldmezős beruházások lehetőségét biztosítja, bérelt vagy vásárolt 
parcellákon. A betelepülő vállalkozások számára egy központi szolgáltató- és inkubátorház került 
kialakításra, amelyhez műszaki épületszárny is csatlakozik. Az inkubátorház feladata, hogy segítse 
a betelepülő kis- és középvállalkozások működését, irodák bérbeadásával, szolgáltatások 
nyújtásával (tanácsadás: műszaki, jogi, pénzügyi és üzletviteli, környezetvédelmi, pályázatfigyelési 
és –készítési; irodai, közlekedési, műszaki szolgáltatások, karbantartás, logisztikai szolgáltatások, 
innovációs szolgáltatások). 

Fontos gazdaságélénkítő eszköz az Ipari Parkbana teremtett és megtartott munkahelyek után 
járópénzügyi támogatási is.  
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A fejlesztések másik legfontosabb megvalósult projektje a helyi turizmus fejlesztését szolgálta, 
Makó turisztikai vonzerejének növelésével. A Hagymatikum létrehozása, illetve a Marosi 
Kalandpark létrehozása nagyságrendi léptékben változtatta meg Makó turisztikai rangját, amelyet 
a 2014-ben eladott 320 ezer belépőjegy is igazolt.  

A 3,6 milliárd forintos makói fürdőberuházás a város valaha volt legnagyobb magasépítési 
beruházása. A Makovecz Imre tervezte, fele részben uniós támogatással megvalósuló fürdőnek 
kiemelt szerepet szántak a gazdaság élénkítésében, valamint a helyi munkahelyteremtésben. A 
fejlesztésnek köszönhetően a fürdőben100, a turizmushoz kapcsolódva pedig 400–500 új 
munkahely jön létre. A fürdő mellett megújul, Makó főtere is. Itt, és a környéken panziók, 
szórakozóhelyek, éttermek és üzletek nyílnak. A projekt eredményeként komplex gyógy-és 
egészségturisztikai szolgáltatásokat nyújtó, korszerű, nagy befogadó-kapacitású, kiemelkedő 
építészeti megoldásokkal bíró, csaknem 10 ezer négyzetméteres grandiózus épület jött létre. 

Az „Aktív turisztikai fejlesztések Makón” elnevezésű projekthez kapcsolódóan megújul a strand 
főbejárata, a porta, a büfé épülete. Öltözők és tusolók létesültek, épült röplabda-, kaland- és 
solyapálya, csónakkikötő és -ház. Megépült a Maroson átívelő canopy-pálya is. Idén megnyitott a 
lombkorona-sétány. Az idelátogatók számára 21 parkoló áll rendelkezésre, ezek egy része a 
mozgássérültek számára is használható. 

Mindenképp a gazdaságfejlesztési tevékenység része, hogy milyen pozíciót tud elfoglalni a város 
a 2014-2020 költségvetési periódus támogatási rendszerében.  

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Makó Város foglalkoztatáspolitikájának legfőbb eleme a Makói Ipari Park fejlesztése. Ez egy 
közvetett fejlesztéspolitikai eszköz, ahol a meglévő vállalkozások fejlesztéseinek, illetve a külső 
cégek betelepülésének támogatása végső soron a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek 
teremtését szolgálja. 

Makó Város Önkormányzatának Ipari Park telekértékesítési és munkahely-teremtési programja, 
2012.A támogatási program alapján Az ipari parkba betelepülő vállalkozás a telekvételárból az 
általa foglalkoztatottak nagyságának arányában munkahely-teremtési támogatásra jogosult. Az 
igénybe vehető munkahely-teremtési támogatás összege 500 ezer Ft/új munkahely, de legfeljebb 
az összes – az érintett pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű – támogatást összeszámítva 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg, szállítási 
ágazatban legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg összegű munkahely-teremtési 
támogatás illeti meg. A programban munkahelymegtartási és munkahelyteremtési támogatások, 
illetve ezek kombinációja is támogatható. 

Az utóbbi években Makón is jellemző sajnálatos folyamat a külföldre történő elvándorlás, amely 
főleg a képzettebb fiatalabbakat érinti, de ma már a középkorúak körében is előfordul. Ez azzal a 
kockázattal is jár, hogy a gazdaságfejlesztés alapját adó képzett munkaerő bázis beszűkül, ami 
csökkenti a gazdaságfejlesztés ezen elemének súlyát. Az Önkormányzat ezért elhatározta a 
„„Fiatalok, a megújult Makó otthont ad!” program beindítását, amelynek célja a fiatalok itthon 
tartása, visszacsábítása vonzó alternatíva kínálásával: ennek kulcsa továbbra is olyan 
munkahelyek létrehozása, ahol képzettségüknek megfelelő munkát találhatnak, melyre 
egzisztenciát lehet építeni, de az otthonteremtés is fontos része a programnak. 

Makó Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja 
többek között a foglalkoztatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

A tervben a Mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ponton belül a 3.2 
Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció foglalkozik e témakörrel. Ezen belül kiemelendő az 
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Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás. Ehhez kapcsolódó fontos fejlesztéspolitikai 
elképzelés a Honvéd városrész rehabilitációja. 

2011-től átalakították a fogalakoztatás rendszerét és finanszírozását az önkormányzatok hatósági 
szerződést kötnek a munkaügyi kirendeltséggel a közfoglalkoztatás megszervezésére. A 
közfoglalkoztatottak száma 2011-ben 313 fő, 2012-ben 195 fő volt. 

Start munkaprogram keretében 2011-ben 130 fő, 2012-ben 128 fő dolgozott az önkormányzatnál. 
A foglalkoztatás keretében elvégzett munkák jellemzően a következők volt: közterület 
karbantartása, zöldterületek gondozása, belvízhálózat karbantartása, kátyúzás, köztisztasági 
munkák, illegális hulladék lerakók felszámolása, parlagfű mentesítés. 

Az Esélyegyenlőségi Program intézkedési terv részében a foglalkoztatásra vonatkozó részek: 

 Intézkedés: Munkanélküliek foglalkoztatásnak javítása.  

Célok: Csökkenjen a munkanélküliek száma. Rövidtávú: Munkaerő-piaci helyzet elemzése. 
Középtávú: Helyi stratégia elkészítése, partnerekkel a kapcsolat felvétele, közfoglalkoztatás 
biztosítása Hosszú távú: A célcsoport tagjainak folyamatos foglalkozatása 

Tevékenységek: Adatgyűjtés, szükségletek felmérése (Munkaügyi Kirendeltség, munkáltatók). 
Stratégia kidolgozása. Közmunkaprogram, Start munkaprogram pályázatainak megírása. 
Álláslehetőségekről tájékoztatás. Álláskeresési tanácsadás (pl. önéletrajz megírása, állásinterjúra 
felkészítés stb). 

 Intézkedés: Nők a munka világában.  

Célok: Általános célként fogalmazható meg a nők munkaerő piacra történő visszaintegrálása, 
legalább napi 4 órában. Rövidtávú cél: együttműködés kialakítása a makói Járási Munkaügyi 
Kirendeltség és a Családsegítő Szolgálat között, az érintettek beintegrálása a Járási Munkaügyi 
Kirendeltség által meghirdetett képzésekbe, átképzésekbe. Középtávú cél: átképzések, 
továbbképzések szervezése, lebonyolítása, új munkahelyek felkutatása, kapcsolatkialakítás a helyi 
és térségi munkaadókkal Hosszú távú cél: csökken a tartós munkanélküli nők száma. 

Tevékenységek: Kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása, érintett célcsoport felkutatása, 
adatgyűjtés, érintettek motiválttá tétele a programban való részvételre, új munkahelyek felkutatása, 
kapcsolatkialakítás a helyi és térségi munkaadókkal, képzők és a munkanélküliek közötti közvetítő 
szerep. 

1.10.5 Lakás és helyiséggazdálkodás 

A helyi lakásgazdálkodási politika alapelvei Makó Város Önkormányzata Közép- és Hosszú Távú 
Vagyongazdálkodási Tervében kerültek meghatározásra (2012. május).  

Makó város Önkormányzata tulajdonában 213 bérlakás van. Ebből évente 10-15 lakás kerül 
megpályáztatásra a lakás jellegétől függően szociális, költségelvű és szabadpiaci elven. 
Pályáztatás előtt a legszükségesebb és a biztonságos lakhatás feltételeit kielégítő felújítások a 
gazdaságossági szempontok szigorú figyelembe vételével, költséghatékony kivitelezéssel történik 
meg. 

A nem megfelelő állapotú lakások felújításának lehetőségét át kell gondolni, akár a leendő bérlő 
saját költségén történő felújítással a bérleti díjba történő beszámítás lehetőségével, melyet a 
meglévő bérlők részére is biztosítani célszerű, illetve hosszabb távon pályázati lehetőségek és a 
rendelkezésre álló önerő függvényében élni kell a bérlakás-állomány bővítés esetleges 
lehetőségével. 

Bérlakás állomány  
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A lakbérből befolyó bevétel folyamatos növekedése érdekében a bérleti szerződésben rögzítésre 
került a bérleti díj inflációs emelése, melyet továbbra is javasolt alkalmazni a költségelvű és a 
szabadpiaci elven pályáztatott lakásoknál. 

A megüresedett lakások újbóli bérbeadásáról pályáztatás útján kell gondoskodni. 

Amennyiben ismételten kiírásra kerül a Panel Program az állami pályázat megjelenésével 
párhuzamosan kell kiírni az épületek és a thermofor kémények felújítását lehetővé tevő 
önkormányzati pályázatot. Emellett az Önkormányzat részéről minden segítséget meg kell adni a 
társasházi közösségeknek a pályázatuk nyertessége és sikeres lebonyolítása érdekében. 

 

Az egyéb ingatlanokkal való gazdálkodás elemei a 1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, 
gazdasági program c. fejezetben kerültek bemutatásra. 

 

1.10.6 Intézményfenntartás 

38. táblázat: Önkormányzati fenntartású intézmények Makón (2015) 

 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

Az intézményekkel kapcsolatos megvalósult és tervezett fejlesztéseket részletesen az 1.10.2. Az 
önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere c. fejezet tartalmazza. 

1.10.7 Energiagazdálkodás 

Makón 2002-ig a városi távfűtés geotermikus energiára alapozva működött. A termálvizet 
szolgáltató kutat le kellett zárni magas só és fenol tartalma miatt.  

Jelenleg két, Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévőföldgáz alapú fűtőmű végzi a városban 
772 lakás és 35 közintézmény fűtését és használati meleg vízzel történő ellátását, amely azonban 
igen magas költséggel üzemel.  

Egyéb bérlemények 

Önkormányzati 
fenntartás  
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Makó városa egy projekt keretében (két termálkút fúrásával) ennek kiváltását tervezte geotermikus 
energiára alapozva - a geotermikus távfűtés már megvalósult, valamint a fürdő is jelentős részben 
termál energiával működik. A KEOP pályázattal támogatott „makói termál kaszkádrendszer‖ 
projekt javaslat tartalmazza a meglévő termálkút felújítását, 3,1 km termál távvezeték építését, a 
távfűtőmű és fürdő termál rendszerbe kapcsolását és 2 db visszasajtoló termálkút létesítését. Az 
50%-os támogatással megvalósuló program kb. hét év alatt térül meg, várható közvetlen 
költségmegtakarítása 20%, és áttételes megtakarításként évi 3850 tonna CO2 kibocsátás-
csökkentéssel jár. A beruházás (költsége mintegy 950 millió Ft) példaértékű hazai mintaprojekt 
lehet. 

A fenti fejlesztéssel a meglévő Kelemen László utcai termálkút teljes mértékben megújul, továbbá 
két visszasajtoló kút lemélyítésére kerül sor, valamint a Hunyadi utcai fűtőműben a termálenergia 
fogadására alkalmas gépészet kerül beépítésre. 

Ezeken túl jelenleg a városban energetikai céllal 3 termálkút üzemel (kettő a Makói Diósszilágyi 
Sámuel Kórház kezelésében és a Csongrád megyei Önkormányzat tulajdonában áll, míg egyet 
egy vállalkozás üzemeltet tulajdonosként). A Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő – és 
a városi Termál és Gyógyfürdő területén lévő – két kút egyike a tanuszoda épületének energetikai 
ellátása mellett a medencék fűtését, „hőntartását” végzi, míg a másik kizárólag gyógyvízként kerül 
hasznosításra. Energiatakarékossági intézkedésként az elmúlt években a közintézményeknél 
felújítási munkákat végeztek (iskola, óvoda, fürdő), tervbe vették az önkormányzat és a 
közintézmények épületeinek szigetelését, valamint a közvilágítás energiahatékonyságának 
növelését. A napenergia hasznosítása is fölmerült. 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 

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

Az önkormányzat ezen feladatokat, az önkormányzat tulajdonában álló cégen keresztül látja el: 

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Részletesen: http://www.makovg.hu/ 

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott városüzemeltetési feladatok: 

 Településüzemeltetés 

 Környezet, egészségügy 

 Zöldfelületek karbantartása 

 Közterületen található játszóterek üzemeltetése 

 Közutak üzemfenntartása 

http://www.makovg.hu/
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 Vízrendezés, ár és belvízmentesítés 

 35/2003 /VIII.28/ Makó Önkormányzati rendelet végrehajtása 

 Sportpályák üzemeletetése, karbantartása 

 Kertészeti tevékenységhez szükséges anyagok, készletek 

 Egyéb vegyes településüzemeltetési feladatok 

 

Településüzemeltetés: 

 köztisztasági feladatok 

 a város teljes területén, a lakosság által illegálisan kihelyezett, közmunkások által 
összegyűjtött hulladékok szállítása gyűjtőpontokra. Hulladéklerakóra szállíttatás 
szakvállalkozóval 

 új kézi utcai hulladékgyűjtők kihelyezése közterületre (elhasználódottak pótlása) 

 javítható gyűjtőedények karbantartása 

 rendkívüli gépi várostakarítás ünnepek alkalmával pihenőnapokon 

 szegéllyel ellátott burkolt úthálózat gépi seprése, mosatása 7 hónapon keresztül, heti 1 
alkalommal 

 vízelvezető aknaszemek takarításából kikerülő hulladékok elszállítása gyűjtőpontra, 
továbbszállíttatása hulladéklerakóra 

 

Környezet, egészségügy 

 a város területén rágcsálóirtás 

 közmunkaprogram keretén belül végzett parlagfű, aranka irtás dologi költségeinek 
finanszírozása / eszköz, üzemanyag, szállítás 

 

Zöldfelületek karbantartása 

 gépi fűnyíró eszközök karbantartása, anyag és személyi jellegű költsége 

 nyírott gyep összegyűjtése, elszállítása fogadó állomásra 

 közterek, parkok növényeinek öntözése, öntözőrendszerek karbantartása, keletkezett 
vízdíjak finanszírozása 

 egynyári virágok beszerzése, finanszírozása 

 közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése gondozása 

 közterek, grundok, városba vezető főközlekedési utak mentén található zöldfelületek 
gondozása, nyírása, szállítása 

 

Közterületen található játszóterek üzemeltetése 

 játszótéri eszközök karbantartása, állagvédelme, felújítása 

 éves hatósági felülvizsgálata 
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 napi ellenőrzés, naplózás 

 

Közutak üzemfenntartása 

 burkolati jelek festése 

 kátyúzás 

 gyalogjárdák karbantartása 

 KRESZ táblák pótlása, karbantartása 

 dűlőutak gréderezése 

 

Vízrendezés, ár és belvízmentesítés 

 nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása 

 zárt csatornák mosatása 

 csatornák karbantartása 

 belvíz elvezetési feladatok kezelése 

 Szivattyúházak üzemeltetése 

 

35/2003 /VIII.28/ Makó Önkormányzati rendelet végrehajtása 

 valamennyi karbantartási, és üzemeltetési feladat ellátása 

 

Kertészeti tevékenységhez szükséges anyagok, készletek 

 beszerzése, finanszírozása 

 szükséges gépi munkák elvégzése 

 100 ha. egyéb zöldfelület gépi karbantartása 

 

Egyéb vegyes településüzemeltetési feladatok 

 locsoló csapok, kerti csapok működtetése, karbantartása 

 Maros-parti közkifolyók évenkénti fertőtlenítése 

 szökőkutak üzemeltetése (tisztítás, karbantartás) 

 részvétel városi rendezvényekben (építések, bontások) 

 mobil illemhelyek biztosítása, karbantartása, ügyintézése 

 

Makó város területén is működik piac, amely a város szívében helyezkedik el. Hetente háromszor 
van nyitva a piac az árusítani és vásárolni vágyók előtt. 

 

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott további feladatok: 
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 Távfűtés 

 Kéményseprés 

 Gyepmesteri telep 

 Jégpálya 

 Takarítás 

 Kalandpark 

 Lombkorona sétány 

1.12 Táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1 Természeti adottságok 

Makó az Alföld Alsó-Tisza-vidék és a Kőrös-Maros köze találkozásánál fekszik, részben a 
Marosszögön, de területének döntő hányada a Csongrádi-sík kistájon helyezkedik el. Az 
alacsonyabban fekvő Marosszög döntő része a 19. századi folyószabályozásig rendszeresen 
elöntött ártér volt, s mély fekvése miatt ma is az árvizek által potenciálisan veszélyeztetett terület. 
A kissé magasabban fekvő Csongrádi-sík a Maros hordalékkúp nyugati része, amelyen a jó 
talajadottságú területek és a szikes puszták egyaránt előfordulnak. A térségben egykori 
folyómedrek tucatjai találhatók, amelyek „kedvező” feltételeket biztosítanak a belvízképződés 
számára. Makó településmagját a Maros és az Ős-Maros áradásai alakították ki. 

7. térkép: Részlet a Kárpát-térség hegy- és vízrajza térképből 

 

Forrás: http://www.eng.unideb.hu/userdir/forian/Vizes/1.jpg 

1.12.1.1 Domborzat és talajviszonyok 

A település a Tisza-völgy irányába lejtő, a marosi hordalékkúphoz kapcsolódó tökéletes síkságon 
helyezkedik el, átlagosan 82 mBf tengerszint feletti magasságban. A nyugatra eső ártéri terület 
tengerszint fölötti magassága 79 mBf. A várostól nyugatra a Tisza völgyére lejtő alluviális síkság, 
míg keletre a gyengén emelkedő pleisztocén kori vastagodó infúziós (ártéri) löszhátság 
helyezkedik el. Jelentős domborzati különbségek figyelhetők meg a városban, a legmagasabb 
része a központi és D-K-i részén található, míg a nyugati rész jóval alacsonyabb fekvésű.  
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A térségben előforduló talajtípusok alapvetően három csoportra oszthatók. Az ártéri területeken 
főként alluviumon képződött nehéz mechanikai összetételű, erősen savanyú réti talajok, valamint 
lazább szerkezetű, azonban alacsony humusztartalmú nyers öntéstalajok jellemzőek. A magasabb 
térszinteken a kémhatástól, ill. a mechanikai összetételtől függően különböző termőképességű 
csernozjom talajok fordulnak elő. A harmadik csoportba a különböző szikes talajtípusok (réti 
szolonyec, sztyepesdő réti szolonyec) tartoznak.  

 

További rövid bekezdés a helyi talajokról, bővebben a 1.17.1 részben. 

1.12.1.2 Éghajlat 

A település és környékének éghajlatára a meleg, száraz éghajlat jellemző. A térség Magyarország 
napfényben leggazdagabb területei közé tartozik. Klímája és talajadottságai kedveznek a 
mezőgazdasági hasznosításnak, ezért a természetes élővilág a művelésre alkalmatlan területekre 
szorult vissza. 

Az éves napfénytartam 2000-2020 óra között változik, ezen belül nyáron valamivel több, mint 820, 

télen 190 óra napsütés a valószínű. Az évi középhőmérséklet 10,6 ºC, a hőmérséklet évi 

vegetációs időszaki átlaga 17,4-17,6 °C. A 10 °C-os napi középhőmérséklet átlépésének tavaszi-
őszi határnapja márc. 31. - ápr.1. és okt. 20-21. A 10 °C-ot meghaladó középhőmérsékletű napok 
száma 199-202 nap közötti. A fagymentes időszak ápr. 10. körül kezdődik, és okt. 24. körül ér 
véget. A településen és környezetében a legmelegebb nyári napok maximum hőmérsékleteinek 
átlaga 34,0 °C fölötti, míg a leghidegebb téli napok minimumainak átlaga -16,0 és -17,0 °C körüli. 

A csapadék évi összege átlagosan kevéssel 570 mm feletti, melyből a vegetációs időszakban 320-
330 mm eső valószínű. A településen és környezetében a hótakarós napok száma 30-32 nap körüli 
és az átlagos maximális hóvastagság 17 cm. Az éghajlat a melegigényes, mérsékelt vízigényű 
növényfajok termesztéséhez megfelelő.  

Az uralkodó É-i mellett gyakoriak a DK-i irányú szelek is. Az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 
m/s értéket.  

1.12.1.3 Vízrajz 

Száraz, vízhiányos terület. A vizsgált terület legfontosabb vízfolyása a Maros, továbbá az Élővíz-
csatorna (hossza: 42 km, vízgyűjtője 246 km2), a Sámson – Apátfalvi-főcsatorna (hossza: 139 km, 
vízgyűjtője 1498 km2), a Királyhegyesi-főcsatorna (hossza: 7,5 km, vízgyűjtője 33 km2) és a 
Kiszombor – Ladányi-főcsatorna (hossza: 7 km, vízgyűjtője 20 km2), amelyek a Maros felé folynak, 
valamint a Szárazér – Porgágyi-főcsatorna (hossza: 20 km, vízgyűjtője 93 km2), amely a Tisza felé 
folyik.  

A Maros 754 km hosszú, amelyből 49 km esik az ország jelenlegi területére, s ebből 40 km a 
vizsgált területre. Vízgyűjtő területe 30.332 km2, amelyből 1.885 km2 esik a jelenlegi Magyarország 
területére. A Maros vízhozama Makónál kisvízkor 40, középvízkor 160, nagyvízkor pedig 1.800 
m3/s. Területet jelentős, több 100 km hosszúságú belvízcsatorna-rendszer hálózza be. A vizsgált 
terület állóvizekben szegény. Csak két marosi holtág (területe 3 ha) és néhány természetes tó 
található a területen, melyek közül a legjelentősebb a pitvarosi (16,5 ha). 

Makó vízföldrajzi helyzetét a Maros és a Szárazér ősi vízrendszere határozza meg.  

Makó felszíni vízkészletéhez tartozik a város keleti részén található természetes állóvíz, a Gyilkos-
tó is. A város keleti határában, önkormányzati tulajdonban lévő Gyilkos-tó vízfelülete mára erősen 
csökkent, területét törmelékkel félig feltöltötték. 

Éves napfénytartam 

Csapadék 

Szél 
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A térség rendkívül gazdag rétegvizekben, kitűnő vízadó rétegekkel rendelkezik. A termálvíz 
nyerésére legkedvezőbbek a 1500-2000 méter mélységben húzódó felső-pannóniai rétegek  

8. térkép: Makó és környékének vízrajza 

 

Forrás: http://webgis.okir.hu/ 

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek bemutatását az 1.17.2 fejezet 
tartalmazza. 

1.12.1.4 Növényzet 

A terület növényföldrajzi szempontból az Alföld flóravidéken belül a Tiszántúli flórajáráshoz tartozik. 
Jellemző eredeti növénytársulásai eredendően a pusztai tölgyesek, sziki tölgyesek, tatárjuharos 
lösztölgyesek, a löszpuszta rétek és a szikes rétek, a mélyebb fekvésű területeken a tölgy-kőris-
szil ligeterdők, különböző puhafás ligeterdők, ill. vizes élőhelyekre jellemző különböző lágyszárú 
társulások. A terület eredeti növénytakarója, élővilága ma már csak kevés helyen, kis foltokban 
jelenik meg. A kistáj nagy részén iparszerű mezőgazdasági művelés – ezen belül is elsősorban a 
nagytáblás szántóföldi művelés – folyik. Jellemző termesztett növények a búza, kukorica, lucerna 
és a vöröshagyma. Az erdőműveléssel érintett területeken fenyő és különböző lágylombú fajok 
jellemzők. Az erdőművelésbe vont területeken lágylombos és fenyőerdőket telepítettek. 

A jelenlegi természetes növényzet képében kiemelkedő a kontinentális flóraelemek részesedése, 
valamint a mediterrán fajok nagy száma. Ez a térség hőmérsékletének alakulásával, szélsőséges 
vízellátásával, valamint a talajok ökológiai viszonyaival függ össze. A flórában sok a sztyeppi elem, 
de ennek ellenére a területet nem lehet sztyepnek nevezni. Számos olyan növény él itt, amely 
nagyobb nedvességet kíván, és a nyár szárazságáért kárpótlást talál az év többi bő csapadékú 
hónapjában. 

Az erdők hírmondó növényzete a természetszerűbb tölgyesekben, a löszvegetáció emlékei 
mezsgyéken, kunhalmokon maradtak fenn. A táj északi részén előforduló szikesedő mocsarak, 
rétek még őrzik ártéri jellegüket. A szárazabb térszíneken cickórós puszták, rétsztyepek és 
fajszegény löszvegetáció borítja. A sziki erdősztyepek helyét sziki magaskórósok jelzik. 

Jellemző az özönfajok terjedése, pl. zöld juhar, bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, tájidegen 
őszirózsa-fajok, amerikai kőris, japánkeserűfű-fajok, akác, aranyvessző-fajok. 

Növényzet 
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Az Országos Erdőállomány Adattár aktuális adatai alapján Makó város közigazgatási területén 
502,20 hektár erdő található, ebből védelmi rendeltetésű erdő 223,39 hektár, gazdasági 
rendeltetésű erdő 277,31 hektár, közjóléti rendeltetésű erdő 1,50 hektár.  

1.12.1.5 Állatvilág 

A területen gazdag vadállomány található, apróvadakból, nyúlból és fácánból jelentős populáció él 
a környéken. Ezen kívül a Maros-völgye gazdag vadállományát gímszarvasok és vaddisznók 
alkotják. Vadregényes, többnyire természetes állapotban fennmaradt ártéri erdeinek értékes a 
növény- és állatvilága.  

A térség állatvilága legnagyobb változatosságát a Maros-ártéren mutatja. Az ártér csigafaunájának 
érdekessége, hogy a Kárpátokból a Maros által lehordott fajoknak egy része tartósan meg is 
telepedett a területen, pl. a védett bánáti csiga (Chilostoma banatica). Érdekes felfedezés a 
tudományra új fajként leírt, 1996-ban itt megtalált európai nyelesszemű légy (Sphyracephala 
europaea), mely európai viszonylatban is kiemelkedő érték. A halak közül védett, bennszülött fajok 
is megtalálhatók a Marosban, mint amilyen a homoki küllő (Gobio kessleri), a selymes durbincs 
(Gymnocephalus schraetzer), a magyar bucó (Zingel zingel) és a német bucó (Zingel streber), de 
előfordul a szintén védett kurta baing (Leucaspius delineatus) és a kőfúró csík (Sabanejewia 
aurata) is. 

A térség madárvilága fajokban viszonylag gazdag. Itt tipikusan alföldi ártéri-erdei és folyami típusú 
az ornitológiai kép. A vízimadarak száma egyik évről a másikra jelentősen változik. A legjellemzőbb 
fajok az odúlakók, de gyakoriak a tocsogók, az ártéri mocsarakon fészkelő víziszárnyasok serege. 
A Maros-folyót kísérő hullámtéri erdőkben a fekete gólya, a fekete harkály és a holló fészkel. 
Megemlíthető még a kevésbé ritka, de védett fajok közül a héja, a karvaly, az egerészölyv, a 
vizityúk, a kuvik, az erdei fülesbagoly, a jégmadár, a szalakóta, a búbos banka, a gyurgyalag, a 
csóka, függőcinege, a halvány geze, a karvalyposzáta, a mezei poszáta, a kisőrgébics, a 
meggyvágó, a csicsörke is. Más ornitológiai kép a löszhátság gazdasági területén, ahol főleg a 
rovar- és gyommagevő hasznos madárvilág él. Az állatvilág képének alakulása és változása még 
a növényzetnél is nagyobb mértékű volt. Az ősi ezerarcú színes életközösség egy részének 
napjainkban már hírmondója sincs. A Maros mentén több helyen találunk gémtelepeket, a nagy 
kiterjedésű erdőkben pedig megfelelő költőhelyet talál a rétisas (Haliaeetus albicilla) és a fekete 
gólya (Ciconia nigra). A legfrissebb felmérések szerint jelentős a Maros-menti erdők tavidenevér-
állománya (Myotis dasycneme) is.  

A Csanádi-puszták területén vegyes gémtelep létesült az egyik pusztaszéli facsoportban, ahol a 
legnagyobb létszámú bakcsó (Nycticorax nycticorax) és szürke gém (Ardea cinerea) mellett kis 
kócsag (Egretta garzetta), üstökösgém (Ardeola ralloides) és kanalasgém (Platalea leucorodia) is 
költ. A Csanádi-puszták szárazabb részein fészkel a térség egyetlen túzokállománya (Otis tarda) 
és kedvelt területe ez a különböző ragadozó madárfajoknak is. A nyárvégi, kora őszi időszakban 
kígyász- és pusztai ölyvekkel (Circaetus gallicus, Buteo rufinus), békászó sasokkal (Aquila 
pomarina), hamvas és fakó rétihéjákkal (Circus pygargus, C. macrourus) rendszeresen 
találkozhatunk. 

 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Makó természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata, az éghajlat, a környező 
talajok termőképessége, a felszíni vizek meghatározták a táj szerkezetét, a tájhasználat alakulását. 
A település jellemzően síkvidéken található, alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló 
területekkel meghatározott környezetben helyezkedik el. 
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Makó és környéke olyan kedvező természetföldrajzi és egyéb, a letelepedéshez szempontjából 
kedvező feltételekkel rendelkezett, melynek következtében – a régészeti leletek tanúbizonysága 
szerint - már az őskorban is éltek ezen a területen. Ez a vidék volt az úgynevezett „Maros kultúra” 
magja. A folyószabályozások kora előtti Maros rendkívül bonyolult, mocsarakkal, szerteágazó 
erekkel átszőtt vízrendszert alkotott egy sajátos növény- és állatvilággal. Az ártér egy része még 
ma is őrzi sajátos élővilágát, amit ma már a Körös-Maros Nemzeti Park is véd. A település 
környezetétől K-re, a lösszel fedett hordalékkúp árvízmentes, száraz térsége, állatokban gazdag 
füves puszta volt, míg a mélyebb fekvésű területeken, a holt medrekben és a vízerekben — 
áradások idején — nagyobb vízborítás alakult ki. Ezt a két különböző természeti tájat, a holocén 
időszakban, a Maros medre törte át derékban, s így Makó város közvetlen a folyó mentén 
épülhetett ki. Az itt élő nép számára a két jellegzetes kistáj elem igen kedvező volt. A Ny-i 
mocsárterület a halásznépek, a vadállományban gazdag füves puszta pedig a vadásztelepek 
számára volt megfelelő. A nádat és az erdők fáit a letelepülők házépítéshez, a Maros vizét pedig 
ivóvízként használták. 

A város tengerszint feletti helyzetéből következtethető, hogy az egyébként szeszélyes vízjárású 
Maros a szabályozások előtt, árvizével gyakran elöntötte a város jelentős részét. Az akkori 
árvízmentes városi térszín csak kis területre korlátozódott. 

A város elődjének tekinthető Makófalva (korábban Velnök) a középkorban már létező település 
volt. A Maros partján elterülő település első említése 1247-ből származik. A város mai nevét Makó 
bántól, Izsák ispán fiától kapta a XIII. sz.ban. Makófalva több kisebb település tömörülésének 
legjelentősebb tagja, meghatározó népességgel rendelkező piaci központja volt. Mezővárosi 
szerepkört látott el, melynek következtében a szomszédos falvakat szerkezetileg is magába 
foglalta, s a XIV. század végére egy településsé szerveződött. Mezővárosi rangját jogilag 1528-
ban kapta meg.  

A török megszállás idején a település jelentős kereskedelemszervező központként működött. 
1686-ig a várost többször elpusztították, megadásra kényszerítették a törökök, de a lakosság 
mindig gyorsan visszatelepedett. Makó újjátelepülése során a reformátusok a Maroshoz közeli 
részeken, míg a katolikusok tőlük kissé északnyugatabbra települtek le, létrehozva ezzel a 
kétcentrumos településrendszert. A település gyors fejlődésnek indult, növekedett a természetes 
szaporulat és a bevándorlás is. A város egyre jobban terjeszkedett, a városszerkezet spontán 
módon átalakult, ekkor jöttek létre az Európa-szerte egyedülálló háromszögletű terek, mint például 
a mai főtér is.  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz Makó városa is csatlakozott. Makót ugyan 
elkerülte a szerb támadás, azonban a menekültek áradata érintette. A város, mint a hadműveletek 
hátországa jött számításba. A kiegyezést követően a makói gazdaság fellendült. Gőzmalmok, gőz-
fűrésztelepek alakultak, téglagyárak létesültek, több pénzintézet jött létre. A népességszám 
rohamosan gyarapodott, 1890-ben elérte a harmincezret. Mindez maga után vonta a település 
urbanizálódását. Szeged után Makó volt az első vidéki város, ahol aszfaltoztak, szilárd burkolatú 
utak épültek.  

  

Tájtörténet  
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9. térkép: Makó és környékének térképe 1806-1869 között 

 

Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe 

A Maros szabályozására az 1800-as évek második felében került sor. A szabályozások előtt a 
Maros alsó szakasza meanderekkel, erekkel, szigetekkel tagolt vízrendszert alkotott, jól fejlett 
kanyarulatok jellemezték, melyet elsősorban átvágásokkal szabályoztak. A mederszabályozási, 
gátépítési munkák a XIX. sz. végére szinte teljes mértékben megváltoztatták a tájszerkezetet és a 
tájképet.  

A trianoni békeszerződés következtében Makó elveszítette az évszázadok során kialakult 
gazdasági kapcsolatát Erdéllyel és a Bánsággal. A jugoszláv határ közelsége miatt sokáig elmaradt 
a város fejlesztése. Az elvándorlás és a negatív természetes szaporulat következtében Makó az 
ország legerősebben csökkenő lakosságú városa lett, népessége a legelöregedettebb. Az 1970-
es évek elkésve megindult iparfejlesztése kizárólag országos és megyei gyárak leányvállalatait 
hozta létre. A lakásépítés főleg az emlékezetes 1970. évi árvíz után gyorsult föl. Végrehajtották a 
Főtér rekonstrukcióját, több nagyobb lakótelep jött létre és számos intézmény létesült.  

A rendszerváltás után a szocialista időszak alatt jelen volt cégek felszámolták üzemeiket, ismét 
jelentős tényezővé téve ezzel a munkanélküliséget. Az ipar és a vállalkozások fellendítése 
érdekében 1998-ban Makót és térségét vállalkozási övezetté nyilvánította az állam, ezt követően 
a legfontosabb gazdasági beruházások színterévé a város északkeleti részén kialakított Ipari Park 
vált. A 2000-es években számos új közintézmény épült a városban, amely az új építészeti értékek 
következetes megteremtésért és a régiek megóvásáért a Hild János-díjat kapott. A település a 
Virágos Makóért program keretében jelentősen növelte gondozott zöldfelületeit, ennek 
eredményeként elnyerte Magyarország Legvirágosabb Városa címet. 

 

A település külterületén és annak környezetében a tájhasználat a CORINE adatbázisa szerint a 
következőképpen jellemezhető. 

Makó tájhasználati megoszlása igen monoton képet mutat. A Csongrádi sík jó termőhelyi 
adottságainak megfelelően a mezőgazdasági művelés dominál a tájban, döntő hányadában nem 
öntözött szántóterületek formájában. A nagytáblás szántóterületeket csak néhol - a művelésre 
kevésbé alkalmas, egykori folyóágak mentén – tagolják rét, legelő területek.  

Tájhasználat, 
tájszerkezet 
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Makó külterületének nagy része szántó művelési ágú, csak az északi határszélen, és foltokban itt-
ott megjelenő rosszabb minőségű, szikes területeket hasznosítják rét, legelőként, illetve a Maros 
mentén találhatunk kiterjedtebb legelő területeket.  

Az erődültség rendkívül alacsony, 1,7 %-os, az erdők állomány nagy része a Maros ártérben 
találhatóak. 

Nagyobb tájhasználati változatosság a belterületet övező termőterületek és a Maros ártere mentén 
figyelhető meg. A komplex művelésű szerkezetű (zártkertes, kisparcellás művelésű területek, 
gyümölcsösök) mellett ebben a térségben jelentősebb arányban maradtak fenn természetközeli 
formációk a mezőgazdasági művelés ellenére is. A térség erdősültsége igen alacsony, kiterjedtebb 
erdők (ártéri ligeterdők), erdős-cserjés területek csak a Maros ártere mentén találhatók. A település 
közigazgatási területének ÉK-i táján található a Csanádi puszták, amelynek védett területén 
kiterjedt szárazföldi mocsarak és természetes gyepek, természetközeli rétek maradtak fenn.  

Makó külterületén még a mai napig számos tanya van. Ezek jelentős részben továbbra is 
gazdasági hasznosításúak, de itt is megindult a tanyák elnéptelenedése, illetve funkcióváltása.  
Makó legfontosabb külterületen található városrésze Makó-Rákos. A városközponttól 14 km-re 
található a Tótkomlósi út mentén. A településrész jelenlegi utcaszerkezete a 20. században alakult 
ki, de történelme a 18. századik nyúlik vissza, amikor itt egy falu állt. 

10. térkép: Makó és környékének tájhasználati térképe 

 
Forrás: Corine 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

OTrT 

Az Országos Területrendezési Terv 2015. január 1-től hatályos térségii övezeti szabályozása 
alapján Makó területét és környékét a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete az alábbi ábra szerint érinti. 
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11. térkép: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

 

12. térkép: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

 

Forrás: Csongrád Megye Területrendezési Terve 

Makó közigazgatási területén Csongrád Megye Területrendezési Terve alapján térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete a Maros és az egykori folyóágak menti természetközeli területeket, 
valamint a Csanádi puszták értékes természeti területeit érinti.  

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 

Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Makó közigazgatási területét az alábbi Natura 2000-es területek érintik.  
Különleges madárvédelmi területek: 

 Vásárhelyi és Csanádi-háti puszták (HUKM10004) 

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek: 

Natura 2000 
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 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták (HUKM20001) 

 Száraz-ér (HUKM20004) 

 Maros (HUKM20008) 

 

A Natura 2000 élőhelyeken a következő közösségi jelentőségű élőhelytípusok fordulnak elő:  

 

39. táblázat: Makó területén potenciálisan előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

Kódszám közösségi jelentőségű élőhelytípus Reprezentativitás 
%-os aránya 

Hódmezővásárhely környéki és Csanádi-háti puszták (HUKM20001) 

1530 * Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 60 

6250 * Síksági pannon löszgyepek 5 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 0,5 

Száraz-ér (HUKM20004) 

1530 * Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 12 

6250 * Síksági pannon löszgyepek 10 

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus 
laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia 
fajokkal (Ulmenion minoris) 

5 

Maros (HUKM20008) 

91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 
alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

15 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 5 

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben 
Bidention növényzettel 

5 

 

A Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták különleges madárvédelmi területek 
kijelölését indokolta, hogy a térség legfontosabb pihenőhelyei a vonuló vízimadarak számára. A 
kardoskúti Fehér-tó a Magyarországon átvonuló daruállomány (amely Európa vonuló 
daruállományának mintegy 60%-a) három tradicionális pihenőhelye közé tartozik, főként a tavaszi 
időszakban. A pusztákon, különösen a Ficséri-pusztán jelentős kékvércse-állomány él, nagy része, 
a varjúfélék eltűnése miatt mesterséges fészekládákban. A pitvarosi területek egykor jelentős 
kékvércse-állománya lecsökkent, a vetési varjú eltűnése és a legeltetés elmaradása miatt; a 
túzokállomány ma is jelentős. 

A területen előforduló közösségi jelentőségű madárfajok: bölömbika (Botaurus stellaris), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), vörös gém (Ardea purpurea), fekete gólya (Ciconia nigra), böjti réce (Anas 
querquedula), kanalas réce (Anas clypeata), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), rétisas (Haliaeetus 
albicilla), kék vércse (Falco vespertinus), daru (Grus grus), túzok (Otis tarda), gólyatöcs 
(Himantopus himantopus), pajzsoscankó (Philomachus pugnax), nagy goda (Limosa limosa), kis 
póling (Numenius phaeopus), nagy póling (Numenius arquata), piroslábú cankó (Tringa totanus), 
fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), réti fülesbagoly (Asio flammeus), szalakóta (Coracias garrulus). 
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13. térkép: Makó és környékének Natura2000-es területei 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 

1.12.3.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen 

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek: 

 Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP) 

 Csanádi puszták 

 Maros ártér (Makó-Landori erdő) 

 „Ex-lege” védett kunhalmok 

A Körös-Maros Nemzeti Park 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji 
értékeinek megőrzése érdekében. A más és más adottságú és sajátosságú tájakon változatos, 
természeti értékekben gazdag területek maradtak fent. A Körös-Maros közén fekvő Csanádi- és 
Békési-hát kedvező talajadottságú területek. A mezőgazdaság fejlődése következtében napjainkra 
kimagasló természetvédelmi feladatot jelent a megmaradt természetes növénytársulások, 
elsősorban a löszgyepek védelme. 

Makó közigazgatási területét a Csanádi-puszták középső tagja a Montág-puszta érinti, melynek 
nyugati oldalát egy nagy kiterjedésű időszakos mocsár, a Nagy-Zsombék foglalja el. Nedvesebb 
években combig érő vizek és a nyomukban kialakuló fehér tippanosok, zsiókások, tavikákások, a 
még ennél is mélyebb vizeken gyékényesek, nádasok alakulnak ki. Száraz években ellenben 
ecsetpázsitosok, füves szikespuszták csenkeszesei jellemzőek. A mocsarakban előfordul a védett 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), az ecsetpázsitosok aljában pedig az egyvirágú here 
(Trifolium ornithopodioides). A Montág-puszta keleti oldalán fekvő Nagy-Zsombék gazdag 
vízivilágnak köszönhetően 2008-ban a Montág-pusztát is felvették a nemzetközi jelentőségű, a 
Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó vizes élőhelyek közé. 
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A Körös-Maros Nemzeti Park mozaikos védett területéhez tartozik a Makó-Landori erdő. A 
természetvédelmi terület a Maros jobb partján található összesen 421 hektáron, közigazgatásilag 
Makóhoz és Marosleléhez tartozik. A szabadon látogatható ártéri erdő a Maros-folyó hullámterének 
viszonylag kicsiny szakaszán őrzi a hajdani keményfás ligeterdők jellegzetes növény- és 
állatvilágát. A folyó hullámterében a védett terület nagyságát napjainkban is folyamatosan bővítik.  

A Maros ártéren a védett növényfajok közül említésre méltó a ligeti csillagvirág (Scilla 
vindobonensis) jelenléte. Nyár elején néhány puhafás erdőfoltban virágzik az orchideák közé 
tartozó védett széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) és fehér madársisak (Cephalanthera 
damasonium).  

A város környékén található kunhalmok (pl.: Fekete-halom) az Alföld különleges természetvédelmi 
értékei közé tartoznak.  Az 1996. évi LIII. tv. 23§.1. bekezdése alapján valamennyi kunhalom 
országos jelentőségű, védett természeti érték, hiszen az Alföld olyan unikális értékű tájelemeit 
jelentik, amelyek elsősorban táj-, régészeti-, kultúrtörténeti- és botanikai kincseket őriznek. 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

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

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

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 település területén a Maros ártér, és egykori medervonulatai ökológiai folyók. A település ÉK-i 
határában található szikes területek magterületek, amit pufferzóna övez.  

 

Magterületek 

Ökológiai folyosók  

Pufferterületek 
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14. térkép: Makó és környékének természetvédelmi területei 

 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 

 
 

1.12.3.4 Természeti értékek helyi védelme 

Makó közigazgatási területét természetvédelmi szempontból a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság felügyeli. A természetes állapotában megmaradt élőhelyek jelen esetben ártéri erdők, 
mély fekvésű vízállásos területek, szikes tavak és ezek környezete. Mesterséges környezetben 
jelentős élőhelyek a töltésoldalak (árvízvédelmi és vasúti töltések), hullámtéri és galéria erdők, 
kubikgödrök környezete. 

Az országos védelmet élvező természeti értékeket, továbbá a természeti területeket és helyi 
védelem alatt álló természeti (zöldfelületi) értékeket a város rendezési terve vette lajstromba. Ezen 
természeti értékek védelmét a rendezési terv a koncepciónak megfelelően, a településrendezés 
eszközeivel védendő területhasználatú területként biztosítja a település ökológiai hálózatában. 

A városban, az országos védelemben nem részesülő természeti értékeket Helyi Értékvédelmi 
rendelet védi (13/2006 MÖKT h.). Jelenleg összesen 23 kiemelten védett összefüggő zöldterület 
és 68 védett fa van a településen. Ilyen helyi természeti érték többek között a közel kétszáz éves, 
szép habitussal rendelkező és kultúrtörténeti értéket is képviselő Juhász Gyula emlékfa. A 
kocsányos tölgy a Megyeház u. 16. szám előtt áll, a névadója gyakran pihent meg alatta makói 
tartózkodásakor. 

A városvolt Helyi Értékvédelmi Rendelete (13/2006 MÖKT h.)mai is hatályos. 
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1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése 

A tájhasználati konfliktusok az alábbiakban foglalhatók össze: 

 A felszíni vízelvezető rendszer hiányosságaiból adódóan, illetve a mélyfekvésű, részben 
feltöltődött régi mederterületeken gyakori a belvíz; megújításra vár a település komplex 
vízrendezése. Új záportározó helyek kijelölésére, kialakítására van szükség és a csatorna-
rendszer működése is felülvizsgálandó - a belterület régi vályogépületei a megoldatlan 
problémák miatt vizesednek, pusztulnak. 

 A jó minőségű termőföldön megtermelt zöldségek feldolgozása, értékesítése nem működik 
kellő hatékonysággal. Hiányzik az érintettek kellő összefogása, illetve a működő tőke, 
támogatás, ami visszahat a tájhasználatra (pl. tanyák, termőterületek felhagyása, 
mezőgazdasági ágazatok hanyatlása)  

 A mezőgazdasági tájhasználatnak és a természeti értékek által vonzott idegenforgalomnak 
jelenleg nincs elég gazdasági potenciálja a fiatalok helyben tartására 

 Alacsony erdősültség és fásítottsági arány a külterületeken és ebből fakadó deflációveszély 

 Természetvédelmi értékeket veszélyeztető tájhasználatok (mezőgazdaság, rekreáció) 

 A beépítésre szánt területek terjeszkedés a termőterületek csökkenését, és az élőhelyek 
beszűkülését eredményezheti 

 Gyomosodás, idegenhonos növényállomány térhódítása 

 A zártkertekben jelentős a felhagyott, műveletlen területek aránya. 

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1 Szerkezeti, kondícionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közparkok, közkertek, a 
jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – temető, sport- és rekreációs 
területek; oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei, stb.), lakókertek, erdő- és 
mezőgazdasági területek (kiskertek), vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő 
gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok és nem utolsó sorban a mezo- és mikroklimatikus 
viszonyokat is befolyásoló, ökológiai és rekreációs értékű környezeti elemként a felszíni vizek. 

A város lakóterületeinek környezetminősége a megfelelő infrastruktúra ellátás mellett 
meghatározóan függ a közterületek kialakításától, állapotától, a megfelelő területű és minőségű 
(biológiailag aktív, funkcionálisan jól kialakított, gondozott), jó városszerkezeti elhelyezkedésű 
zöldfelületi elemekből álló zöldfelületi rendszer helyi sajátosságaitól. 

Makó településszerkezeti adottságaihoz illeszkedően, a város zöldfelületi rendszerének 
kialakulásában a spontaneitás és a tudatos tervezés jelei egyaránt megfigyelhetők. A város 
zöldfelületi rendszerében a városközpont jelentős városképi és dendrológiai értékű közterei, a 
szélesebb utcák fasorai, „utcakertként” parkosított fás zöldsávjai mellett értékes zöldfelületi elemek 
a fásított temetők, egyes intézmények kertjei (pl. Városháza kertje), a Maros-ártér zöldfelületei (pl.: 
erdők, jóléti funkciójú létesítmények és üdülők kertjei), a kisebb vízfolyásokat kísérő fás, cserjés 
zöldsávok. 
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A parkoknak és a jellemzően „zöld”, tágas mezővárosi utcarendszernek köszönhetően Makót a 
„levegős városszerkezet”, a tágas utcák jelentős településképi értékű parkosított, fás zöldfolyosói 
jellemzik. 

Zöldterületek – közparkok, közkertek (közterületi közcélú, közhasználatú 

zöldfelületek) 

A városközpont legnagyobb közparkja a közel 1 ha nagyságú Petőfi park, amely az egykori 
püspöki nyári rezidencia kertje volt. A park növényállományában és a városközpont kisebb 
közterein is, mint a Makovecz téren, a Návay Lajos téren, a Szent János téren, a Szent István 
téren, a Juhász Gyula téren, a Csanád vezér téren, a Makovecz téren és a Széchenyi téren 
rendkívül értékes idős fák találhatók.  

A köztéri játszóterek fontos részei a zöldfelületi rendszernek, a közparkoknak, közkerteknek. Makó 
játszótereinek felmérése és a fejlesztésükre kidolgozott koncepció elkészült, amely a meglévő 34 
játszótér számának csökkentését irányozza elő. A 34 játszótérből 11 felel meg a vonatkozó 
szabványoknak, öt csak részben, míg 18 egyáltalán nem. A koncepció szerint 19 játszótér kerül 
fejlesztésre (de legalábbis nem szűnik meg). A 15 megszüntetésre javasolt játszótér egy részének 
használható játszóelemei áttelepítésre kerülnek más, fejlesztésre javasolt játszóterekre. A további 
11 intézményi játszóudvar az Újvárosi Óvoda, Belvárosi Óvoda és az Egyesített Nevelési 
Intézmény tagintézményeihez és a Makói Általános Iskola Almási tagintézményéhez tartoznak. A 
15 „működő”, különböző állapotú játszótérből három, a Szép utcai, a Petőfi parkban és a Návay 
téren lévő kiemelten kezelt létesítmény, ahol a rongálások miatt 3-4 évente ismételt felújításokra 
van rendszeresen szükség. A város területén 5 felhagyott játszótér átépítésre kerül, a kisgyerekes 
játszókertek helyett az idősebb korosztályok számára a labdajátékokra alkalmas „dühöngők”, 
gokart pályák, gördeszka pályák, kerékpáros akadálypályák, stb. létesülhetnek. 

Makó a termálfürdő bővítését és a fürdővároshoz méltó színvonalú új köztér, a Makovecz sétány 
kialakítását tervezi. A tervezett fejlesztések emelik a város turisztikai vonzerejét és a lakosságnak 
nyújtott jóléti szolgáltatások színvonalát, egyben élénkíthetik a fürdő és a városközpont 
látogatásához köthető minőségi kiskereskedői, szolgáltatói tevékenységet. 

Az egyes városrészek és meghatározó zöldfelületei: 

1. Városközpont 

Az intenzíven fenntartott zöldfelületi elemekben a Makó központi intézményeit magában foglaló 
Városközpont a leggazdagabb. A helyi védettség alatt álló zöldterületek 42 %-a és az egyedi 
védelemben részesülő növényegyedek 37%-a is itt található. A városfejlődés során a területre 
koncentrálódott központi intézményi funkciók reprezentatív városi terek (pl. Polgármesteri hivatal 
előtti park), a helyi lakófunkciók (pl. Hunyadi utcai lakótelep, Tömörkény utcai lakótelep), ill. a 
közösségi helyek a használati igényeknek megfelelő közterek (pl. Széchenyi tér) kialakítását tették 
szükségessé. Az utcák sugárirányban indulnak ki a település magját jelentő Széchenyi térből.  

Az elmúlt években a Városközpontban jelentős köztérrendezés, zöldfelületi fejlesztések történtek:  

 Megvalósult a Széchenyi tér, a Petőfi park és a Kálvária utcák fasorainak, valamint a 
városba be- és kivezető utak zöldfelületeinek megújítása.  

 Már elkészült tervek alapján folyamatban van a Kossuth utcai és a Vásárhelyi utcai 
fasortelepítés, ill. fasor felújítás  

 Tervezett beruházások, már meglévő tervvel: Úri utca, Erdélyi püspök utca, Tulipán 
utca, Deák Ferenc utca megújítása  

 Tervezett további zöldfelület fejlesztések a városrészen belül: Csanád vezér tér, 
Makovecz tér, Szent István tér, Szent János tér, Teleki László utca, Vörösmarty utca, 
József Attila utca és Szegedi út megújítása, közterület-rendezése. 
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2. Vertán városrész 

A város nyugati részén található városrész közterületi zöldfelületi elemei a Juhász Gyula tér, a 
játszóterek közkertjei, valamint az utcafásítások jelentik. További korlátozottan közhasznú, de 
értékes területek a temetők (Zsidó kegyeleti park, Újvárosi református temető, Római katolikus 
temető, Názarénus temető). A nyugati részen található Vertán telep keskeny utcái nem alkalmasak 
az utcafásításra, de a szélesebb utcák többnyire fásítottak. A nagyrészt családi házas beépítésnek 
köszönhetően az előkertek szintén meghatározó elemei a zöldfelületi rendszernek és igényes 
kialakítás esetén, nagymértékben növelik az utcakép esztétikai értékét. A szerkezeti terv új 
kertvárosias lakóterületeket jelöl ki, melyek lehetőséget adnak új zöldfelületi elemek (kisebb 
parkok, fás terek) kialakítására. A Településrendezési terv új védelmi célú erdőterületet határoz 
meg a Vertán városrészben. 

A Vertán városrészt jellemző kertvárosias lakóterületek mellett a peremi részek felé haladva 
megjelennek a szórvány beépítéssel bíró kertes mezőgazdasági területek (Ardics).  

3. Újváros városrész 

A falusias beépítésű Újváros városrésznek önálló közparkja nincsen, a városrész határán a Justh 
Gyula utca és a Vásárhelyi út kereszteződésében van a területhez legközelebb eső közhasználatú 
zöldfelület, ahol egy játszótér is rendelkezésre áll a lakosság számára. A széles utcák hatalmas 
fákkal és nagy kiterjedésű zöldsávval teszik otthonosabbá a területet. A mellékutcák is fásítottak, 
ahol elsősorban gyümölcsfákat ültettek. A zöldfelületi fejlesztések közül folyamatban van a 
Vásárhelyi utca fasorainak felújítása. A szerkezeti terv új kertvárosias lakóterületeket jelöl ki a 
városrész északi szélén, melyek itt is lehetőséget adnak új zöldfelületi elemek (kisebb parkok, fás 
terek) kialakítására. A Településrendezési terv védelmi célú erdőterület telepítési javaslata az 
Újváros városrész északi peremét is érinti. Az utóbbi alapján a lakó- és gazdasági területek 
szomszédságában az ipari telkeken belül fásítási kötelezettség (beültetési kötelezettség) 
elrendelése tervezett többek körött a Szegfű és a Táncsics utca térségében is. 

4. Honvéd telep városrész (beazonosított szegregátum) 

A Honvéd városrészt rendkívül szűk utcák, sűrű beépítettség és zsúfoltság jellemzi. A többségében 
vályogból épült lakóházak megfelelő alapozás és szigetelés hiányában vizesednek, ami jelentős 
állagromlást okoz. A házakhoz tartozó telkek egy része megműveletlen (konyhakerti célú 
megművelésük sem jellemző), sok az üres telek. A városrész az átlagosnál rosszabb infrastruktúra-
ellátottságú. 

A városrészben sok a fiatal család, ennek megfelelően sok a kisgyermek. A kisgyermekes családok 
hiányolják a városrészben a nagyobb játszóterek létét. A legjobban elérhető játszóterek a Patai 
téren, a Szilágyi Dezső és Vásárhelyi utcák találkozásánál, a Návay Lajos téren és a Tulipán 
utcában vannak.  

A Tulipán utca a városrész déli-nyugati határa, így érinti az önkormányzat által 2002-ben 
elkészítetett Úri u. - Erdélyi püspök u - Tulipán u - Királyhegyesi út zöldfelületi terve. A 
Településrendezési terv az egész városrészt környezet-rehabilitációs célterületeként jelölte meg, 
és ebben a szomszédos Honvéd telepinél is kisebb aprócska telkeket és keskenyebb utcákat 
rehabilitációra sem alkalmasaknak határozta meg. A terv ezek egy részét fokozatosan 
felszámolandónak jelöli, ami lehetőséget ad a városrész zöldfelületi elemekben szegényes 
állapotának megváltoztatására, új parkok, terek kialakítására. A Honvéd utca és a Wekerle utca 
térségében az eltérő területhasználatból eredő környezeti konfliktusok csökkentése érdekében a 
lakó- és gazdasági területek határán, az ipari telkeken belül fásítás szükséges.  

Zöldfelületi szempontból értékes a városrész déli részén található Görög katolikus temető.  
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5. Gerizdes városrész 

A Gerizdes városrész az új lakóterületekkel Makó jelenlegi legdinamikusabban növekvő része. A 
városrész jellegzetessége a sport és rekreációhoz kapcsolódó területek és a városrész keleti 
részén a kereskedelmi funkció létesítmények jelenléte. Makón belül a Gerizdes városrész jó 
zöldfelületi adottságokkal rendelkezik. Az utcák többnyire fásítottak és több, korlátozottan 
közhasznú, de értékes zöldfelülettel rendelkező létesítménye is van (Református ótemető, Erdei 
téri sportpálya, Nyugdíjas Otthon). A terület egészére jellemző a tágas utcaszerkezet, gondozott 
fasorokkal, gyepes, illetve részben fásított zöldsávokkal. A Batthyány utcától délre lévő teleksor, 
valamint a Református ótemető helyi védelem alatt álló terület. A városrész területén műemlék 
védettségű épület nincs. 

A szerkezeti terv új kertvárosias lakóterületeket jelöl ki a városrészben (Gerizdes déli bővítése; 
Kelemen László utca környéke), melyek lehetőséget adnak új zöldfelületi elemek (kisebb parkok, 
fás terek) kialakítására.  

6. Bajcsy- Ráday városrész 

Bajcsy-Ráday városrész a Nagyérnek köszönhetően már a korabeli időtől lakott terület volt. A 
településrészen az utcahálózat és a telekosztások a természeti környezethez igazodva alakultak 
ki. A városrész nagy részén a kevés telepszerű beépítéstől eltekintve a kisvárosias sűrűségű 
lakóövezet jellemző. Délről kertművelésű területek és a hullámtéri üdülőterület határolják. A 
szerkezeti terv új kertvárosias lakóterületeket jelöl ki a városrész délnyugati részén. A 
városrészben a Városközponthoz hasonlóan megtalálhatóak a nagyvárosias beépítésű 
lakóterületek összefüggő lakótelepi zöldfelületei a játszóterekkel és a családi házas lakóterületek 
értékes utcafásításai is. A területet délről kertművelésű területek és a hullámtéri üdülőterület 
határolják, melyek a környék mikroklimatikus viszonyaira kedvezően hatnak. A szerkezeti terv új 
kertvárosias lakóterületeket jelöl ki a városrész délnyugati részén (Ingó dűlő), melyek itt is 
lehetőséget adnak új zöldfelületi elemek (kisebb parkok, fás terek) kialakítására. A délről, dél-
keletről határos területeken az összesen 34 ha-on megvalósuló zöldfelületi fejlesztés ezt a 
városrészt is érinti. 

A város hosszú évek kitartó munkájának eredményeként 2004-ben elnyerte a Magyarország 
legvirágosabb városa címet, így 2005-ben az európai Virágos Falvak és Városok Versenyén 
(Entente Florale) hazánk képviselője volt és a komoly szakmai erőfeszítések eredményeként ezüst 
minősítésű, valamint szakmai különdíjas lett.  

A környezetszépítés közel egy évtized alatt valódi mozgalommá fejlődött. Ma már több száz 
résztvevővel zajlik az évente megrendezésre kerülő Virágos Makóért verseny, amely jelentős 
szerepet játszik a környezetkultúra fejlesztésében és egyben igazi közösségi eseménnyé nőtte ki 
magát. A város a program sikere érdekében a résztvevőknek szezonálisan vízdíj kedvezményt 
biztosít, a helyi önkormányzati képviselők pedig minden évben bizonyos mennyiségű 
virágpalántákat oszthatnak szét a területükön. Az eredményhirdetésig a helyi sajtó folyamatosan 
tájékoztat a folyó munkálatokról, a téli időszakban pedig szakmai cikkekkel segíti a felkészülést.  

Utcafásítások, fasorok és fásított zöldsávok 

A fasorok és zöldsávok szerepe a zöldfelületi rendszerben igen fontos, mert tagolják és 
humanizálják a beépített területeket, zöldfelületi kapcsolatot, folytonosságot biztosítanak a 
zöldfelületek nagyobb területi egységei, a megőrzendő élőhelyek között, ezzel segítve a városi 
zöldfelületek, ökológia jelentőségű élőhelyek rendszerének fennmaradását. 

A város Helyi Építési Szabályzata tartalmazza a helyi jelentőségű védett területek, faegyedek 
jegyzékét. 
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A településképi szempontból előnyös közterületi fasorok jellemzője az egységes korú és fafajtájú 
állomány által kialakított egységes utcakép, amelyhez nagyon körültekintően kell megválasztani a 
szükséges faanyagot. A telepítési helyek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a szakmailag is 
indokolt és a lakossági igények alapján is időszerűvé vált helyeken, elsőként a város közösségi 
tereihez és az akcióterületekhez kapcsolódóan történjen új fásítás. 

Az utak menti fásítás, illetve szükség szerinti közterület-rendezés eredményeként kialakuló fásított 
zöldsávok, fasorok jelentős javulást eredményeznek a kapcsolódó területek 
környezetminőségében, a humanizált, „élhető” városias környezet kialakításában. Az egy fafajtából 
álló, egységes faállományú fasor rendezett településképet teremt az út környezetében.  

A lakókörnyezet minősége és a településkép szempontjából értékes zöldfelületi elemeknek, a 
fásított zöldsávoknak, mint „zöldfolyosóknak” a megtartása, rekonstrukciója és újak létesítése a 
területhasználattól függetlenül fontos értékvédelmi és városüzemeltetési feladat. A város fasor 
megújítási programjának megvalósítása folyamatban van. 

A város zöldfelületi rendszerében sajátos értéket képviselnek a széles utcák fasorai, fásított, 
gyepes zöldsávjai: pl. Kálvária utca, Vásárhelyi utca, Deák Ferenc utca, Erdélyi püspök utca, Teleki 
László utca és Lonovics sugárút, Vörösmarty utca. 

A városban különös hangsúlyt kap a zöldfelületek fejlesztése, melyre települési programok (Baba-
fa program, Virágos Makóért mozgalom) és fejlesztési tervek kerültek kidolgozásra. Utóbbiak közül 
a közelmúltban megvalósult a Széchenyi tér, a Petőfi park a Kálvária, és a Vásárhelyi utcák 
fasorainak, valamint a városba be- és kivezető utak zöldfelületeinek megújítása. Már elkészült 
tervek alapján folyamatban van a Kossuth és a Vásárhelyi utca fasor-telepítése ill. felújítása, és 
tervezett az Úri u. - Erdélyi püspök u - Tulipán u - Királyhegyesi u., valamint a Deák Ferenc utca 
felújítása is. A városrehabilitáción belül a Csanád vezér tér, Makovecz tér, Szent István tér, Szent 
János tér és a Teleki László utca zöldfelületének felújítása valósult meg. 

A Baba-fa program keretében a város miden újszülöttje számára egy kétszer iskolázott fa kerül 
elültetésre, amely a környezetszépítésen túl a városhoz való személyes kötődést is erősíti. 

A 2014. évi helyi választási program vállalása volt 10 ezer facsemete eltelepítése. A fatelepítés 
programja (hova, hogyan, mit, mennyit) még nincs kidolgozva. 

Jelentős zöldfelületű különleges területek, intézménykertek 

Temetők 

A városban üzemelő temetők (Újvárosi református temető, Római katolikus temető, Názarénus 
temető) jelentős területi tartalékokkal rendelkeznek, bővítésükre hosszú távon sincs szükség. A 
felhagyott két izraelita temető kegyeleti parkként való teljes felújítása, fenntartása tervezett.  

A Településrendezési terv a tervezett városliget ÉK-i részén, a Wekerle utca végén egy 7 hektáros 
területet határoz meg új köztemető számára.  

Zöldfelületi szempontból értékes a Honvéd városrész déli részén található Görög katolikus temető, 
az Újvárosi Hédervár utcai református és a Teleki Blanka utcai római katolikus temető is.  

Sporttelepek 

A városban 28 sportlétesítmény van. A város területén jelenleg két helyen található nagyobb 
szabadtéri sportterület: Erdei Ferenc téri Sporttelep és a Maros hullámterében a Makói 
Labdarúgópálya, de további szabadtéri sport és rekreációs területként határozható meg a Maros 
árterében kialakított, illetve a továbbiakban is fejleszteni kívánt kalandpark is, ami az extrém-, 
csapatépítő- és személyiségfejlesztő sportok, kajaktúrák számára nyújt lehetőséget.  
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A jellemzően gyepes sportterületek zöldfelületei, a „zöldbe ágyazott sport- és rekreációs 
létesítmények a város zöldfelületi rendszerének értékes elemei. 

A Makovecz-fürdőben egy 25 m-es úszásoktató medence építésére kerül sor. 

Városháza kertje 

Makó Városháza kertjének fás növényzete figyelemre méltó dendrológiai értéket képvisel a város 
zöldfelületi rendszerében. 

Különleges mezőgazdasági üzemi területek  

A külterület jól megközelíthető részein az intenzív gazdálkodást kiszolgáló mezőgazdasági üzemi 
területek, majorok is működnek, melyek környezetében intenzíven hasznosított tanyák is 
fellelhetők. A mezőgazdasági üzemek és az intenzíven hasznosított tanyák körül gyakrabban 
fásítanak, de ezek mértéke is messze alulmarad a jó mikroklíma érdekében kívánatostól.  

Erdőterületek 

A térség erdősültsége rendkívül alacsony szintű, az erdősültség aránya 1,7%, az erdőállomány 
nagy része a Maros árterében található. Az erdőterületeknek jelentős a mezo- és mikroklimatikus 
hatása a szűkebb környezetükre. A város külterületének más részén csekély a fás növényzet. 
Kevés a mezőgazdasági művelt területeket tagoló mezővédő fásítás, erdősáv, de néhány 
külterületi út és általában a csatornák mentén több helyen fellelhetők a fás-cserjés védősávok., 
amelyek a külterület értékes táji elemei. 

Hiányoznak a városi védelmi célú erdők. A Csipkés ártéri részen felhagyott zártkertek területén az 
önkormányzat erdősítéseket tervez, aminek során célzottan legalább 1-1 ha nagyságú területi 
egységekben lenne szükséges a tervezett erdősítéseket megvalósítani. 

Vízgazdálkodási területek 

A város és a térség zöldfelületi rendszerének jelentős természeti értékkel is rendelkező zöldfelületi 
elemei a felszíni vizek (vízfolyások, tavak) és a meder, a parti sáv, a partot kísérő területek 
élőhelyekben gazdag környezete (hullámtéri erdők, nádasok, fásítások). A városszerkezetben 
fontos területfelhasználási elemek és egyben a természetvédelem szempontjából is meghatározó, 
védendő vízgazdálkodási területek a Maros, a felszíni vízelvezető csatornák (az Élővíz-csatorna, 
a Sámson – Apátfalvi-főcsatorna, a Királyhegyesi-főcsatorna és a Kiszombor – Ladányi-főcsatorna, 
amelyek a Maros felé folynak, valamint a Szárazér – Porgágyi-főcsatorna, amely a Tisza felé 
folyik), a külszíni anyagnyerő helyek után visszamaradt területeken kialakult horgásztavak és 
környezetük, amelyek egyben az országos ökológiai hálózathoz tartozó, részben Natura 2000 
kijelölésű területek, részben országos vagy helyi jelentőségű védett területek. A Maros az ártéri 
erdőterületeivel a Körös-Maros Nemzeti park részeként országos jelentőségű védett terület.  

Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdasági területeken belül a térség adottságaihoz hasonlóan kimagaslóan magas a 
szántóterületek aránya, illetve a védett területen a gyepek aránya. A mezőgazdasági területeket 
kiszolgáló üzemi területek, a mezőgazdasági feltáró utak, csatornák környezetében hiányos a 
tájfásítás, így elmarad a fásítások jótékony mikroklimatikus-, ökológiai- és tájképi hatása, ezért 
javasolt a tájfásítás bővítése, a bővítés támogatása. 

Makó külterületén még a mai napig számos tanya van (pl. Makó-Rákos és egyéb külterületi lakott 
helyek). Ezek jelentős részben továbbra is gazdasági hasznosításúak, de itt is megindult a tanyák 
elnéptelenedése, illetve funkcióváltása. A Makó-Rákos településrész történelme a 18. századik 
nyúlik vissza, amikor itt egy falu állt. Jelenleg hat utcából áll, amelyből háromban laknak. 

Gazdasági területek zöldfelületei 
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Az iparterületek telepítése környezeti és közlekedési szempontból is kedvező helyen 
összpontosult. Ez a terület mindig is kedvező vasúti és közúti kapcsolatokkal rendelkezett. Az ipari 
zóna jelentős barnamezős tartalékokkal rendelkezik, ugyanakkor itt található a város Ipari Parkja, 
amely zöldmezős beruházásként jött létre és nagyobb területi fejlesztési lehetőségei is vannak. 

A gazdasági területekre általában jellemző, hogy a létesítmények telkén, a telephelyeken a 
kialakított zöldfelületek területi aránya csekély, a zöldfelületek biológiai intenzitása, fásítása, 
gondozottsága legtöbb esetben nem éri el az elvárható, szükséges mértéket. A gazdasági 
területeken belül a fásításnak mind környezetvédelmi, mind településkép-védelmi szempontból 
jelentős szerepe van, ezért ezen területeken a környezetalakításban, a környezetfejlesztésben 
kiemelt fontosságú feladat a kötelező zöldfelületek maradéktalan kialakítása és lehetőség szerinti 
legnagyobb mértékű fásítása. A város a lakóterületekkel szomszédos iparterületek telkein kötelező 
fásítás (beültetési kötelezettség) előírását tervezi. 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Makó összesen mintegy 199.000 m2 közösségi zöldfelülettel, zöldterülettel rendelkezik, melyből 
kb. 150 000 m2 intenzíven fenntartott. A város belterületén az egy főre jutó intenzíven fenntartott 
zöldfelület 2006-ban 7,9 m2 volt, amely a megye (15 m2) és a régió (17,5 m2) városainak átlagától 
jelentősen elmaradt. A közterületi zöldfelületek mellett a környezetminőséget, a városklímát, a 
településképet kedvezően alakító és/vagy jóléti szolgáltatásokat is nyújtó egyéb, nem korlátlan 
használatú zöldfelületeket – pl. a Maros ártéri üdülőparkot, a szemétlerakó körüli önkormányzati 
területet és a nem önkormányzati zöldfelületeket (magán- és csoporttulajdonú kertek, temetők, 
egyéb intézmények) - is figyelembe véve, egy lakosra kb. 27 m2 zöldfelület jut. Az így kapott adat 
mennyiségileg kedvezőbb zöldfelületi ellátottságot mutat. 

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

1.13.2.1 Mennyiségi problémák 

A város zöldfelületi rendszerének egyes elemeivel kapcsolatos mennyiségi problémák a 
következők: 

 A város több, nagy kiterjedésű közparkkal és több kisebb közkerttel rendelkezik. Az 
igényesen kialakított városi díszparkok, valamint a Maros ártéri fás zöldfelületek, a 
jelentős zöldfelületű különleges és intézményterületek kertjei, az üdülőterületek 
magánkertjei –a területileg egyenlőtlen elhelyezkedéstől eltekintve – összességében 
megfelelő ellátást biztosítanak a lakosság és a városba turista vendéggént érkezők 
rekreálódásához, a minőségi lakókörnyezet, a jó városklíma biztosításához. A város 
lakóterületi szövetében azonban kevés a beépített területeket tagoló, a város 
lakosságának a közcélú zöldfelületek használatával megvalósítható mindennapi 
pihenését szolgáló közkertek területe.  

 A város több értékes fásított utcája (Deák Ferenc u., Szegedi út, Kálvin u., Erdélyi 
püspöksor, Vásárhelyi u., Kossuth u., Tulipán u., stb.), illetve az utakat és felszíni vizeket 
kísérő, tájképi és környezeti szempontból meghatározó fásítása, zöldsávja ellenére az 
utcafásítások rendszere, az országos közutak, a mezőgazdasági feltáró utak és csatornák 
menti területek tájfásítása is hiányos. - Mindezek megvalósítása, pótlása, a meglévő utcai 
fasorok további megújítása, a koncepcionális tájfásítás jelentős javulást eredményezhet 
a környezet minőségében, a városklíma jellemzőiben, a település városképi/tájképi és 
ökológiai értékének növelésében. A város fásítási programjának keretében a meglévő, de 
hiányos utcai fasorok megújítása (hiánypótlás, fafajta csere, stb.), illetve a fásításhoz 
megfelelő szélességgel rendelkező utcák fásítása folyamatban van. 
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1.13.2.2 Minőségi problémák 

A város zöldfelületi rendszerének egyes elemeivel kapcsolatos minőségi problémák a következők: 

 A városközponton kívüli, kisebb közterek, közkertek, néhány játszótér általában 
fejlesztésre, felújításra szorul. 

 A légvezetékként vezetett közművek környezetében lévő fasorok fenntartásakor a 
légvezetékek védelme érdekében az érintett faegyedeket jelentősen csonkolni kell. A fák 
a csonkolásos visszametszés következtében jelentősen veszítenek a biológiai és az 
esztétikai értékükből. - A környezeti probléma csak azzal oldható fel, ha a közműhálózat 
rekonstrukciója esetén komplex közterület-rendezéssel a légvezetékeket földalatti 
kábelbe fektetéssel mind a közművek, mind az utcai fasorok védelme biztosítottá válik. A 
földalatti közművezetékek védőtávolságán belül ültetett, a közművezetékek állapotát 
veszélyeztető faegyedek kivágása, megfelelő helyen történő visszapótlása szükségessé 
válhat.  
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1.14 Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet és a 

helyi adottságok vizsgálata 
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A város településrészei: 

 1) Városközpont  

 2) Vertán városrész (Vertán telep, Ardics, Újhegy, Bánom és Kenyérváró)  

 3) Újváros városrész (Táncsics telep, Újváros)  

 4) Honvéd városrész (Kisbécs, Honvéd telep)  

 5) Gerizdes városrész (Gerizdes, Verebes és Kásás)  

 6) Bajcsy-Ráday városrész (Bajcsy Zsiliszky lakótelep, Ráday lakótelep, Ószentlőrinc és 
a központtal egy rendezési területet alkotó Ingó)  

 7) Ipari terület  

 8) Külterületi lakott helyek és Makó-Rákos városrész  

 

Városközpont: Széchenyi tér 

- Alközpontok:  

 Újváros, Vásárhelyi út 

 A Vertán városrészben a Szép és Almási utcák kereszteződése  

 Gerizdes városrészben a Kelemen László utca északi oldalán  

 További alközpontkezdemény definiálható a Honvéd telep déli részén  

A város korábban virágzó, ma inkább hanyatló állapotban lévő alközpontja a vasútállomás és 
környéke.  

 

A TSZT legutóbbi módosításának elhatározásai: 

 a terv belterületet nyugat felől elkerülő útjának nyomvonalát fenntartja,  

 a megvalósult keleti elkerülő út és a vasút közötti sáv további gazdasági területek lettek 
kijelölve, 

 a belterület nyugati bővítési területei kertvárosias lakóterületek számára vannak 
fenntartva, 

 kertvárosias lakóterület tervezett a belterület délkeleti részén is, 

 a délkeleti belterületen, a vasút kanyarulatáig szintén fennmaradt a sport és szabadidő 
különleges területi kijelölés, 

 a vasút menti gazdasági területek is tervezettek,  

 a Maros parti különleges, üdülőházas és hétvégiházas üdülőterületek a kialakult állapotot 
rögzítik, 

 a terv a kijelölt záportározókat is a tervelőzmény szerinti helyeken ábrázolja. 

 A TSZT a sajátos, kompakt városszerkezetet erősíti.  

 A településszerkezet sajátosságai, meghatározó elemei: 

 a Maros part, a védett területen lévő szabadidős létesítményekkel, üdülőterületekkel, 
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 a belterület és a Maros-part között a tervezett különleges szabadidős célú, és sportterület 
jó átmeneti hasznosítás lesz, 

 az országos, térségi utak találkozásánál kialakult városközpont, műemléki és helyi 
védelem alatt lévő épületekben működő  intézményeivel, 

 a központ, a belváros környékén kialakult városias lakóterületek, telepszerű lakóterületek, 

 a központhoz csatlakozó részeken új, egyéni építészeti kialakítású és új funkciójú 
létesítmények telepítése (Makovecz-épületek) 

 a kertvárosias lakóterületek (délen és nyugaton) és a falusias lakóterületek (keleten és 
északon) megmaradnak, az alközpontok bővülnek, 

  a vasútvonallal párhuzamos, keleti elkerülőút megépült, az itt kijelölt gazdasági területek 
fokozatosa beépülnek, 

 a nyugati tervezett elkerülőút a keleti út szimmetrikus párja, megépülése után a nyugati 
területeken tervezett kertvárosias lakóterületek is megvalósulhatnak, 

 fennmarad a lakó és a gazdasági területek  elválasztása, keleten a gazdasági, nyugaton 
a lakófunkció fejlesztési területei vannak kijelölve. 

1.14.1.2  Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A beépítésre szánt területek a különleges használatuk szerint:  

A különleges használat szerint a lakóterületek 

 nagyvárosias (Ln),  

 kisvárosias (Lk),  

 kertvárosias (Lke) és  

 falusias  (Lf) lakóövezetek.  

A vegyes övezetek  

 településközpont (Vt) és  

 központi vegyes (Vk) övezetek. 

 A gazdasági területek  

 kereskedelmi, szolgáltató (Gksz),  

 zavaró hatású ipari (Gip) és  

 egyéb ipari (Ge) övezetek.  

Az üdülő területekben  

 üdülőházas (Üü) és  

 hétvégi házas (Ühh) övezetekből állnak.  

A beépítésre szánt különleges területek övezetei:  

 különleges intézményi (Ki),  

 különleges kereskedelmi célú (Kke),  

 bányászati (Kb) és  

 különleges közlekedési (Kkö)övezet.  
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A beépítésre nem szánt területek övezetei a különleges használat szerint:  

 közlekedési és közmű terület övezete (Köu),  

 kötöttpályás, vasúti közlekedési és közműterület (Kök),  

 zöldterület, közpark övezete (Z),  

 védelmi erdő (Ev),  

 egészségügyi, szociális  és turisztikai erdő (Ee),  

 gazdasági erdő (Eg),  

 általános mezőgazdasági terület övezete (Má),  

 sajátos használatú mezőgazdasági terület övezete (Ms, Ms-1, Ms-2),  

 tanyás mezőgazdasági terület övezete (Mát),  

 kertes mezőgazdasági övezete (Mk),  

 sajátos használatú kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk),  

 sajátos használatú kertes mezőgazdasági övezet (Mks),  

 vízgazdálkodási terület övezete (Vg), ezen belül a szabályzat megkülönböztet  

 közlekedési (Vg(Köu-1)),  

 védőerdő (Vg(Ev)),  

 közpark(Vg(Z), (Z-1), (Z-2)),  

 hullámtéri hétvégi házas üdülőterületi (Vg(Ühh)) 

 hullámtéri üdülőházas üdülőterületi (Vg(Üüh)) 

 különleges hullámtéri intézményterületi (Vg(Kih)) alövezeteket.. 

 beépítésre nem szánt különleges bányaövezet (Kkb) 

 természetközeli terület övezete (Tk). 

 

1.14.1.3 Funkció vizsgálata 

A város településrészei: 

 1) Városközpont: városközponti, intézményi, lakó: nagyvárosias (Ln),  

kisvárosias (Lk), településközpont (Vt) és központi vegyes (Vk) övezetek. 

 

 2) Vertán városrész (Vertán telep, Ardics, Újhegy, Bánom és Kenyérváró): lakó, 
különleges, intézményi, kereskedelmi:  kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke),  
kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), különleges intézményi (Ki),  

különleges kereskedelmi célú (Kke) 

 

 3) Újváros városrész (Táncsics telep, Újváros): lakó, intézményi, gazdasági: falusias  (Lf) 
lakóövezetek, településközpont (Vt), kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), egyéb ipari (Ge) 
övezetek. 
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 4) Honvéd városrész (Kisbécs, Honvéd telep): lakó, különleges: falusias (Lf) 
lakóövezetek, különleges intézményi (Ki).  

 

 5) Gerizdes városrész (Gerizdes, Verebes és Kásás) : lakó, sport, szabadidő, zöldterületi, 
intézményi, ipari gazdasági:  kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) és falusias  (Lf) 
lakóövezetek, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), zavaró hatású ipari (Gip), zöldterület, 
közpark övezete (Z), különleges intézményi (Ki). 

 

 6) Bajcsy-Ráday városrész: (Bajcsy Zsiliszky lakótelep, Ráday lakótelep, Ószentlőrinc és 
a központtal egy rendezési területet alkotó Ingó): lakó, intézményi, zöldterületi, ipari, 
közlekedési, mezőgazdasági: nagyvárosias (Ln), kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) 
lakóövezetek, településközpont (Vt) kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), egyéb ipari (Ge) 
övezetek, zöldterület, közpark övezete (Z), különleges intézményi (Ki), kötöttpályás, 
vasúti közlekedési és közműterület (Kök), kertes mezőgazdasági övezete (Mk), sajátos 
használatú kertes mezőgazdasági övezet (Mks),  

 

 7) Ipari terület : ipari, gazdasági, vízgazdálkodási: kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), 
zavaró hatású ipari (Gip) és egyéb ipari (Ge) övezetek, vízgazdálkodási terület övezete 
(Vg), 

 

 8) Külterületi lakott helyek és Makó-Rákos városrész : lakóterületi: falusias  (Lf) 
lakóövezetek 

 

 9) Maros-part: üdülési, szabadidő, zöldterületi: üdülőházas (Üü) és hétvégi házas (Ühh) 
övezetek, különleges intézményi (Ki), zöldterület, közpark övezete (Z), egészségügyi, 
szociális és turisztikai erdő (Ee), közpark(Vg(Z), (Z-1), (Z-2)), hullámtéri hétvégi házas 
üdülőterületi (Vg(Ühh)), hullámtéri üdülőházas üdülőterületi (Vg(Üüh)), különleges 
hullámtéri intézményterületi (Vg(Kih)) 

 

A beépítésre szánt területek funkciói: 

A különleges használat szerint a lakóterületek 

 nagyvárosias (Ln): lakó, intézményi, kereskedelmi, sport 

 kisvárosias (Lk): lakó, intézményi,   

 kertvárosias (Lke): lakó, intézményi, kereskedelmi,   

 falusias  (Lf) lakóövezetek.  

A vegyes övezetek  

 településközpont (Vt): kereskedelmi, szállásférőhely, vendéglátó, oktatási, közigazgatási, 
lakó  

 központi vegyes (Vk): kereskedelmi, szállásférőhely, oktatási, közigazgatási 

 A gazdasági területek  



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 130 

ITS DA Konzorcium 

  
 

 kereskedelmi, szolgáltató (Gksz): kereskedelmi, szolgáltató, ipari  

 zavaró hatású ipari (Gip):ipari gazdasági  

 egyéb ipari (Ge): ipari gazdasági, raktározási  

Az üdülő területekben  

 üdülőházas (Üü) és  

 hétvégi házas (Ühh) övezetekből állnak.  

A beépítésre szánt különleges területek funkciói:  

 különleges intézményi (Ki): szabadidő, sport 

 különleges kereskedelmi célú (Kke) : kereskedelmi,  gazdasági 

 bányászati (Kb): bányaművelés  

 különleges közlekedési (Kkö): közlekedési, kereskedelmi.  

 

A beépítésre nem szánt területek funkciói:  

 közlekedési és közmű terület övezete (Köu): közúti közlekedés  

 kötöttpályás, vasúti közlekedési és közműterület (Kök): vasúti közlekedés, raktározás  

 zöldterület, közpark övezete (Z): játszó-, pihenőhelyek, sport  

 védelmi erdő (Ev): erdő  

 egészségügyi, szociális és turisztikai erdő (Ee): parkerdő 

 gazdasági erdő (Eg): erdőgazdálkodás 

 általános mezőgazdasági terület övezete (Má): mezőgazdálkodás, szántó  

 sajátos használatú mezőgazdasági terület övezete (Ms, Ms-1, Ms-2): kertes művelés  

 tanyás mezőgazdasági terület övezete (Mát): mezőgazdasági művelés, kertek  

 kertes mezőgazdasági övezete (Mk): mezőgazdasági művelés, kertek 

 sajátos használatú kertes mezőgazdasági övezet (Mks):  mezőgazdasági művelés, kertek 

 vízgazdálkodási terület övezete (Vg), ezen belül a szabályzat megkülönböztet  

 közlekedési (Vg(Köu-1)): közúti közlekedés 

 védőerdő (Vg(Ev)): erdőgazdálkodás 

 közpark (Vg(Z), (Z-1), (Z-2)):  ): játszó-, pihenőhelyek, szabadidő 

 hullámtéri hétvégi házas üdülőterületi (Vg(Ühh)): üdülés 

 hullámtéri üdülőházas üdülőterületi (Vg(Üüh)): üdülés 

 különleges hullámtéri intézményterületi (Vg(Kih)) alövezeteket.: intézményi 

 beépítésre nem szánt különleges bányaövezet (Kkb): bányaművelés 

 természetközeli terület övezete (Tk): természetmegőrzés 
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1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek 

Volt üzemi területek közül most nem hasznosított területek az ipari terület városrészben 
találhatóak:  

 volt FÉG telep: a keleti, iparterületi városrészben található, tervezett hasznosítása ipari 
gazdasági célú, eddig nem volt olyan befektető, aki 2ha-os, önkormányzati, rendezetlen 
telken új vállalkozást indítana (jelenleg egy ingatlankezelő cég tulajdonában van, aki 
bérbe adja kisebb makói vállalkozásoknak, vállalkozóknak), 

 volt tejgyár: a keleti, a vasút melletti iparterületen található, tervezett hasznosítása 
gazdasági jellegű, eddig nem volt olyan befektető, aki a néhány ezer m2-es rendezetlen 
telken új vállalkozást indítana, 

 volt paprikagyár: az önkormányzati terület a vasút és a belterület között van, távlatban is 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználás lesz, az üzem bezárása óta nem 
volt új üzemeltető,   

 régi kolbászgyár: az üzem több évtizede megszűnt, a telephely a lakóterület közelében 
van, a hatályos településrendezési tervek besorolása szerint itt kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági létesítményeket lehet elhelyezni, a területen 2-5000m2-es  telkek alakíthatók 
ki, a meglévő telkek újraosztásával, a terület tömbjében több telek is befektetőre vár,   

 volt tsz telephely a Királyhegyesi út mellett: a keleti elkerülő útról jól megközelíthető volt 
állattartó telep tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi, a félhektáros, TSZ 
tulajdonú telephelyet a rendezés és kármentesítés után lehet újra hasznosítani, beépíteni.   

 

1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek) 

Szlömösödött, degradálódott területek azok, amelyeken az utcák rosszul kiépítettek, kevés a 
zöldfelület, a tömbökben az épületek zömmel avul állagúak, sok a lakatlan lakóház, esetleg 
hasznosítatlan, rendezetlen volt ipari, vasúti területek is vannak.  

Felhagyott ipari, üzemi telephelyek: 

 volt FÉG telep, 
 volt tejgyár, 
 volt paprikagyár,   
 régi kolbászgyár,   
 volt tsz telephely a Királyhegyesi út mellett: 

 

 Lakóterületek: 

 a belterület északi, keleti szélén több, kisebb degradálódott tömb található, ahol alacsony 
az infrastrukturális ellátottság, nincsenek a közelben zöldterületek, nincsenek 
intézmények, az alacsony komfortfokozatú lakások avult állagú földszintes épületekben 
találhatók, 

 a Honvéd városrész csaknem egészében a kiépítetlen, szűk utcák a keskeny, 
kismélységű telkekből álló lakótömböket határolnak, a gyenge közműellátottságú 
lakóházak földszintesek, egy lakóházban több, kis alapterületű lakás található, csak 
távolabbi területeken, városrészen van zöldterület, közpark és ellátó létesítmények. Az 
önkormányzat egyik legfontosabb közeljövőbeli feladatának e városrész rendezését, 
felújítását tartja. 
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A konfliktussal terhelt városrészek azonosak a szegregációs térképen jelöltekkel, 2001 óta nem 
változott. 

15. térkép: Makó szegregációs térképe 

 

Forrás: KSH 2001. Népszámlálás 

  



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 133 

ITS DA Konzorcium 

  
 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

A város településrészei: 

1) Városközpont: széles közterülete, szabálytalan tömbök 

 

 

2) Vertán városrész (Vertán telep, Ardics, Újhegy, Bánom és Kenyérváró): szabályos tömbök, kis 
telkek 
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3) Újváros városrész (Táncsics telep, Újváros): keskeny telkes kisvárosias, széles telkes falusias 
lakóterületek 

 

 

4) Honvéd városrész (Kisbécs, Honvéd telep): kistelkes, szabályos tömbök 
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5) Gerizdes városrész (Gerizdes, Verebes és Kásás): szabályos kertvárosias lakóterületek 

 

 

6) Bajcsy-Ráday városrész (Bajcsy Zsiliszky lakótelep, Ráday lakótelep, Ószentlőrinc és a 
központtal egy rendezési területet alkotó Ingó): halmazos és szabályos tömbök csatlakozása 
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7) Ipari terület  

8) Külterületi lakott helyek és Makó-Rákos városrész  

 különleges használat szerint a lakóterületek 

 nagyvárosias (Ln): tömbtelkes lakótelep 

 

 

 kisvárosias (Lk): kistelkes lakóterület  
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 kertvárosias (Lke): nagy, széles telkek, szabályos utcavezetés,  

 

 

 falusias  (Lf) lakóövezetek: széles, mély telkes szabályos tömbök  
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A vegyes övezetek  

 településközpont (Vt) és  

 központi vegyes (Vk) övezetek: a nagy telkeken szabadonálló beépítésű épületekkel. 

 

 

A gazdasági területek  

 kereskedelmi, szolgáltató (Gksz): kisebb-nagyobb telkes gazdasági terület 
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 zavaró hatású ipari (Gip): kisvárosias kistelkes és szabálytalan, nagy ipari gazdasági 
területek illeszkedése  

 

 

 egyéb ipari (Ge) övezetek: telekalakítás előtti egyéb ipari terület.  
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Az üdülő területekben  

 üdülőházas (Üü): nagytelkes üdülőtelek,  

 hétvégi házas (Ühh):kistelkes szabályosan kialakított  üdülő tömbök.  

 

 

 

A beépítésre szánt különleges területek övezetei:  

 különleges intézményi (Ki): iskola telke.  
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1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter 

Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült. 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Földhivatali nyilvántartás térképe áll rendelkezésre, teljeskörű geodéziai felmérés nem történt.  

1.14.5 Az építmények vizsgálata 

A város településrészei: 
 1) Városközpont: városközponti, intézményi, lakó: 

nagyvárosias (Ln) terület: telepszerű, tömbtelkes beépítésű, többszintes, lapostetős épületekkel, 

kisvárosias (Lk): kistelkes 1-2 szintes, sorházas, láncházas beépítésű, magastetős épületekkel, 
előkert nélkül, 

településközpont (Vt) és központi vegyes (Vk) övezetek: többszintes, magastetős, gyakran 
műemléki vagy helyi védettségű épületek, szabadonállóan, vagy zártsorúan elhelyezve, előkert 
nélkül, 

 

 2) Vertán városrész (Vertán telep, Ardics, Újhegy, Bánom és Kenyérváró):  

kisvárosias (Lk): kistelkes 1-2 szintes, sorházas, láncházas beépítésű, magastetős épületekkel, 
előkerttel, 

kertvárosias (Lke): nagyobb telkes, oldalhatáron álló, vagy szabadonálló, egyszintes 
lakóépületekkel, előkerttel, 

kereskedelmi, szolgáltató (Gksz): kisebb vagy nagyobb telken, szabadonálló beépítésű, 
egyszintes, csarnokszerű épületekkel, 

különleges intézményi (Ki): a nagyobb telken, több, szabadonálló épület, többszintes vagy 
egyszintes épületekkel,  

különleges,kereskedelmi célú (Kke): a nagyobb telken, szabadonálló épület, többszintes vagy 
egyszintes,  

 

 3) Újváros városrész (Táncsics telep, Újváros): 

falusias  (Lf) lakóövezetek: oldalhatáron álló, egyszintes, magastetős lakóházak, előkerttel vagy 
előkert nélkül, településközpont (Vt): : többszintes, magastetős, gyakran műemléki vagy helyi 
védettségű épületek, szabadonállóan, vagy zártsorúan elhelyezve, előkert nélkül,  

kereskedelmi, szolgáltató (Gksz),egyéb ipari (Ge) övezetek:kisebb vagy nagyobb telken, 
szabadonálló beépítésű, egyszintes, csarnokszerű épületekkel. 

 

 4) Honvéd városrész (Kisbécs, Honvéd telep): 

 falusias (Lf) lakóövezetek: oldalhatáron álló, egyszintes, magastetős lakóházak, előkerttel vagy 
előkert nélkül,,  

különleges intézményi (Ki): a nagyobb telken, több, szabadonálló épület, többszintes vagy 
egyszintes épületekkel.  



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 142 

ITS DA Konzorcium 

  
 

 

 5) Gerizdes városrész (Gerizdes, Verebes és Kásás):  

kisvárosias (Lk): kistelkes 1-2 szintes, sorházas, láncházas beépítésű, magastetős épületekkel, 
előkerttel,  

kertvárosias (Lke): ): nagyobb telkes, oldalhatáron álló, vagy szabadonálló, egyszintes 
lakóépületekkel, előkerttel,  

falusias  (Lf) lakóövezetek: nagy telkes, oldalhatáron álló, egyszintes, magastetős lakóházak, 
előkerttel vagy előkert nélkül,  

kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), zavaró hatású ipari (Gip): kisebb vagy nagyobb telken, 
szabadonálló beépítésű, egyszintes, csarnokszerű épületekkel,  

zöldterület, közpark övezete (Z): több ha-os, alacsony beépítettségű, parkosított, fásított terület,  

különleges intézményi (Ki): a nagyobb telken, több, szabadonálló épület, többszintes vagy 
egyszintes épületekkel.  

 

 6) Bajcsy-Ráday városrész: (Bajcsy Zsiliszky lakótelep, Ráday lakótelep, Ószentlőrinc és 
a központtal egy rendezési területet alkotó Ingó):  

nagyvárosias (Ln):telepszerű, tömbtelkes beépítésű, többszintes, lapostetős épületekkel, 

kisvárosias (Lk): kistelkes 1-2 szintes, sorházas, láncházas beépítésű, magastetős épületekkel, 
előkert nélkül, 

kertvárosias (Lke) lakóövezetek: nagyobb telkes, oldalhatáron álló, vagy szabadonálló, egyszintes 
lakóépületekkel, előkerttel, 

településközpont (Vt): többszintes, magastetős, szabadonállóan, vagy zártsorúan elhelyezve, 
előkert nélkül,  

kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), egyéb ipari (Ge) övezetek: kisebb vagy nagyobb telken, 
szabadonálló beépítésű, egyszintes, csarnokszerű épületekkel,  

zöldterület, közpark övezete (Z): több ha-os, alacsony beépítettségű, parkosított, fásított terület,  

különleges intézményi (Ki): a kisebb-nagyobb telken, több, szabadonálló épület, többszintes vagy 
egyszintes épületekkel, előkerttel elhelyezve,  

kötöttpályás, vasúti közlekedési és közműterület (Kök): alacsony beépítettségű, vasútállomási, 
raktár épületek,  

kertes mezőgazdasági övezete (Mk), sajátos használatú kertes mezőgazdasági övezet (Mks): 
földszintes, kis alapterületű, gazdasági épület, szabadonállóan, vagy oldalhatáron állóan 
elhelyezve.  

 

 7) Ipari terület : 

kereskedelmi, szolgáltató (Gksz), zavaró hatású ipari (Gip) és egyéb ipari (Ge) övezetek: kisebb 
vagy nagyobb telken, szabadonálló beépítésű, egyszintes, csarnokszerű épületekkel,   

vízgazdálkodási terület övezete (Vg): csak a vízgazdálkodás célját szolgáló, jellemzően egyszintes 
épületek.   
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 8) Külterületi lakott helyek és Makó-Rákos városrész : 

falusias  (Lf) lakóövezetek: nagy telkes, oldalhatáron álló, egyszintes, magastetős lakóházak, 
előkerttel vagy előkert nélkül,  

 

 9) Maros-part: 

üdülőházas (Üü): nagytelkes, 1-2 szintes, magastetős épületek, szabadonállóan, előkerttel 
elhelyezve,  

hétvégi házas (Ühh) övezetek: kistelkes, egyszintes épületek, szabadonállóan, előkerttel 
elhelyezve,  

különleges intézményi (Ki): a kisebb-nagyobb telken, több, szabadonálló épület, többszintes vagy 
egyszintes épületekkel, előkerttel elhelyezve,  

zöldterület, közpark övezete (Z): több ha-os, alacsony beépítettségű, parkosított, fásított terület,  

egészségügyi, szociális és turisztikai erdő (Ee): szabadonálló, alacsony beépítettségű övezet,  

közpark(Vg(Z), (Z-1), (Z-2)):  parkosított, fásított terület,  

hullámtéri hétvégi házas üdülőterületi (Vg(Ühh)), hullámtéri üdülőházas üdülőterületi (Vg(Üüh)): 
tömbtelkes elhelyezett, lábakon álló, magastetős üdülők,  

különleges hullámtéri intézményterületi (Vg(Kih)): nagytelkes, magastetős vagy lapostetős 
épületek, szabadon állóan elhelyezve. 

1.14.6 Az épített környezet értékei 

1.14.6.1 Régészeti védettségek, régészeti terület, védett régészeti területek, 

régészeti érdekű terület 

A város területén 232 ismert régészeti lelőhely van, fokozottan védett lelőhely nincs köztük. (XX 
melléklet). 

A Nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma 232 és meghatározó jelleggel a külterületen 
találhatóak.A lelőhelyek több régészeti korszakból származnak. A munka készítésének 
időpontjában ismert lelőhelyek részletes bemutatását Makó Város településrendezési terve 
(17/2006) alátámasztó munkarészét képező Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány 
tartalmazza. Az eltelt időszak régészeti nyilvántartásának aktualizálását Makó Város 13/2006.(IV. 
27.) sz. ök. rendelete a helyi építészeti örökség védelméről 4. sz. melléklete tartalmazza. 

A leletek, az alábbi történeti korokat tanúsítják: a korai újkőkorból és rézkor első két periódusából 
csak egy-két tárgyi emlék ismeretes; a megtelepedés ekkor igen szórványos lehetett.Számos 
lelőhely utal a késő rézkori települések számának hihetetlen megemelkedésére; főleg Makó 
határának délkeleti és délnyugati területén. Ugyanezen a területen mutatható csak ki a korai és 
középső bronzkori népesség (Makó kultúra, Pitvaros csoport, Maros kultúra) jelenléte is (i.e. 2800-
1300) A legtöbb őskori lelőhely a késő-bronzkori időszakból (i.e. 1300-i.e. 8. sz.) származik. E 
történelmi időszak közösségei (Halomsíros kultúra, Gáva kultúra) a magasabban fekvő területek 
mellett, szívesen választották letelepedésre a mélyebben fekvő területeket is, hiszen nagyállattartó 
életmódjuknak megfeleltek e táj füves legelői is. A Rákos-Császárvár területén húzódó lelőhelyen 
feltárt kis erődített törzsi központ tanúsága szerint, a folyamat folytatódott a kora-vaskorban is. A 
szkita-kelta-korral (i.e. 7. sz. – 2- sz.) ismét visszaesik a településsűrűség és csak a római korral 
megjelenő szarmaták népesítik be sűrűn valamennyi makói határrészt. A felsorolt leletek mellett, 
Makó közigazgatási területén egyéb népvándorlás-kori népek (hunok, gepidák) nyomai is 
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megtalálhatók. A lelőhelyek leletanyaga alapján megállapítást nyert, hogy számottevő volt az avar-
kori települések száma is, bár temetőik még nem kerültek elő. A magyar honfoglalással újra a 
magas településszám jellemző, majd a 13. századra létrejött településkoncentráció, mely Makó 
előzményeinek (Szentmargita, Szentlászló, Vásárhely-Makó, Kisfalud, Szentlőrinc) kialakulásához 
vezetett. A következő évszázadok pusztásodás-folyamata e területen is jól érzékelhető: a 14-16-
sz. között, az említett falvakon kívül egyéb településnyomok nem jellemzők. A török-kor pusztulását 
követően, a 16. sz. utáni időkből leletanyag nem került elő.A kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény ((a továbbiakban Kötv.) értelmében, a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e 
törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

Kiemelten-, ill. fokozottan védett lelőhely a város területén nem található 

A Kötv. Értelmében, valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon 
része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető 
régészeti értékű területnek minősül. A régészeti érdekű területek lokalizálását a szabályozási terv 
tartalmazza, a velük kapcsolatos intézkedéseket a fent hivatkozott, helyi építészeti örökség 
védelméről szóló rendelet is tartalmazza.  

A régészeti azonosított lelőhelyek helyrajzi számait lásd mellékletben! 

1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti 

jellemzők 

A helyi területi védelem alatt álló városépítészeti terekben a helyi védelem és országos műemléki 
védelmen túlmenően a közterületek megfelelő alakításával gondoskodni kell arról, hogy a teret 
meghatározó építészeti értékek térbeli hatását a térben tartózkodók élményként érzékelhessék. 

Helyi területi védelem alatt álló városépítészeti térben az eredeti térhatást rontó későbbi 
beavatkozások következményeit megfelelő építészeti eszközökkel mérsékelni kell. 

A helyi területi védelem alá tartozó településszerkezet, és utcahálózat a történeti Szent István tér 
és 

környezete, mely a Szent János tér Martinovics u. Nagyér, Kölcsey u. és Szegedi u. által bezárt 
területet jelenti. A helyi területi védelem alá tartozó településszerkezeten és utca-tér hálózaton belül 
meg kell őrizni a hagyományosan kialakult 

 beépítési szélességet; 
 beépítési légtér-arányt; 
 jellemző beépítési módot; 
 keresztmetszeti elrendezést (fasorral együtt),  
 épületszélességet, zártsorú beépítés esetén a telekszélességet; 
 bejáratok helyét (egy telekről csak egy gépjármű bejárat nyílhat). 

A hagyományosan kialakult beépítési szélességet csak abban a kivételes esetben szabad 
megnövelni, ha az ennek következtében szükséges bontások végrehajthatók és viszonylag rövid 
időn belül egységes, az eredetihez hasonló jellegű beépítés alakulhat ki. 

A beépítési magasság csak az adott területi egység, a helyi építési szabályzatban meghatározott 

hagyományos beépítési karakterére még jellemző legnagyobb beépítési magasságig növelhető. 

Makón, a közintézményeknek helyet adó épületek a három egybenyíló háromszögletű térből álló 
Főtéren és közvetlen környékén helyezkednek el. A belvárosi mag arculatát meghatározó 
középületek döntő többsége a XIX. sz. második felében - XX. sz. első éveiben jött létre, a korszak 
divatos stílusirányzatainak (eklektika és romantika) jegyében. Az épületek országos- és helyi 
védelem alatt állnak. Bemutatásukat, a vonatkozó fejezetek tartalmazzák. A tágabb értelemben 
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vett központ mezővárosi karakterét a fent említett korszak folyamán emelt rangos polgárházak 
adják, míg távolabb, az egykori zsellér városrészek falusias jellegű utcái húzódnak. 

 

Makó teljes belvárosa a környező utcákkal együtt településkép- és településszerkezeti védelem 
alatt áll. A Főtér- és környezete műemléki jelentőségű területként védett.(Szabályozási tervlap) 

A  hivatkozott örökségvédelmi hatástanulmány az alábbi utcákat utcaképi védelemre javasolja:  

Úri utca (Széchenyi tér – Erdélyi püspök utca között) mindkét oldal 

Oldalhatáron álló- és zártsorú beépítésben földszintes, nyeregtetős polgári házak vonulata. A 
jellemző építési modor az eklektika: lizénás- és kváderezett homlokzattagolásokkal, „T” osztású 
ablakokkal, hangsúlyos nyílászáró-keretezésekkel/timpanonos szemöldökpárkányokkal. Az utca 
sorába, szecessziós ízű házak is illeszkednek: az előbbiekkel azonos tömegképzéssel, a stílusnak 
megfelelő, lágyan ívelt homlokzati vakolatarchitektúrával. A szárazkapuk/kapuépítmények 
jellemzően egyenes záródásúak. 

Eötvös utca (Hollósy Kornélia utca– Bolygó utca között) páros oldal 

Az Úri utcával azonos jellegű utca, azonos módon eklektikus dominanciával. A polgárházak 
homlokzati díszítése neobarokk, vagy neoreneszánsz, de a szecessziós modor néhány szép 
példája is megtalálható. A szárazkapuk, szegmensíves-, vagy kosáríves nyílásokba építettek és 
meglehetősen egyszerű asztalos- szerkezetek. Kivételt képez a 41. sz. alatt húzódó 
téglaburkolatos ház finom díszítésű kapuja. 

Szent János tér páros oldal 

Az utca elején, oldalhatáron álló nyeregtetős házak sorakoznak a romantika szellemében alakított 
vízszintes záródású oromfalakkal, markáns osztópárkányokkal, kiemelt falpillérekkel. A 
folytatásban, a beépítés jellemzően zártsorú: az utca vonalával párhuzamos nyeregtetővel épített 
polgárházakkal. Az épületek arány- és nyílászáró-rendszere, tömegképzése egységes, homlokzati 
megjelenésük viszont a neo-reneszánsz, neo-barokk és neo-copf eszköztárát felvonultatva, 
változatos képet mutat.  

József Attila utca (Csanád vezér tér – Petőfi park között) 

Kazinczy utca (Megyeház utca – Hajnal utca között) 

Kossuth utca (József Attila utca – Kürt utca között) páros oldal 

Eklektikus polgári lakóházak vonulata, az előbbiekben ismertetett jellemzőkkel 

Teleki utca  mindkét oldal 

Az utca Szent János tér felöli indítását a Kollégium (v. Pénzügyi palota) 1898-ban, eklektikus 
stílusban épült tömbje, és a vele szemközti oldalon elhelyezkedő fürdő-épületegyüttes 
(Hagymatikum) tanuszodája adja. A folytatásban, a Rendőrkapitányság neobarokk pompával 
képzett épülete, ill. a fürdő-együttes organikus sziluettje körvonalazódik. A Szép utcai 
kereszteződéstől, az utcakép a megismert eklektikus polgárházak harmonikus sorozatának képet 
mutatja. 

Lásd melléklet! 

A helyi értékvédelmi rendelet melléklete a védett településszerkezet, területi és egyedi védelmi 
elemek lehatárolásával, illetve jelölésével 
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1.14.6.3 Világörökség és világörökség várományos terület 

Makón világörökségi védelem alatt álló-, ill. várományos terület nem található. 

1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes 

Makón 20 db. intézményesített országos védelem alatt álló objektum (épületek és szobor) található. 
Az objektumok környezetei, a vonatkozó jogszabályban (Kötv.) meghatározottak szerint műemléki 
környezetnek minősülnek. A műemlékek felsorolását, Magyarország műemlékjegyzéke – 
Csongrád megye tartalmazza 

 Az alábbiakban, a város története szempontjából legfontosabb műemlékeket mutatjuk be: 

R. k. plébániatemplom (Szent István király) – Szent István tér (hrsz.: 556) – szakrális épület, barokk, 
1772 

Téglafallal kerített területen, szabadon álló, egyhajós, félköríves szentélyzáródású, DNy-i 
homlokzati tornyos templom, a szentély felöl kontyolt nyeregtetővel, ÉNy-i hajófalához épített, 
négyzetes alaprajzú kápolnával. A szentélyhez kétoldalt emeletes mellékterek kapcsolódnak: 
sekrestye és oratórium, illetve óvoda és hittanterem. Jellemzők: pilaszteres-, ill. lizénás 
homlokzattagolás, volutákkal lezárt oromfal, gúlasisakkal fedett torony. A templom berendezése, a 
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18-19. sz. folyamán készült: klasszicista (főoltár), rokokó (főoltárkép, mellékoltárok a hajóban, 
szószék) és historizáló stílusban. A templom szentélye mögött: Lourdes-i barlang. A főbejárat 
közelében: Immaculata-szobor . Állapot: jó, felújított. 

Ref. ótemplom – Kálvin tér (hrsz.: 5362) – szakrális épület, késő barokk, 1784 

Szabadon álló, egyhajós, íves záródású templom, K-i homlokzata előtt toronnyal, kontyolt 
nyeregtetővel. Jellemzők: oldalhomlokzatokon bejárati előépítmények, pilaszterekkel és 
kváderezéssel tagolt főbejárat, összetett sisakkal fedett, órapárkányos torony. A belső térben, az 
íves nyílású, falazott karzatok, stukkódíszes mellvédű karzatokkal bővítettek.  A templom késő-
barokk stílusú berendezése, az 1800-as évek első évtizedeiben készült. A szószék korábbi, (1801) 
copf modorú alkotás. Állapot: jó, felújítva:1993–1996 

Régi református iskola– Kálvin tér 6. (hrsz.: 5301/3) – egyházi okt. épület, késő barokk, 1820. 

Saroktelken, utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős 
épület. Jellemzők: mélyített faltükrökkel tagolt utcai homlokzat lizénás keretezéssel, ál-
középrizalittal, az emeleti ablakok felett mélyített, keretezett faltükrökben füzér-, illetve 
rozettamotívumos szemöldökdíszek. Az udvaron harangláb, benne az 1945-ben elbontott 
huszártorony harangja. Állapot: jó, felújított. 

Városháza – Széchenyi tér 22. (hrsz.: 7509) – középület (v. Csanád-megyeháza), klasszicista, 
1839  

A Széchenyi téren szabadon álló, U alaprajzú, egyemeletes, alápincézett, kontyolt nyeregtetős 
épület. Jellemzők: Főhomlokzatának középtengelyében enyhén előreülő középrizalitban 
timpanonos portikusz, kocsiáthajtóval,oszlopos terasszal, kovácsoltvas korláttal. Faltükrökkel, öv- 
és vállpárkánnyal, emeleten pilaszterekkel gazdagon tagolt utcai- és árkádíves udvari 
homlokzatok.1780-ból datáló Megyeháza  falainak felhasználásával épült1834–1839 között 
(építész: Giba Antal). Az Úri u. felőli előkertben: Hollósy Kornélia mellszobra, 1903 (Telcs 
Ede).Állapot: jó, felújított. 1990-től a Polgármesteri Hivatalnak ad helyet. 

Szent Gellért Diákotthon – Csanád vezér tér 12. (hrsz.: 709/1, 709/2) – egyházi lakóépület, (v. 
csanádi püspöki lak, nyaraló és kápolna) klasszicista, 1826  

Egykori parkja töredékében, utcavonalon szabadon álló, összetett alaprajzú épületegyüttes, amely 
egy „L” alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület-, (püspöki lak) egy magasabb tetőgerincű, tagolt 
alaprajzú épület-, (püspöki nyaraló) valamint egy csatlakozó egyhajós alaprajzú, egyenes 
szentélyzáródású kápolna kompozíciójából áll. Jellemzők: lizénás-mélyített faltükrös 
homlokzattagolás, ablakok feletti mezőkben füzérdíszek, karakteres szemöldök- és 
könyöklőpárkányok.A kápolnának dór oszlopos álportikusz és zömök, összetett formájú sisakkal 
fedett torony kölcsönöz egyedi karaktert. A XX. sz. folyamán, az épületegyüttes több átalakításon-
bővítésen esett át.1939-től fiú nevelőintézet, 1949-től kollégium, 1993-tól pedig a Szent Gellért 
Diákotthon működik a falai között. Állapot: jó, felújított. 

Korona Szálló – Széchenyi tér 10. (hrsz.: 7614) – vendéglátó létesítmény, romantikus-historizáló, 
1855, 1905, 1929 

Közterületek által körülvett telek határaira épült, keretes beépítésű, egyemeletes, nyeregtetős 
épület. Jellemzők: a tér felöli szárnyon önálló kontytetővel ellátott, sávozott vakolatarchitektúrával 
hangsúlyozott középrizalit, oldalsó szárnyain kisebb rizalitok, a tömegképzés rendjében váltakozó 
méretű- és formájú vakolatkeretes nyílászárók.  Egy korábbi vendégfogadó helyére építette a 
püspöki uradalom (építész: Koczka Ferdinánd szolnoki építőmester). Az épületet, a XX. század 
folyamán többször bővítették. Állapot: jó, felújított. 

Gyermekkönyvtár – Széchenyi tér 6. (hrsz.: 1) – középület, (v. Városháza) romantikus-historizáló, 
1859 
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Saroktelken, csatlakozó beépítésben álló, U alaprajzú  kontyolt nyeregtetős épület utólagos 
toldalékokkal. Jellemzők: kiskiülésű sarokrizalitok és poligonális falpillérekkel határolt, lépcsőzetes 
attikafallal lezárt középrizalit, szegmentíves záródású kapu, és nyílászáró-keretezések, öntöttvas 
erkély. Jelenleg gyermekkönyvtár és hivatalok működnek benne. Állapot: jó, felújított. 

Lakóépület – Úri u. 28. (hrsz.: 7534) – polgári lakóház (Juhász-Bán ház), romantikus-historizáló, 
1869 előtt 

Utcavonalon, csatlakozó beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes lakóház, udvari szárnya felé 
kontyolt nyeregtetővel. Jellemzők: utcai homlokzatán poligonális falpillérek által közrefogott, 
oromzattal hangsúlyozott középrizalit, kosáríves záródású ablakok és szárazkapu, ívsoros 
párkány, az udvari homlokzatok előtt falazott pilléres-mellvédes tornác. Állapot: jó, 1988–1991-ben 
felújítva. 

Lásd még melléklet! 

1.14.6.5 Nemzeti emlékhely 

Nemzeti emlékhely Makón nem található. 

1.14.6.6 Helyi védelem 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2006. (IV.27.) Makó ör. rendelete 
vonatkozik Makó város helyi építészeti örökségének védelméről. A rendelet hatálya Makó város 
közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabály 
alapján nem áll védelem alatt, és amelyet az önkormányzat építészeti, várostörténeti szempontból 
épített környezetének értékeként védetté nyilvánít. A helyi védelem célja Makó város egyedi 
építészeti arculatának, sajátos megjelenésének, jellegzetességeinek, építészeti, településképi, 
településszerkezeti értékeinek megőrzése.  

Helyi egyedi védelem alatt állnak a védett épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények 
a város építészeti arculatát nagy számuk miatt alapvetően meghatározó stílusú épületek, illetve az 
ezekhez tartozó földrészletek. Helyi területi védelem alatt áll a város olyan összefüggő része, ahol 
az épített és természetes környezet, valamint a jellegzetes településszerkezet történelmi 
folyamatosságot képez, melynek részét jelentik a védendő építmények, utcák, terek, udvarok, 
átjárók, parkok, intézménykertek, temetők. A helyi területi védelem a műemléki környezetre (MK), 
valamint a tervezett műemléki jelentőségű területre (MJT) is kiterjed. Az alábbiakban, Makó 
arculatát meghatározó építészeti stílusirányzatok jellegzetes példáit mutatjuk be: 

A barokk korból, a két országos védelem alatt álló templomon kívül (lásd. 1.14.3) egyéb épület nem 
maradt fenn. 

A klasszicizmus korában (XIX. sz. első fele) létrejött épületek nagy része, hasonlóképpen, 
országos védelmet élvez; két lakóépület pedig helyi védelem alatt áll: 

Lakóépület – Szent István tér 10. (hrsz.: 98/3) – parasztház, klasszicista 

Utcafronton, oldalhatáron álló beépítésben egytraktusos, nyeregtetős-oromfalas parasztház. 
Jellemzők: pilaszterekkel és markáns párkánnyal tagolt utcai homlokzat, falazott pillérekkel képzett 
tornác. Állapot: pusztuló 

Lakóépület – Szép u. 6-8 (hrsz.: 632/1, 634/1) – kisnemesi lakóház (v. Nyéky-Kristóffy kúria), 
klasszicista, 1835 

Utcafronton álló, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Jellemzők: A lakóház utcai 
homlokzatának fele jelentősen átalakítva. Az eredeti formát őrző homlokzatszakaszon iker-
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pilaszterek által határolt oldalrizalit, kapuépítmény gyalogkapuval, szilárd középrésszel képzett, 
keretezett nyílászárók. Állapot: jó, felújított.  

A XIX. sz. utolsó harmadában, Makó középületei a historizáló romantika jegyében jönnek létre. A 
stílus elemeit az építkező lakosság is átveszi: vízszintes záródású oromfalak, kiskapuk felé emelt 
magas attikafalak képében.    

Ortodox zsinagóga – Forhand Rabbi tér 3 (hrsz.: 7644) – zsidó szakrális épület, romantikus-
historizáló, 1895 

Utcafronton álló, egyhajós épület, Magyarország második legnagyobb ortodox zsinagógája. 
Jellemzők: lépcsőzetes szerkesztésű homlokzat, poligonális falpillérek által tagolt centrális tömeg, 
hangsúlyos, négyzetes fogazatos attika, ívsoros párkány. Az épület udvarában emlékpark 
található, mártírok emléktábláival. Állapot: jó, felújítva 2002-ben.  

Lakóépület – Szent János tér 24 (hrsz.: 50) – lakóépület, romantikus - historizáló, 1800-as évek 
vége 

Oldalhatáron álló oromfalas-nyeregtetős lakóház. Jellemzők: vízszintes lezárású oromfal szerves 
részét képező kapuépítmény, markáns párkánnyal osztott homlokzat, a párkány felett falpillérek, 
lizénás homlokzattagolás, hangsúlyos keretezésű nyílászárók. Állapot: jó, felújított. 

A legtöbb fennmaradt középület és lakóház az eklektika jegyében született. 

Lakóépület a földszinten üzletekkel – Széchenyi tér 8 (hrsz.: 2) – bérpalota, eklektikus (neobarokk), 
1927 

Városközpontban álló „U” alaprajzú, kétemeletes, kontyolt nyeregtetős épület manzárdtetős 
középrizalitokkal. Jellemzők: az emeleti szinteken markáns oszlopos- és pilaszteres tagolás, 
kővázákkal díszített attika, stukkódíszekkel gazdagított emeleti nyílászáró-keretezések, míves 
műkő- és kovácsoltvas erkélykorlátok. Az épület tér felöli sarka ívesen képzett, összetett formájú 
torony-sisakkal és oromzattal hangsúlyozott. Állapot: felújítandó 

Járásbíróság – Megyeház u. 2 (hrsz.: 7408/1) – középület, eklektikus, 1896 

Csatlakozó beépítésben egyemeletes, nyeregtetős épület önálló, íves vonalú manzárdtetővel 
hangsúlyozott középrizalittal. Jellemzők: kváderezett földszinti homlokzatfelület, középrizalitnál 
díszes attika és pilaszteres homlokzattagolás.  Állapot: felújítása folyamatban van 

Lakóépület – Kazinczy u. 6 (hrsz.:7503) – polgári lakóház (v. Espersit-ház), eklektikus, 1898 

Oldalhatáron álló, földszintes-nyeregtetős „hajlított” épület, a helyi polgári lakóház-építészet 
jellegzetes példája. Jellemzők: pilaszteres homlokzattagolás, volutás konzolokkal képzett 
ereszpárkány, míves padlásszellőző-nyílások és nyílászáró-keretezések. Az épület udvari 
homlokzata előtt épített oszlopos tornác húzódik. Állapot: jó, felújított. 

Makón, a szecesszió főként a polgárság köriben terjedt el.   

Üzletház – József Attila u. 2-4 (hrsz.: 7-8) – kereskedelmi és szolgáltató épület, szecessziós, XX. 
sz. eleje 

Zártsorú beépítésben földszintes, nyeregtetős saroképület. Jellemzők: kovácsoltvas lunetta-
rácsokkal díszített portálok, markáns ereszpárkány, színezett inda-motívumos homlokzati 
vakolatarchitektúra.Állapot: jó, felújított. 

Végül, de nem utolsó sorban említésre méltóak a deszkaoromzatos parasztházak. Nagy részük 
napsugaras motívummal képzett, de gyakori a függőleges deszkázás is. 

Lakóépület – Iskola u. 15 (hrsz.: 175) – parasztház, népi emlék, századforduló 
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Előkertes, oldalhatáron álló beépítésben nyeregtetős lakóépület. Jellemzők: napsugaras 
deszkaoromzat, épített oszlopos, tömör mellvédes tornác. Állapot: jó, felújított. 

A város nagy figyelmet fordít épített értékeire. Folyamatos karbantartással, felújítással, 
helyreállítással gondoskodik örökségi értékeinek megőrzéséről és élvezhetőségéről.  

A régészeti értékek védelme érdekében a lelőhelykataszterben feltüntetett régészeti lelőhelyeket 
a hosszútávú fejlesztési tervek kialakítása és kivitelezése alkalmával lehetőleg el kell kerülni. A 
régészeti érdekű területek esetében, a jogszabályban előírtaknak megfelelően kell eljárni. 

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Belterületen:  

 főleg a városközpontban, több épület, sok közülük védett épület, üresen áll, használaton 
kívül vannak, ugyanakkor szálloda létesítésére igény volna (megvalósult jó példa a volt 
Kállai Éva kollégium helyén épült szálloda). 

 a belterületre új csapadékvíz elvezetési tanulmányt kell készíteni, a vízelvezetés 
hiányossága veszélyezteti a rendezetlen közterületekkel bíró lakóterületeket.   

Külterületen: 

 igény volna a külterületi utak, más településre vagy külterületi lakott helyre, tanyákra 
vezető utak kiépítésére, de a földhivatal az utak szélesítéséhez nem járul hozzá, 

 nagyobb, 100ha-os, gazdasági fejlesztési területre van igény, de ilyen előközművesített, 
feltárt terület nincs, a településen, a településrendezési terv sem jelölt ki,   

 záportározók kijelölése szükséges. 

 

1.15 Közlekedés 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Makó városa a – Csongrád megyén belül az átlagos területűnek és népességűnek számító – Makói 
járás központja. Fekvése a megyében délkeleti, a megyeszékhelytől, Szegedtől mintegy 30 km-re 
keletre található. 

A napi rendszerességgel közlekedők utazási szokásait mutatja az alábbi ábra. 2011-ben a bejárók 
közel 72 %-a közösségi közlekedéssel érkezett a városba és csak közel 25 %-uk használt 
személygépjárművet. A kerékpárral és gyalog érkezők aránya nem éri el a 3 %-ot. A bejárás fő 
kiindulópontja Kiszombor, Apátfalva, Csanádpalota és Szeged voltak, melyekről a bejárók 
településenként 11-16 %-a érkezett Makóra. Mindegyik településről jellemzően közösségi 
közlekedéssel érkeztek a közlekedők. Arányában és volumenében is Szegedről érkeztek 
legtöbben személygépjárművel, de ebben a relációban a visszairányú forgalom is jelentős. 

Az eljárók közel 66 %-a használt közösségi közlekedést és csak 33 % személygépjárművet. A 
gyaloglás és a kerékpárhasználat ez esetben is elhanyagolható volt. A fő célállomás Szeged, 
ahová az összes eljáró 57 %-a utazott. Még fontos célpont volt Hódmezővásárhely és Kiszombor, 
ahová az elingázók 9, ill. 8 %-a utazik naponta. Az eljárók utazási módválasztásában 
összességében a közösségi közlekedés élvezett előnyt, de Kiszombor esetében többen 
használták a személygépjárművet. 

A bejárók és eljárók aránya alapján a településre inkább a bejárás jellemző, mint eljárás. 

Település 
közlekedési szerepe 

Ingázás 
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40. táblázat: Napi rendszerességgel közlekedők és mód szerinti megoszlásuk (fő/nap), 

* 2001-ben csak foglalkoztatott 

Megnevezés 

Összesen Összesen 
Személy- 

gépkocsival 
Tömeg- 

közlekedéssel 
Kerékpárral 

(gyalog) 

2001* 2011 

Helyi közlekedő 7 038 
10 

683 
2 275 184 

6 398  
(1 826) 

Bejáró 1 540 
3 

678 
919 2 655 101 

Kiszombor .. 593 187 313 93 

Apátfalva .. 468 89 379 0 

Csanádpalota .. 415 48 367 0 

Szeged .. 412 197 215 0 

Földeák .. 256 71 185 0 

Eljáró 1 472 
2 

252 
739 1 488 25 

Szeged .. 
1 

285 
253 1 021 11 

Hódmezővásárhely .. 207 85 122 0 

Kiszombor .. 188 116 58 14 

Nagylak .. 89 65 24 0 

Apátfalva .. 54 30 24 0 

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH 

A helyi közlekedők és az ingázók utazásainak módszerinti megoszlását szemlélteti az alábbi 
diagram. Az adatokból kitűnik, hogy a helyi közlekedők 60 % a kerékpárt választja közlekedési 
eszközként. A helyben közlekedők közel 77 %-a kerékpárral és gyalogosan közlekedik. Az 
autóhasználat nem éri el 21 %-ot, míg a közösségi közlekedést használok aránya nem éri el a 2 
%-ot sem(mára megszűnt - 2015). A bejárók és az eljárók esetében is a többség távolsági 
autóbuszt használ, 67 % és 57 % arányban. A vasúti közlekedés használata elhanyagolható. A 
fentiekben vizsgált utazási módválasztás kimagaslóan kedvező jellemzője a városnak, megfelelő 
alapot jelent a környezetbarát közlekedési módok erősítésének, a fenntartható közlekedés elvének 
érvényesítéséhez. 

16. ábra: A helyben közlekedők és az ingázók utazásainak módszerinti megoszlása Makón 
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Forrás: Népszámlálás 2011., KSH 

A városon keresztül halad a megye egyik fontos főútja, a – Szegedet Nagylak határátkelővel 
összekötő – 43. sz. elsőrendű főút. A várostól északra, a főúttal párhuzamosan fut az 
M43 autópálya, amelyre a 430. sz. főúton – mely egyben a lakott területek északkeleti elkerülőjét 
is adja – a Makó csomóponttal csatlakozik. A Szeged felől érkező autópálya forgalomba helyezett 
szakasza itt ér véget, az országhatárig terjedő szakasz építés alatt áll, átadása hamarosan várható. 
A város közúthálózati jelentőségéhez a 43. sz. főúton innen délnyugatra található Maros-híd is 
hozzájárul, amelyen túl ágazik el a 431. sz. másodrendű főút, amely a Kiszombor határátkelőhely 
megközelítését teszi lehetővé. 

16. térkép: Makó környezetének országos jelentőségű főútjai 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Helyben maradó Bejáró Eljáró

F
ő

Helyi közl. Vasút Távolsági busz Személygépkocsi Kerékpár Gyalog

Külső kapcsolatok, 
országos hálózat 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 153 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Közúti kapcsolatok tekintetében az M5 autópálya nyugati irányban Szeged felé autópályán 40 km 
távolságban érhető el. A legközelebbi Romániába vezető közúti határátkelők 10-20 km, míg a 
Szerbiába vezetők 35-50 km távolságban vannak. A főváros közúton 200 km autózással érhető el. 

Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség – néhány összekötő út 
kivételével – lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető. Az 
innen induló utasok Budapest és Szeged irányába rendelkeznek közvetlen járatokkal. A város 
közigazgatási területén belül 49 helyközi megálló található. 

Makónál ágazik ki a121-es számú Kétegyháza – Újszeged vasútvonalból a 130-as számú 
Tiszatenyő – Makó vasútvonal. Személyszállítás már csak a 121-es számú, egyvágányú, dízel 
vontatású vonalon van, mely a regionális vasúti pályahálózat része. Naponta mindössze 2 pár 
személyszállító vonat áll meg Makón, így a városnak rendkívül kedvezőtlen a vasút szolgáltatási 
színvonala. 

Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 195 km távolságban 
érhető el, míg a II. kategóriájú, ideiglenes határnyitási joggal rendelkező Szegedi Repülőtér 
közúton 30 km-re van a településtől. 

A Maroson lévő kikötő turisztikai és sport célokat szolgál. A hatályos megyei területrendezési 
tervben térségi személyforgalmi kikötő kialakítása tervezett. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

A már ismertetett főúthálózati elemeken kívül, a közúthálózati szempontból alközponti szerepű 
város a környező településekkel legyezőszerűen nyugattól északon át keletig számos 
sugárirányban vezető összekötő úton áll kapcsolatban a környező településekkel: 

 4412 j. (Ószegedi út), Szeged (Tápai komp) irányába 

 4414. j. (Ardics utca), Maroslele irányába 

 4415. j. (Földeáki út), Földeák, M43 irányába 

 4432. j. (Justh Gyula utca), Tótkomlós irányába 

 4424. j. (Királyhegyesi u.), Királyhegyes irányába(részben szilárd burkolatú) 

 4434. j. (Aradi utca), Csanádpalota irányába 

A település közigazgatási területét érinti még a 4422. j. Orosháza – Makó, a 4423. j. Rákos-
Bogárzó, a 4425. j. Rákos-Apátfalva és a 4426. j. Tótkomlós – Pitvaros-Rákos összekötőutak. 

Bár a város területét közvetlenül nem érinti, de hálózati szempontból fontos megemlíteni, hogy 
előkészítés alatt van a magyarcsanádi Szent Gellért híd, mely a Marost keresztezve 
Nagyszentmiklóssal teremt közvetlen közúti kapcsolatot. A jelenlegi információk alapján a 
megvalósítás 2018-2020 között várható. Az új határmetszés tovább erősíti Makó határon túli 
kapcsolatait. 

A várost érintő országos közúthálózati elemek forgalmi terhelését az alábbi ábra mutatja. A 
legjelentősebb forgalommal a 43. sz. főút rendelkezik, belterületen az átlagos napi forgalom 2013-
ban elérte a 9500 Ej/nap értéket. A 430. sz. főút forgalma 7300-8000 Ej/nap között mozgott. A 
legnagyobb forgalma csomópont a 43. sz. főút – 430. sz. főút – 4434. j. összekötőút 
csomópontjának volt. Átlagos napi forgalma 15 000 Ej/nap körül mozgott. Előbbieken túl még a 
4414. j., a 4432. j. és a 4415. j. összekötőutak forgalma számottevő. A település aktuális, átfogó, 
részletesebb forgalomszámlálással nem rendelkezik. 

Az M43 autópálya és a 430. sz. főút révén a tranzit forgalom legjelentősebb részétől mentesült a 
város. Az autópálya építése rövid időn belül befejeződik, amelytől várhatóan tovább csökken az 

Városkörnyéki 
közúthálózat 

Forgalmi jellemzők 
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átmenő forgalom. A forgalom csökkenésével a főutca környezeti terhelése tovább csökken, 
élhetőbbé válik. 

17. térkép: Makó főbb útjainak forgalmi terhelése 

 

Forrás: OKA, 2013 

A legjelentősebb kapcsolatot biztosító 43. sz. főút a település magján halad keresztül a Szegedi u. 
– Széchenyi tér – Megyeháza u. – Aradi u. vonalán. Forgalma az autópálya megépítésével 
jelentősen csökkent, jelenlegi terhelése elfogadható szinten van. A 430. sz. főút a település 
északkeleti szélén, gazdasági területek mentén vezet, lakóterületeket nem érintve. Ezeken kívül a 
4412., 4414., 4415., 4432., 4422., 4424. j. utak haladnak át, illetve érintik a város belterületét. Az 
utak sugaras rendszerben tárják fel a város területét és közelítik meg, vagy haladnak keresztül a 
városközponton. 

18. térkép: Makó városi közúthálózata 

 

A település úthálózatát mutatja az alábbi településszerkezeti terv kivonat. 

Városi közúthálózat 
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A jelenlegi országos utak a város legfontosabb forgalmi és gyűjtőútjai, melyek közvetlenül 
biztosítják a térség és a város kapcsolatát valamint a belső városi forgalom levezetését. A terv 
alapján a külső hálózati elemek kiépülésével jelentős belső hálózati változtatásokat tervez a város. 
Az országos utak szerepe meg fog változni, helyi forgalmi utak és helyi gyűjtőutakká alakulnak. A 
városközpont körül forgalmi utakból álló gyűrűt terveznek kialakítani, mely mentesítené a 
forgalomtól a Csanád vezér tér, Deák F.u., Úri u. és a Megyeháza u. egy részét valamint a 
Széchenyi teret. Ezeken a területeken gyalogos zónát kívánnak a jövőben kialakítani. 

19. térkép: Makó jóváhagyott szerkezeti terve (2010.) 

 

Az országos utak belterületi szakaszai 2x1 sávosak, az út szélén mely megfelelő a jelenlegi 
forgalom számára. A Csanád vezér tér két oldalán a 4432. j. Békéscsaba –Makó összekötőút 
forgalma irányonként szétválasztva kerül levezetésre. Az utak városközponti szakaszai mentén, 
az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően párhuzamos és merőleges parkolók vannak. 

A gyűjtőutak sűrű hálózata többségében a városon átvezető országos utak vonalvezetéséhez 
illeszkedő, közel azonos nagyságú, merőleges lakóutcák hálózatából álló tömböket határolnak. 

A városközpontban a Szegedi utcán, a Széchenyi téren, a Megyeháza utcában és a Csanád vezér 
téren és környezetükben koncentrálódnak a forgalomvonzó funkciók, létesítmények: 

 Korona szálló 

 Makói fürdő 

 József Attila Múzeum 

 Makó Város Polgármesteri Hivatal 

 Városi Bíróság 
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 József Attila Gimnázium 

 Sport Csarnok 

 Földhivatal, ÁNTSZ 

 Autóbusz pályaudvar 

A város 2013-ban mintegy 120 km kiépített belterületi közúttal rendelkezett, és csak 9,4 km 
kiszolgáló és lakóutca nem volt kiépítve. Ezen belül 18,6 km belterületi elsőrendű főút volt a 
településen. A gyűjtőutak átlagszélessége 5,1 m, míg a lakóutcáké 3,3 m, mely igen alacsony érték, 
Külterületen 117,7 km közút volt Makón, amelyből a kiépített utak aránya nem érte el az 2 %-ot. A 
településen 23,2 km kerékpárút volt és 227,6 km kiépített járda és gyalogút. Nincs kiépítetlen járda 
a városban ez alól kivétel a Honvéd városrész) 

2013-ban Makó az út-, kerékpárút hálózat és a járdák fejlesztésére 475 MFt-ot, fenntartásra 37,6 
MFt-ot, üzemeltetésre 23,3 MFt-ot fordítottak.  

Az adatok alapján a település belterületi útjai szinte teljes egészében burkolattal rendelkeznek, 
amely minimális elvárás az a közlekedési infrastruktúrákkal szemben, mindezek mellett a lakóutcák 
burkolatszélessége nem kielégítő, javasolt a legkeskenyebb utcák burkolatainak bővítése.  

A belterületi földutak a Honvéd és Lesi városrészben vannak. A Honvéd városrészben lévő földes 
utcák burkolása a sürgetőbb, mivel lakóterületről van szó, míg Lesi kiskertes övezet. Leginkább a 
belterületi állami utak burkolata leromlott. Különösen a 43. sz. főút belterületi szakasza 
burkolatának felújítása időszerű. A városi utak általában megfelelő állapotúak, a szennyvíz 
csatornázás miatt a belterületi utak döntő részben újra lettek aszfaltozva. 

A településen, a legforgalmasabb csomópontokban körforgalom működik. A 43. sz. főúton a 

 Kálvin utcánál, 

 Széchenyi téren, 

 Hunyadi u. – Úri u. vonalában, 

 Batthyány u. – Arany J. u vonalában, 

 Tölgyfa utcánál. 

A fentieken túl a fürdő kiszolgálását biztosítja a Szent János téri körforgalom. A 430. sz. főúton 
további két körforgalom üzemel. Az Ipari parkot a 430. sz. főút - 4424. j. Királyhegyes – Makó 
összekötőút keresztezése mellett, az Ugar utcán lévő körforgalomból lehet elérni. Mindezek mellett 
két nyomógombos, gyalogosátkelést szabályozó jelzőlámpa működik a Szegedi utca elején és a 
Vásárhelyi utca - Szikszai u. keresztezésében. Szakmai kuriózumnak számít a Szegedi utcai 
lámpa, melyet a korábban rendkívül nagy tranzitforgalom csendesítésére sebességmérő 
készülékkel láttak el. „Többlet szolgáltatásként”, a megengedettnél magasabb sebességet 
érzékelve a város irányába, pirosra vált a gépjárművek számára lámpa. 

Zóna 30 övezet működik a Vertán városrész nyugati szélén és a Gerizdes városrész déli szélén. 
Lakó-pihenő övezet a Bajcsy-Zsilinszky Endre lakótelepen van.  

A település egyéb területein egyszerű alá és fölérendelt utcák hálózata alkotja a közúti hálózatot. 

A vasút és a közút keresztezését az alábbi közúti-vasúti átjárók biztosítják. Többségük 
fénysorompóval védett. Helyeik: 

 4422. j. út 

 Rákosi út 

 Ugar u. 

Forgalomszabályozás 

Vasúti átjárók 
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 Aradi u. 

 Verebes u. 

 Bárány sor 

 Tinódi utca 

 Liget u. 

Az állomás menti átjárók igen leromlott állapotúak, felújításuk időszerű. 

A 430. sz. főúton a Földeáki útnál és az Aradi utcán van körforgalom. A közbenső két országos út 
keresztezésénél nincs. Az egységes forgalomszabályozási megoldások és a forgalombiztonság 
felveti ezeken a helyeken is körforgalmak kiépítését. 

A település motorizációs foka alapvetően befolyásolja a közlekedési szokásokat és ezzel a közúti 
közlekedés helyzetét a városban. Az alábbi grafikon Makó motorizációjának alakulását mutatja 
2004-2013 közötti időszakban Magyarország, Dél-Alföld és Csongrád megye átlag értékeinek 
tükrében. 

A város motorizációjának trendje a vizsgált időszakban követi az országos, a Dél-Alföld és a megye 
értékeit, de azoknál alacsonyabb szintet mutat. A különbség az elmúlt 10 évben nem változott. 
2013-ban Makó motorizációs fokának szintje 263 szgk/1000 lakos volt, míg a legmagasabb értékű 
országos átlag 307 szgk/1000 lakos volt. Bár az alacsony motorizációs szint általában a település 
és a lakosság alacsonyabb gazdasági erejét is jelzi, ennek ellenére az alacsony motorizációs szint 
megfelelő alapot nyújt a fenntartható közlekedés elvei mentén történő városi közlekedéspolitika 
kialakítására, alkalmazására. 

17. ábra: Motorizáció alakulása Makón (szgk/1000 lakos) 

 

Forrás: KSH 

 

A város baleseti helyzetét mutatja az alábbi baleseti ponttérkép. A település lakott területén csak 
egy halálos baleset történt 2011 és 2013 között. A másik halálos baleset a lakott területen kívül a 
430. sz. főúton történt. A balesetek többsége könnyű sérüléses. Területi eloszlásukat tekintve 
alapvetően követik az országos utak vonalát. A legtöbb baleset az időszakban a Szegedi utcában 
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volt. A 43. sz. főút nyugati elkerülő szakaszának megépültével a tranzit forgalom teljes egészében 
elkerülheti a várost, amitől várhatóan a balesetek száma is csökkenni fog. Az eddig elkezdett 
lassító, csendesítő beavatkozások (körforgalmak, gyalogosvédő szigetek építése) folytatása 
javasolt. A Csanád vezér téren is érdemes felülvizsgálni a csomópontokat, különös figyelemmel a 
téren lévő nagy forgalmú autóbusz pályaudvarra, gimnáziumra és sportcsarnokra. 

Önkormányzati utakon három évet tekintve gócosodás nem tapasztalható. A helyi utak baleseti 
adatai és a tapasztalat alapján a Szép utca Kálvária utcai és Virág utcai valamint a Királyhegyesi 
u. Berzsenyi utcai kereszteződései balesetveszélyesek a kerékpáros konfliktusok miatt. 

20. térkép: Balesetek helyei és súlyosságuk 2011-2013 között Makón 

 

Forrás: KKK 

1.15.3 Parkolás 

A városban fizető parkolási övezet nincs, a várakozás ingyenes. Részletes parkoló felméréssel 
nem rendelkezik a város. Általánosságban az utak szélén, vagy padkán várakoznak a járművek. 
Jelentősebb számú kiépített parkoló található az alábbi helyeken: 

 városközpont – alapvetően út menti parkolók 

 Teleki L. utca – a fürdő mögött, merőleges beállású parkolók az utcában 

 Szent J. tér – merőleges beállású parkoló parkba illesztve 

 Hollósy Kornélia u. - merőleges beállású parkolóterület 

 Deák F. u. – a központból a panelházak mentén merőleges, majd kiépített párhuzamos, és 
végül a piacnál merőleges beállású parkolók 

 kiskereskedelmi áruházak (Tesco, Lidl, Spar) 

 P+R parkolóval nem rendelkezik a város. A településen és ezen belül a központban általában 
parkoló hiány nincs. Időszakosan jelentkezik hiány a Hunyadi utcában és a Makovecz téren. 

1.15.4 Áruszállítás 

A városban az áruszállítás főbb útvonalai az országos utak. A 43. sz. főút és teherforgalma Nyugat-
Kelet irányban átszeli a várost. A településen belül a kereskedelmi, szolgáltató funkciók nem 
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sűrűsödnek néhány helyre, ezért áruszállítási forgalmuk is eloszlik a város gyűjtőúthálózatán. A 
legnagyobb gazdasági területek a 430. sz. főút mentén helyezkednek el, melyek kiszolgálása az 
M43 autópálya révén a város lakott területeinek elkerülésével is lehetséges. Mindezek mellett 
egyes telephelyek forgalma már olyan méretet öltött, mely zavarja a környezetet. Ilyen a 
Nagycsillag utcában található személyszállítással foglakozó, a Váradi utcában lévő szállítmányozó 
és a Liget utcában működő nagykereskedelemmel foglakozó vállalkozás. A lakott területek közé 
szorult telephelyek új helyre való költözése volna a cél, amely mind a vállalkozásoknak, mind a 
környezetnek előnyös lenne, de addig a zavaró forgalom minimalizálása, illetve lokalizálása a 
feladat. 

1.15.5 Közösségi közlekedés 

Makó közösségi közlekedési megállóit mutatja az alábbi térkép. 

21. térkép: Makó közösségi közlekedési megálló helyei 

 

Forrás: NKS országos modell, bemenő adatok 2011/12. 

1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés 

Makó városa attraktív, korszerű autóbusz állomással rendelkezik a Csanád vezér tér végében. Az 
állomás délre közvetlen kapcsolatban van a 43. sz. főút belterületi átkelési szakaszával, északra a 
4422. j. úton keresztül a 430. sz. főúttal. Kedvező az elhelyezkedése, mert rövid úton elérhetők a 
város főforgalmi kapcsolatai és a központ szélén helyezkedik el. Ez utóbbi a gyalogos és 
kerékpáros elérhetőség számára jelent előnyt. A pályaudvar 10 autóbusz egy időben történő 
indítására alkalmas, akadálymentes, fedett peronokkal rendelkezik. Az utasokat fűtött váró és 
digitális tájékoztató tábla szolgálja. Az állomáson forgalomirányítás működik. A létesítmény 
területén jelentős számú, részben fedett, korszerű támaszokból álló B+R parkoló van, de a 
szomszédságában, a tér más részein további nagyszámú kerékpár támasz van. Ezek minősége 
és kiépítettsége nem éri el az előbbit. Külön P+R parkolóval nem rendelkezik, de az állomás mellett 
lévő SPAR áruház parkolója részben betölti ezt a szerepet is. Gépjárművek a tér két oldalán 
vezetett út szélén parkolhatnak. 

Autóbuszos 
infrastruktúra 
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A város belterületi megállóit az elmúlt években teljes egészében felújították, mely magában foglalta 
az akadálymentesített peronok kiépítését, új, egységes utasvárók kihelyezését és az öblök 
felújítását, kiépítését. Külterületi megállók kiépítettsége minimális, jellemző, hogy csak tábla jelzi a 
megálló helyét. A megállókban hirdetmény útján tájékoztatják az utazókat. 

A jelentős B+R igény minőségi kiszolgálása még hiányzik.  

A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást túlnyomó többségben a Tisza Volán Zrt. látja el, a 
közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A Tisza Volán Zrt. az Dél-alföldi Közlekedési 
Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (DAKK Zrt.) egyik alapítója. 

A város rendelkezik közvetlen járatokkal mind Budapest (napi 5 induló járat, menetidő 03:20 – 
03:55 között), mind a megyeszékhely és regionális központ Szeged (napi 60 induló járat, menetidő 
00:45 – 00:52 között) felé. 

Makó és környéke Volán hálózatát elemezve látható, hogy a hálózati lefedettség néhány összekötő 
út kivételével lényegében megegyezik a közúthálózattal, fizikailag minden település elérhető. A 
kisebb településeken jellemzően 1-2, a nagyobbakon ennél több megállóhely található. Makón a 
helyközi megállóhelyek döntő többsége a 43. sz. főút, valamint a 4422. j. és a 4432. j. összekötő 
utak belterületi szakaszain helyezkednek el. Makó közigazgatási területén 49 helyközi megálló 
található. A városközpont, az oktatási és közintézmények, továbbá a kórház és a gyógyfürdő 
közvetlenül elérhető a környező településekről. 

A város helyközi megállóiban jellemzően legalább óránként áthalad helyközi busz, a 
legforgalmasabb helyeken (pl. ABC, Kölcsey u.) 100-110 járat áll meg egy munkanapon, de a 
kisebb megállókban is 20-30 db, kivételt csak a városközponttól távol eső megállóhelyek képeznek. 
Az autóbusz állomáson, egy átlagos munkanapon kb. 161 járat indul vagy halad át. 

A helyi közösségi közlekedési szolgáltatást a DAKK Zrt. látja el, hálózata nem érinti az összes 
városrészt. A menetrendben összesen egy helyi viszonylat szerepel, a járatok munkanapokon és 
szabadnapokon irányonként 4 alkalommal közlekednek. A napi indított járatok száma 8. 

  

Helyközi és távolsági 
autóbusz közlekedés 

Helyi autóbusz 
közlekedés 
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22. térkép: Makó helyi autóbusz hálózata 

 

A helyi viszonylat az autóbusz állomás (vagyis a belváros), és az északkeleti városrész (illetve az 
ipari park) között teremt kapcsolatot. A városközpont többi városrésszel való kapcsolatát a helyközi 
járatok biztosítják. 

1.15.5.2 Vasúti közlekedés 

Makó egykor jelentősebb vasúti csomópont volt, a Kétegyháza – Újszeged vasútvonalból (121-es 
számú vasútvonal) itt ágazik ki a Tiszatenyő – Makó vasútvonal (130-as számú vasútvonal), a 
városnak 2 vasútállomása (Makó állomás és Makó-Újváros) és egy megállóhelye (Makó-
Újvásártér) is van (továbbá egy nyíltvonali elágazása is). A vasúti közlekedés háttérbe szorulása 
miatt ma már csak a Kétegyháza – Újszeged vasútvonalon van személyszállítás, utasforgalmat 
pedig csak Makó állomás bonyolít, de Makó állomást is csak átlag napi két pár személyszállító 
vonat érinti. A 121-es számúvasútvonal „regionális vasúti pálya”, a 130-as számú vasútvonal Makót 
érintő szakasza pedig „egyéb vasúti pálya” besorolású vasútvonal. 

A 121-es számú vasútvonal végig egyvágányú, dízel vontatású, jelfeladásra nincs kiépítve. Az 
engedélyezett tengelyterhelés 170-200 kN között változik a vonal mentén, az engedélyezett 
sebesség 50-60 km/h. 

A 130-as számú vasútvonal Hódmezővásárhely-Újváros – Makó elágazás szakasza szintén 
egyvágányú, dízel vontatású, jelfeladásra nincs kiépítve. Az engedélyezett tengelyterhelés 200 kN, 
az engedélyezett sebesség 60 km/h. 

Makó állomáson, egy átlagos munkanapon, a 2014/2015. évi menetrend alapján,2 pár Újszeged – 
Battonya/Kétegyháza viszonylatú személyszállító vonat áll meg. Az eljutási idő a 
megyeszékhelyre, Szegedre (Újszeged állomásra) 43 perc, Mezőkovácsházára pedig 1 óra és 
29-43 perc között adódik. Budapestre említésre méltó szolgáltatási színvonalú vasúti kapcsolat 
nincs. 

Összességében Makón rendkívül kedvezőtlen a vasút szolgáltatási színvonala. 

Makó állomás utasforgalma alacsony. A vonalak teherforgalma alacsony. 

Makó állomás 

A települést érintő 
vasútvonalak, 
hálózati kapcsolatok 

Vasúti szolgáltatás 
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Makó állomás korlátlan utas- és áruforgalomra megnyitott középállomás a 121-es számú 
vasútvonal Szőreg (23,2 km) és Apátfalva (9,2 km) állomásai között, Újszeged állomástól 
27,2 km-re. 

Makó vasútállomás Makó déli részén, lakott területek és ipari területek között fekszik, 
megközelíteni a település központja felől a 43. sz. számú főúton át és a belőle kiágazó 43308. j. 
számú állomáshoz vezető úton át, illetve a városközpont felől még a Csokonai utcán át lehet. 
Összességében a vasútállomás nincs túl kedvező helyen a város központjához képest. 

Makó állomáson található oldal-, homlok-, élő- és nyíltrakodó, valamint raktár (nem vasúti 
funkcióval). A rakterület burkolt, illetve kivilágított. 

Az állomási előtéren van lehetőség személygépjárművel parkolni, van kerékpártároló, illetve 
autóbusz megálló is. Az állomási előtér viszonylag rendezett benyomást kelt. 

Az állomáson balesetveszélyes, keskeny, sk+0-15 cm magasságú alacsony peronok találhatók, 
melyek szintben közelíthetők meg. Az állomás nem akadálymentesített. 

A közepes állapotú felvételi épületben pénztár már nem üzemel, WC és váróterem van. Hangos 
utastájékoztatás van az állomáson. 

Makón a vasútállomás kedvezőtlen elhelyezkedése és a kedvezőtlen szegedi kapcsolatok (a 
vonatok végállomása Újszeged, nem pedig a város frekventáltabb része) miatt tervbe van véve, 
hogy a Makó és Szeged közötti utazási igények kielégítésére tram-train közlekedés kerülne 
kiépítésre. Az elképzelés szerint a Makói autóbusz pályaudvar és Szeged Rókusi pályaudvar között 
közlekednének két hajtásrendszerű járművek. A településközpontok között 40 perc lenne az 
utazási idő. A meglévő vasúti infrastruktúrában rejlő lehetőségek miatt a pillanatnyi alulhasznosítás 
ellenére érdemes megőrizni, szinten tartani az állapotát. 

Makó-Újváros állomás 

Makó-Újváros állomás áruforgalomra korlátlanul megnyitott középállomás a 130-as számú 
vasútvonal Földeák állomása és Makó elágazás között, utasforgalomra már nincs megnyitva. 

Makó-Újváros állomás Makó észak-keleti szélén található, ipari területek között, megközelíteni 
a4432. j. Békéscsaba – Makó összekötő útról kiágazó 44319. j. állomáshoz vezető úton át lehet. 

Makó-Újváros állomáson élő- és nyílt rakodó található. 

A kereskedelmi létesítményeken kívül sajátcélú vágány ágazik ki az állomásból. 

Makó-Újvásártér megállóhely 

Makó-Újvásártér megállóhely a 43. sz. főút és a 130-as számú vasútvonal találkozásánál fekszik. 
A megállóhely utasforgalmi szempontból kedvezőtlen helyen található, illetve a 130-as számú 
vasútvonal ezen szakaszán szünetel a személyforgalom, ezért utasforgalom számára már nincs 
megnyitva a megállóhely. 

Makó-Szeged tram-train3 

Makó és Szeged kölcsönös elérhetősége meghatározó jelentőségű Makó életében, ezért a két 
város közötti elővárosi közlekedés fejlesztése természetes igény. Megvalósíthatósági 
tanulmánytervi szinten kidolgozásra került a Szeged-Makó elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése. Ennek keretében a két város között tram-train közlekedés indítását és az ehhez 
szükséges infrastruktúra megteremtését tervezik hosszútávon.  

                                                           
3 Forrás: „Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése RMT kiegészítése” részletes 
megvalósíthatósági tanulmány kiegészítése, 2015. március, TRENECON COWI  

Elhelyezkedése, 
megközelíthetősége 

Kereskedelmi 
létesítmények 

Utasforgalmi 
létesítmények 

Elhelyezkedése, 
megközelíthetősége 

Kereskedelmi 
létesítmények 

Elhelyezkedése, 
megközelíthetősége 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 163 

ITS DA Konzorcium 

  
 

A tram-train rendszeren olyan kötöttpályás közlekedési mód, melyben az arra alkalmas jármű a 
közúti vasúti (villamos) és a nagyvasúti pályát egyaránt tudja használni. A rendszerek közötti 
átjárhatóság révén a településközpontok között közvetlen villamos/vasúti kapcsolat jön létre 
jelentős időmegtakarítás elérve. A megoldás célja a kötött pályás közlekedés 
versenyképességének javítása az elővárosi közlekedésben. 

A tervezett fejlesztés a szegedi „Nagykörút” hiányzó szakaszának és közös vasúti-közúti Tisza-híd 
megépítését valamint a Szeged-Makó között a kötöttpályás közlekedés fejlesztését foglalja 
magába. 

Az európai uniós támogatás biztosíthatósága érdekében első ütemben a nagyvasúti fejlesztések 
valósulnának meg. Ezeknek olyan műszaki tartalommal kell bírniuk, melyek lehetővé teszi a 
későbbi tram-train infrastruktúra elemek megépítését. Az első ütemben megvalósítandó nagyvasúti 
fejlesztés Makót érintő főbb elemi a következők: 

 A meglevő Újszeged (kiz.) – Makó vasútvonal korszerűsítése, 100 km/h tervezési és 
80 km/h engedélyezési sebességre, Szőreg és Makó között használt 54-es 
rendszerű felépítményi anyaggal; 

 A makói Maros hidakon szükséges beavatkozások (megerősítés, felszerkezet 
csere), melyeket a MÁV Zrt. saját hatáskörben végez el; 

 Makó állomáson sk+30 cm magas (tram-train padlómagasságához igazodó) széles 
peronok és kiszolgáló létesítmények építése; 

 Állomás tér rekonstrukciója (P+R parkolók, kerékpártárolók és buszforduló 
létesítése, burkolatok, zöldterületek rendezése). 

 Az elővárosi közlekedési szolgáltatás fejlesztésének Makót érintő jellemzői a 
következők: 

 Szeged – Makó között csúcsidőben 60, azon kívül 120 percenként elővárosi 
személyvonatok; 

 MÁV-START ZRt. meglevő járműparkja biztosítja az utasok szállítását; 

 Szeged – Makó közötti helyközi buszjáratok számának kismértékű csökkentése; 

Makói helyi járatú autóbusz útvonalának módosítása a vasútállomási ráhordás biztosítására. 

A tervezett fejlesztések eredményeként megvalósuló jó minőségű kötöttpályás alapinfrastruktúra 
továbbfejlesztésével mód van a tram-train szolgáltatás kialakítására. A megvalósíthatósági 
tanulmányterv alapján a meglévő vasúti infrastruktúra fejlesztésével megvalósuló szolgáltatás 
társadalmi-gazdasági hatásai megtérülést mutatnak, ezért hosszabb távon érdemes a tram-train 
szolgáltatás kialakításával számolni.  

A második ütemben megvalósítandó Makót érintő főbb műszaki elemek a következők: 

 Makó térségében a Csanád Vezér térre vezető villamospálya kiágazásának 
megépítése (Makó-tt elágazás); 

 Makó Csanád Vezér térre vezető villamospálya és a megállók, valamint a 
végállomás megépítése; 

 A tram-train közlekedéshez szükséges vasúti infrastruktúra bővítés, pl. szakaszos 
második vágányok létesítése; 

 P+R parkolók, kerékpártárolók bővítése, Deszk megállóhelyen autóbuszforduló 
létesítése; 
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 7 db új, 37 m hosszú, dízel-villamos üzemű, 90 ülőhelyes tram-train jármű 
beszerzése. 

A tram-train tervezett nyomvonalát és lehetséges megállóit mutatja az alábbi térkép. 

23. térkép: Tram-train tervezett nyomvonala és lehetséges megállói Makó területén 

 

A Szegedi utcán javasolt elrendezést mutatja az alábbi ábra. 

18. ábra: Mintakeresztszelvény, Szegedi utca 
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A tram-train közlekedési szolgáltatás fejlesztésének Makót érintő jellemzői a következők: 

 Szeged-Plaza – Makó Csanád vezér tér között csúcsidőben 30 percenként (a reggeli 
időszakban 6 és 7 óra között Makó felől két tovább gyorsított járattal 15 perces 
követés), napközben 60 percenként tram-train járat; 

 Szeged – Makó – Mezőhegyes között 120 percenként elővárosi vonat közlekedése; 

 Szeged – Makó viszonylatú autóbuszjáratok megszüntetése. 

A vasúti infrastruktúra korszerűsítésére várhatóan a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési 
ciklusban kerül sor, az IKOP és a TOP forrásainak felhasználásával. 

1.15.6 Kerékpáros közlekedés 

A település nagysága és síkvidéki jellege kedvez a kerékpáros közlekedésnek. Ezt igazolja, hogy 
a helyi közlekedők 77 %-a választotta 2013-ban naponta közlekedési eszközéül a kerékpárt. 
Kiemelendő, hogy Makó 2014-ben harmadjára is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán.Az ingázó forgalom esetében a kerékpározás nem 
jellemző. Az 1980-ban indult kerékpárút építések eredményeként 2013-ban már 23,2 km 
kerékpárúttal rendelkezett a település. A kerékpározás pótolja sok esetben a helyi autóbusz 
közlekedési szolgáltatás hiányosságait. 

A település kerékpárforgalmi infrastruktúráját mutatja az alábbi térkép (lásd alább!).Az elmúlt 
időszakban jelentős hálózat épült ki a városban. A térkép nem ábrázolja, de a Maros-hídtól a 
Szegedi utcában a Széchenyi térig kerékpár sáv van, melynek hossza mintegy 2,6 km. A 
legfontosabb kerékpárutak és sávok érintik a legforgalmasabb országos utak átkelési szakaszait, 
de helyi gyűjtőutak mentén is futnak. A sűrű hálózat a település szinte a teljes beépített területét 
feltárja. A kerékpárutak jellemzően önálló kerékpárutak. Csak kis hányaduk elválasztott, vagy 
elválasztás nélküli,gyalog-, kerékpárút, főleg a szűk helyeken. Egyes gyűjtőutak mellett hiányoznak 
még a kerékpárforgalmi létesítmények. Ilyen nyomvonalak: 

 Kölcsey u. - Zrínyi u. - Czuzcor u. - Almási u. - Kisfaludy u. - Attila u. - Justh Gy. u. 

 Hosszú utca a Justh Gy. és az Erdélyi püspök u. között 

 Csanád vezér tér keleti oldala a Széchenyi tértől a Síp utcáig 

 Deák Ferenc u. a Széchenyi tértől a Vásárhelyi utcáig 

 Honvéd u. 

A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények műszaki tartalmának meghatározásánál javasolt 
vizsgálni és lehetőség szerint előnyben kell létesíteni az irányhelyes, kétirányú kialakításokat, 
melyek a vizsgálatok alapján nagyobb forgalombiztonságot nyújtanak, mint az egy oldali kétirányú 
kerékpárutak. 

2013-ban készült el a Makó-Apátfalva kerékpárút a 43. sz. főút mellett, melyen már biztonságosan 
lehet a települések között közlekedni. A többi településről az országos utakon, a közúti forgalommal 
együtt lehet elérni Makót. A Kiszombor irányú kerékpárút megépítése kivitelezés alatt van (2015). 

  

Jelenlegi helyzet 

Infrastruktúra 
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24. térkép: Makó kerékpárforgalmi létesítményei, és tervezett hálózati elemei, 2014. 

 

Forrás: Makó Város Polgármesteri Hivatal 

A legrosszabb állapotú elemek a Szegedi utcai kerékpársáv, az Aradi utcai kerékpárút Erdei F. tér 
és a Wekerle u. között, a Hajnal – Bajza – Nap u. kerékpárút és a Kálvária u. – Korház u. kerékpárút 
(Forrás: Makó Város Polg. Hiv.). A 43. sz. főút belterületi szakaszán, a Hunyadi u. és Kazinczy u., 
valamint a Hajnal u. és Batthyány u. között hiányzik a kerékpárút. A hiányzó szakaszon, az előtte 
és utána lévő kerékpárutak miatt, a kerékpárosok a járdát szabálytalanul használják, és gyalogos-
kerékpáros forgalmi konfliktust okoznak. 

A tapasztalat szerint a település kerékpáros forgalma inkább hivatásforgalom. A szabadidős 
kerékpározás nem jellemező, ezért a fejlesztésben a hivatásforgalmat szolgáló elemek előnyt 
élveznek.  

A kerékpárutak a csomópontok körül biztosítják az átközlekedést. A közutakon általában nincs 
tiltás, de a veszélyesnek ítélt kerékpáros mozgások egyes helyeken letiltásra kerültek. A Széchenyi 
téren, a város főterén tilos a kerékpározás. A fő és mellékúthálózat, leszámítva a városban lévő 
két Zóna 30 és egy lakó-pihenő övezetet, nem különül el egymástól. A lakóutcákban a közúti 
forgalommal együtt közlekednek a kerékpárosok. 

A felmérések alapján a városban közel 3500 kerékpártámasz van. Ezekből csak elenyésző számú 
a kerékpár vázát rögzíteni tudó támasz és a B+R parkoló. A vasútállomáson nincs kiépített B+R 
parkoló, az autóbusz pályaudvar mellet lévő tárolók fejlesztésre szorulnak. A támaszok többsége 
a belvárosban, a jelentősebb intézményekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódva helyezkednek el. A 
legnagyobb kerékpár tárolási kapacitással az autóbusz pályaudvar, a fürdő és a nagyobb áruházak 
melletti tárolók rendelkeznek. 

Rendszeres a kerékpáros konfliktus a Szép utcában. 

A város kerékpár hálózati forgalmi tervvel rendelkezik.  
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1.15.7 Gyalogos közlekedés 

A városban a 2013. évi adatok alapján közel 227 km kiépített gyalogút és járda van. Kiépítetlen 
nincs (kivéve Honvéd városrész). A forgalmi, gyűjtő és lakóutcák mentén kétoldali járdával lehet 
számolni. A hiányzó szakaszokat fokozatosan kiépíti a település. Az országos utak mentén, a 
belterületen minden esetben biztosított a gyalogos közlekedés. A járdák burkolatának egyharmada 
aszfalt, egyharmada kő, egyharmada beton. Éves járda felújítási program keretében ütemezetten 
újítják fel a település járdáit. Jelenleg a hálózat közel 20%-a már felújításra került. 

A településközpontban, a főút mentén, ahol szélesség engedte,elválasztott, vagy elválasztás 
nélküli gyalogos-, kerékpárutak vannak. Az országos út átvezetésének és a változó beépítési 
vonalnak köszönhetően néhol nagyon szűk a gyalogosok számára rendelkezésre álló hely. Az úton 
körforgalmak és önállóan kijelölt gyalogátkelőhelyek biztosítják a gyalogosok számára az átkelés 
lehetőségét. A kiépítések mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítettek. 

A kialakítás a 43. sz. főút várost átszelő, korábban jelentős teherforgalma indokolta. A 
forgalombiztonság javítása érdekében a kerékpáros forgalmat, ahol lehetett kiemelték a közúti 
forgalomból és a gyalogos fogalommal közös felületre vezették. Ezzel nőtt a közút biztonsága, de 
potenciálisan magába hordozza a gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktus lehetőségét. A 
43. sz. főút északnyugati elkerülő szakaszának megépültével a jelenlegi főúti gyalogos-kerékpáros 
közös felületek szükségessége újra gondolandók. A tranzitforgalom megszűnése lehetővé teszi az 
országos utak városi igények szerinti átépítését, mely módot ad arra, hogy a gyalogosok és 
kerékpárosok számára a jelenleginél kedvezőbb megoldások szülessenek. 

A 2011. évi KSH Népszámlálás alapján a helyben közlekedők 17 %-a gyalogosan közlekedik. Ez 
kedvez a gyalogos infrastruktúra további fejlesztésének, egyben a megfelelő szolgáltatási 
színvonal fontosságára hívja fel a figyelmet. A város idegenforgalmi szerepének erősödésével 
várható, hogy a vendégek több napot is eltöltenek a városban. A növekvő igények szélesebb 
gyalogos felületeket igényelnek, hiszen már nem csak közlekedni akarnak a járdákon, hanem 
korzózni, kirakatot nézni vagy a teraszokra kiülni. Ezt a lehetőségét a fürdő tágabb környezetében 
érdemes biztosítani, pl. a csipkesor mellett.  

1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság 

1.16.1 Víziközművek 

A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az 
üzemelő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak 
rendezése, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított 
elmaradásának megfelelő ütemben történő felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is 
figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő víziközmű szolgáltatási struktúra, 
díjrendszer kialakulása.  

A település területén az Alföldvíz Zrt. végzi a vízellátási és szennyvíz csatornázási feladatokat.  A 
vízműtelep Makón található, aminek éves kapacitása 4 978 600 m3/év. 

  

Infrastruktúra 

Igények, forgalmi 
jellemzők 
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1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és termálvíz 

hasznosítás) 

A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvízminőségű, az ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló igénybe vett, vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok 
esetén, ahol a védőidomnak van felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. 
Minden más esetben a védőidom, védőterület kijelölhető.  

 

Makó város ivóvízellátása az 1968-ban üzembe helyezett központi víztermelő-telepről történik, 
amely a várostól nyugatra – a Czuczor utcán keresztül közelíthető meg – a zártkertek területén 
található. A vízellátó rendszer vízbázisát 12 db mélyfúrású kút képezi. A kutakból 300-500 m 
mélyről búvárszivattyúk termelik ki a vizet 550-1.100 l/p kapacitással. A makói vízbázis nem 
sérülékeny, védőterület nem került meghatározásra. 

Makó ivóvízellátása a Maros hordalékkúp felszín alatti rétegvizeiből történik. A felhozott rétegvíz 
szükség szerinti gáztalanítás és klórozás után a főnyomó-vezetékekbe kerül. A 3 
főnyomóvezetéken keresztül jut el az ivóvíz a fogyasztókhoz és a víztoronyba, amely két 
medencéből áll. A mélyfúrású kutakból termelt víz minősége nem felel meg a 2009. december 25-
én életbe lépő új előírásoknak, ezért tisztítóberendezéseket kell létesíteni. A technológiai fejlesztés 
az ivóvízből történő metán, ammónia és arzén eltávolítására vonatkozik. A hálózat mintegy 55-60 
%-ban azbesztcement csövekből áll, amely szakaszokon az elavult technológiából következően 
nagyobb hálózati veszteség jelentkezik. Ezért az ilyen csövek hálózati kiváltását minél előbb végre 
kell hajtani.  

Az ivóvízminőség javítása érdekében Makó ivóvízminőség-javító programban vesz részt (Makó és 
Térsége ivóvízminőség-javító program, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025), melyen belül 
hálózatrekonstrukciós munkálatokat is elvégeznek, a pályázat megvalósítása folyamatban van. A 
projekt a térség 17 települését érinti. Műszaki tartalma szerint összetett technológiai fejlesztések 
révén szűri ki határérték feletti, egészségre ártalmas anyagokat az ivóvízből. 

41. táblázat: A szolgáltatott ivóvíz minősége 

Vízminőségi jellemzők 
2014.01.01-2014.06.30. időszakban 

ph Ammóni
um 

(mg/l) 

Arzé
n 

(µg/l) 
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(µg/l) 

Mangá
n 

(µg/l) 

Össze
s aktív 

klór 
(mg/l) 

Összes 
keménysé

g 
(mg/CaO) 

Fajlagos 
elektromos 

vezetőképessé
g 

(µS/cm) 

KOI(ps
) 

(mg/l) 

Nátriu
m 

(mg/l) 

8,2 1,48 29,96 100,56 28,16 0,2 29,89 517,73 2,87 109,5 

201/2001 (X.25) Kr. az ivóvízminőség határértékei 

- 0,5 10 200 50 3 50-350 2500 5 200 

Forrás: Alföldvíz Zrt. 
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19. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 

Forrás: KSH 

Az elmúlt időszakban, jelentős változás – növekedés - 2003-2004 között történt a közüzemi 
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások számának tekintetében, azóta jelentős változás nem történt 
mivel a rákötések aránya 100 %-os. A bekötött lakások száma 2001-ben 10829 db, 2005-ben 
11292 db, 2013-ban 11272 db volt. Az ivóvízhálózatba 2001-ben a lakások 95 %-át, 2005-ben 100 
%-át, 2013-ban is 100%-át bekapcsolták az ivóvízvezeték-hálózatba. 

A város jelentős hasznosítható termálvízkészlettel rendelkezik. Makón négy termálkút található: a 
Dancs és Társa Kt. Kazánfűtő kútja (mezőgazdaság cél), a fürdő kútjai, amik 60˚C-osak és az 
önkormányzat Kelemen László utcai lezárt kútja, ami 92˚C-os. A termálvizet egyrészt 
távhőszolgáltatás keretben hasznosítják, valamint a város fő turisztikai vonzereje a Makó Városi 
Önkormányzati Termál és Gyógyfürdőben történik termálvíz hasznosítás.  

A használt termálvizet visszasajtolják a talajba, 2 db visszasajtoló kút van a Kelemen László és a 
Harmat u. sarkán 1 db, és Kákásban 1 db. 

1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés 

Makón az Alföldvíz Zrt. működteti a szennyvíz-csatornázási közszolgáltatást. A településhez 
tartozó szennyvíztisztító telep kapacitása 6000 m3/nap, az ellátott települések: Makó, 2015. április 
30.: 7576 db csatorna bekötés (6473 db a projekt során került bekötésre, 1103 db a már a projekt 
előtt megvolt), a csatornahálózat hossza 39 530 km. 

Makón a 60-as években kezdődött meg a csatornahálózat kiépítése. A csatornázottság azonban 
jelentősen elmaradt az ivóvíz-ellátottság mértékétől. A Makói Önkormányzat a szolgáltató cég 
közreműködésével térségi projekt keretében (kiemelt kohéziós nagyprojektKEOP-1.2.0 / 2.F Makó 
város és térsége (Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva és Magyarcsanád) 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása) Európai Uniós pályázaton pénzt nyert a városi 
szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep bővítésére. A városi hálózat teljes kiépítése 
megvalósult a beruházás keretében: a hálózat kiépítése megtörtént, a lakások több mint 60%-a is 
csatlakozott a hálózathoz (2015), a rákötés jelenleg is folyamatos, a teljes rákötési arány 90% fölött 
várható. A projekt adminisztratív és pénzügyi zárása folyamatban van. A projekt Makó város és 
térsége (Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva, Magyarcsanád) teljes körű 
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csatornázottságának megvalósulását, előírásoknak megfelelő szennyvízkezelésének biztosítását, 
valamint mindezek folytán a térség környezeti állapotának javulását szolgálja. 

A szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma 2004-2005 között nőtt, előtte és utána 
éveken keresztül stagnált, majd 2012-ben újból növekedett a szennyvízberuházásnak 
köszönhetően. A bekötött lakások száma 2000-ben 2204 db, 2005-ben 2886 db, 2013-ban 3713 
db volt. A város szennyvízgyűjtő-hálózatába 2001-ben a lakások 19 %-át, 2005-ben 25%-át, 2013-
ban pedig 33%-át kapcsolták be. 

20. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna hálózatba) bekapcsolt lakások aránya 

 

Forrás: KSH 

A város szennyvizét feldolgozó tisztítótelep kapacitása 8000 m3/nap, 60 000 LE. Az alkalmazott 
tisztítási technológia eleveniszapos tisztítás (ICEAS), kémiai foszformentesítés, iszapstabilizálás. 
A tengelyen összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása szintén a szennyvíztisztító telepen történik, 
melynek korszerűsítése a közelmúltban fejeződött be. A szennyvíztisztító telep bővítésére és 
korszerűsítésére azért volt szükség, mert a térségi szennyvízprogram megvalósításával jelentősen 
növekszik a rendszerbe vezetett szennyvíz mennyisége. A beruházás eredményeképpen nőtt a 
telep hidraulikai és biológiai kapacitása, a keletkező szennyvíziszap szárítása szolár 
technológiával, a mezőgazdasági hasznosítást is lehetővé tevő kezeléssel történik. A 22% 
szárazanyag-tartalommal bejövő szennyvíz szárazanyag-tartalmát télen minimum 65%-ra, nyáron 
minimum 85%-ra csökkentik. Az így keletkező szennyvíziszap minősége maradéktalanul megfelel 
a vonatkozó kormányrendelet előírásainak. 

A tisztított szennyvíz befogadója a Maros-folyó. 

A csatornahálózaton összegyűjtött szennyvizek tisztítás után általában felszíni víz befogadóba 
kerülnek. A tisztított szennyvizek biológiailag bontható szerves anyagot, növényi tápanyagokat és 
kisebb mennyiségben előforduló egyéb anyagokat (nehezen bontható szerves vegyületeket, sókat, 
fémeket, esetenként toxikus vagy hormonháztartást befolyásoló anyagok) is tartalmaznak. A 
szerves- és tápanyagok vonatkozásában a felszíni vizek közvetlen terhelését legnagyobb 
arányban a kommunális szennyvízbevezetések okozzák. A vízi ökoszisztémák ezeket az 
anyagokat általában a terhelés nagyságától és a befogadó vízhozama által biztosított hígulás 
mértékétől függően képesek tolerálni.   
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A kommunális szennyvizek kibocsátása a Makói Szennyvíztisztító Telepen történt tisztítást 
követően a Marosba történik, melyre a kibocsátott víznek a hatása nem jelentősként lett jelölve a 
Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben. 

A telepre érkező szennyvíz mennyiségének 21 %-a ipari eredetű. A jelentősebb makói ipari üzemek 

–SOLE, Hagyma Kft., Phoenix Kft. (gumigyártás), Givaudan - be vannak kötve a közüzemi 

csatornába. Ezek az üzemek előtisztítóval is rendelkeznek. 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az 
elvezetésével foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az 
önkormányzat feladata a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.  

A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző 
körülmények, mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési 
viszonyok, talajtani adottságok, stb. A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza 
a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A 
sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek szükségesek (bár számos hátrányt 
hordoznak), míg a laza - falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető 
árkok kialakítása javasolt.  

Csapadékvíz-elvezető csatornák a 60-as évektől kezdve kezdtek épülni a városban, de a hálózat 
bővítése most is időszerű és a rendszer aktuális elemeinek felújításával jelenleg is tart. A csatornák 
mindössze 10%-a zárt, a műtárgyak fennmaradó 90%-a pedig nyílt kialakítású. 40%-ban burkoltak, 
míg a burkolatlan, földmedrű csatornák aránya 60%.  

A város belterületének kb. 70%-a rendelkezik valamilyen csapadékvíz-elvezető műtárggyal, 
azonban ezek jelentős része nem rendelkezik vízjogi üzemelési engedéllyel. A részleges 
kiépítettség miatt az egyenletes lefolyás nem mindenütt biztosított. A hálózat bővítése mellett 
azonban a már meglévő rendszerelemek fejlesztése is szükséges. A város csapadékvíz 
csatornáinak fő befogadója a Nagyér csatorna, melynek teljes hossza 1.920 fm. Ebből 1 km-es 
szakasz burkolt, ezen belül 800 fm zárt szelvényű. Részben a vizek mennyiségének növekedése 
miatt, részben pedig a karbantartások elmaradása miatt a főgyűjtő-csatorna rekonstrukcióra szorul.  

A meglévő csatornarendszer teljes felújításra, több helyen átépítésre szorul. A belterületen 
összegyűlt csapadékvíz a befogadó csatornák elhanyagolt állapota miatt csak lassan, gyakran 
visszaduzzadva tud lefolyni. Valamennyi gyűjtő főcsatorna esetében medertisztítás, mederbővítés, 
néhány helyen esésnövelés szükséges. Ha a befogadók fejlesztése nem történik meg, indokolt 
lehet esővíztározó építése is (ezek fejlesztése azonban nem önkormányzati hatáskörbe tartozik). 

Jellemzően Honvéd és Gerizdes városrészben nincs kiépítve a csapadékvíz elvezető rendszer –
ennek megvalósulása fejlesztési célként fogalmazódik meg. A meglévő csapadékvíz elvezető 
hálózatban a dugulások is sok problémát okoznak 

  

Csapadékelvezetés 
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1.16.2 Energia 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A településen energiaellátása alapvetően két módon történik: 

  Földgáz: A telephelyen elkülönítve található a földgáz fogadóállomás, mely korrektorral 
szerelt NA 200 méretű mérőt tartalmaz. A fogadótól jut el a földgáz a kazánházba a 
kazánokhoz, illetve a gázmotorhoz. 

  Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatlakozás. 

 Geotermikus energia: Termálvizes távhőszolgáltatás 

Makó elektromos energiával történő ellátását a DÉMÁSZ Rt. biztosítja. A várost villamos energiával 
a Sándorfalva-Békéscsaba hurok látja el, mely 120 kV-os távvezeték. A Makót kiszolgáló 120/20 
kV-os alállomás a maroslelei úton található. Az alállomáson egy 25 MVA-es transzformátor, 
valamint egy 16 MVA-es tartalék transzformátor van beépítve, ahonnan 10 db 20 kV-os 
középfeszültségű vezeték távozik, melyek ellátják a városba telepített kisebb transzformátorokat. 
A lakások 98%-a be van kötve az elektromos hálózatba. Az elektromos vezeték elérhető minden 
csatlakozni kívánó fogyasztó számára, így a vezeték kiépítettsége 100 %-osnak tekinthető. A 
földkábelek aránya 25%-os. Rendszerhibák, áramkimaradások, illetve ingadozások előfordulnak, 
melyek számát vezetékcserékkel, illetve a transzformátorok számának növelésével igyekszik 
csökkenteni a szolgáltató. A mostani rendszer képes ellátni a város jelenlegi és várható villamos 
energia igényeit. A becsült mennyiséget meghaladó elektromos energiaigény esetén azonban vagy 
a meglévő alállomást kell bővíteni, vagy a 120 kV-os vezetékről új leágazással a város keleti részén 
egy új 120/20 kV-os alállomást kell építeni. Amennyiben az Ipari Parkba nagy energiaigényű (10 
MVA–nál nagyobb) vállalkozás szeretne betelepülni, a megoldást a várostól északra elhaladó 
Sándorfalva – Arad 400 kV-os távvezetékre csatlakoztatott új alállomás (400/120/20) kiépítése 
jelenthetné, azonban ezen beruházás bekerülési költsége cca. 1,5 Mrd. Ft. 

Makón 1973-tól kezdődően épültek meg az ellátást biztosító első gázelosztó vezetékek, a város 
földgázellátása azonban alapvetően a nyolcvanas évek második felében valósult meg. A térség 
jelenlegi gázszolgáltatója az Égáz-Dégáz Zrt. A városi gázfogadó állomás a Földeáki úton 
helyezkedik el, ahová a fölgáz nagynyomású vezetéken érkezik, és itt történik a szétosztás. Az 
állomástól 300-as vezetéken, középnyomáson (3 bar) osztódik szét a földgáz a város 
gerincvezetékein. A városi vezetékhálózat középnyomású, a lakóházaknál, a bekötéseknél vannak 
elhelyezve a nyomáscsökkentők. A lakótelepeken központi nyomásszabályozók vannak beépítve. 
A város földgáz-vezetékhálózata körvezeték rendszerű a biztonságos gázellátás érdekében. A 
meglévő hálózat a város mostani és várható gázmennyiségi igényeit megfelelően képes ellátni. A 
2007. decemberi szolgáltatói adatok alapján a lakások 82%-a van bekötve a gázhálózatba. 

Makó közigazgatási területén a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft végzi a távhő szolgáltatási 
tevékenységét. A lakosság által használt hőmennyiség az elmúlt években folyamatosan csökken, 
míg 2009-ben ez az értéke 19722 GJ volt, addig 2013-ra 17781 GJ értékre változott. Főleg a 
belvárosi részeken, ezen belül is a panellakásoknál és e területen elhelyezkedő közintézményben 
működik távfűtés. 
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21. ábra: A lakosság távhőellátásra felhasznált hőmennyiségének (Gigajoule) változása 

 

Forrás: KSH 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

A településen szélenergia hasznosítása nem történik. 

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából - a felhőzet következtében 
beálló veszteségeket követően - 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves 
átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238 
W/m2, ami több mint hétszeres különbséget jelent. 

A napenergia hasznosítására kiváló adottságokkal rendelkezik Makó, de a lehetőségekhez képest 
jóval elmarad a tényleges felhasználás. Egy-két intézményben már kiépültek napkollektoros 
rendszerek (ENI idősek otthona, Királyhegyesi utca, Zöldház, Maros-part oktatási központ) de 
további fejlesztésekre lenne szükség. Jelenleg folyamatban lévő napelemes rendszer telepítése 
például több intézmény energia ellátását fogja biztosítani. 

A településen vízenergia hasznosítása nem történik. 

A településen biomassza hasznosítást két magánvállalkozás végez. Az egyik a makói pelletgyár, 
ahol  70%-ban fenyő, 30%-ban bükk, tölgy, fűrészporból készül tüzelőanyag.  

A geotermikus gradiens átlagos értéke Makó körzetében 18 m, hőenergia szempontjából az ország 
egyik leggazdagabb vidéke. A termálvíz nyerésére legkedvezőbb lehetőségek a felső-pannóniai 
rétegek 1500—2000 m mélységben nyílnak. Ezen kívül jelentős melegvíz nyerhető az 500—800 
m vastagságú pliocénkori porózusabb rétegösszleteiből. A geotermikus energiát a településen 
jelenleg a meglévő termálvizes távhőrendszeren keresztül lakások fűtésére, melegvíz ellátására 
használják, de ez nem meríti ki az adottságokban rejlő lehetőségeket. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát egyrészt épület felújítással (szigeteléssel, 
nyílászáró cserével), és hatékony, lehetőleg megújul energia hasznosításán alapuló rendszerek 
kiépítésével, energiatakarékos világítás kialakításával stb. lehet. Makón az önkormányzati 
felelősségi körbe tartozó intézmények nem rendelkeznek energetikai tanúsítással, a megújuló 
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energiahasznosítás alacsony szintű, az épületek nagy része felújításra szorul. Egy-két 
intézményben már kiépültek napkollektoros rendszerek (ENI idősek otthona, Királyhegyesi utca, 
Zöldház, Maros-part oktatási központ) de további fejlesztésekre lenne szükség. Jelenleg 
folyamatban lévő napelemes rendszer telepítése például több intézmény energia ellátását fogja 
biztosítani. 

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető 
formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, 
továbbítását biztosítja. A szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt 
létrehozó, vagy arra szervezett, vagy arra létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus 
hírközlés szolgáltatása alanyi jogú. 

Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet: 

 távközlési ellátás 

 műsorszórás, kábel tv ellátás 

A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NHH), melynek területi 
igazgatóságai: 

 Budapesti Hatósági Iroda 

 Debreceni Hatósági Iroda 

 Miskolci Hatósági Iroda 

 Pécsi Hatósági Iroda 

 Soproni Hatósági Iroda 

 Szegedi Hatósági Iroda 

Makó a Szegedi Hatósági Irodaterületéhez tartozik. A városban a kábeltelevíziós hálózatba 
bekapcsolt lakások száma folyamatosan nő a bekötött lakások száma 4998 db, ami a teljes 
lakásállományhoz viszonyítva 44 %-os arányt jelent. 

22. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 

Forrás: KSH 
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A kábeltelevíziós hálózaton a televíziós jeleken túl bármilyen elektromos impulzust lehet 
továbbítani. A kétirányúsított csillagpontos hálózatok alkalmasak internetes és telefonos 
szolgáltatások lebonyolítására is.  

Makón jelenleg 20 távközlési szolgáltató kínál Internet hozzáférést. A városban vezetékes 
telefonhálózaton, kábel televíziós hálózaton keresztüli és mikrohullámú internet kapcsolat 
kialakításra van lehetőség. 

A vezetékes telefon a mobiltelefonok térhódításával – eredeti funkcióját tekintve – egyre kisebb 
jelentőségű, évek óta az előfizetők számának csökkenése figyelhető meg. Azonban az egyéb 
alternatívák korlátozott elterjedtsége miatt a vezetékes telefon hálózatnak a jövőben is fontos a 
szerepe lesz a szélessávú internet-hozzáférés szempontjából.  

Makón az ezer lakosra jutó távbeszélő fővonalak száma 2006-ban 5.843 (ebből lakásfővonal: 4.861 
/ez a lakásállományhoz viszonyítva, annak 43%-át jelenti/, ISDN-vonal: 258). Az 1000 lakásra jutó 
lakásfővonalak száma 2348. A város mindkét jellemző tekintetében elmarad mind a megyei, mind 
a megye városainak átlagától. 

1.17 Térségi és települési környezetvédelem 

1.17.1 Talaj 

A település területe a békés-csanádi löszhátság déli felének jelentős részére terjed ki. Itt zömmel 
csernozjom- és réti csernozjom talajok keletkeztek, kivéve a hátság mélyebb hajlatait, ahol az 
idősebb és fiatalabb löszkőzetből iszapos mocsárlösz alakult ki a pleisztocén időszak közepe táján. 
A pleisztocén lösztérszín Ny-i szomszédságában a terület legnagyobb részét azonban ártéri üledék 
borítja. E terület részben a Maros és a Szárazár korábbi ártéri iszaplerakódásának 
áthalmozódásával újra feltöltődött, amiből öntésföldek, réti talajok, réti öntések keletkeztek. A 
talajképződési tényezők területünkön többnyire a csernozjom talajok kialakulásának kedveztek, 
azonban képződési körülményeik során eltérő típusváltozatok is létrejöttek.  

A Maros folyó mentén humuszban szegény nyers öntéstalajok jellemzők, nagy területen fordul elő 
agyagos, agyagos vályog mechanikai összetételű réti talaj. A város északi határában szikes talajok 
találhatók. Településföldrajzi szempontból Makó területének legfontosabb kőzete a legfelső 
sárgaföld, vagy lösz, aminek elmállásából keletkezett a Makó környéki kitűnő termőtalaj.  

Internet-előfizetés 

Telefonhasználat 
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25. térkép: Település és környékének talajtérképe 

 

Forrás: Agrotopo 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

A Makó és környékének területe a Maros vízgyűjtőjéhez tartozik. A folyónak évenként két jelentős 
áradása van; a tavaszi és a nyári, vagy „zöldár". Mindkettő egyenlő mértékben veszedelmes. Első 
esetben, midőn az erős inszoláció hatására az erdélyi hegyekben a hóolvadás megindul, rendesen 
február végén, vagy legkésőbb március első napjaiban a folyó nagymértékben felduzzad. De 
amilyen gyorsan megárad, aránylag épp olyan gyorsan lehúzódik az ár. A Maros vízminőségét 
jelentősen befolyásolják a Román szakaszon belevezetett ipari és lakossági szennyvizek, de az 
Élővíz-csatorna és a Szárazér szennyezett vize is fokozza a vízminőségi problémákat. A Maros 
vízminőségi jellemzői a magyarországi szakasz Makóig terjedőterületén III-IV. közötti. 

A város vízelvezetése szempontjából a városon keresztül húzódó Nagyéri, Jágori, Ardicsi, 
Vitahalmi és Honvéd-csatornák említhetők, amelyeknek befogadója a 4,5 km hosszú Makói-
főcsatorna. Ezen kívül az alábbi csatornák keresztezik a település közigazgatási területét: 

 Sámson—Apátfalvi főcsatorna 

 Alsó-Dáli csatorna 

 Rákosi csatorna 

 Gacsibai csatorna 

 Varga csatorna 

 Vitahalmi csatorna 

 Ardicsi csatorna 

 Pusztaszentmiklósi csatorna 

 Makói főcsatorna 

Vízfolyások, tavak 
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 Gencshát—Gacsibai csatorna 

 Ürmösi mellékcsatorna 

 Ürmösi csatorna 

 
Makó város egyik legfontosabb csatornarendszere a Mátyáshalmi-főcsatorna, amely számos 
mellékcsatornát összegyűjtve, nemkülönben Makó város belterületének belvízinek befogadását is 
szolgálja. 

A felszíni vízállásokban szegény a település. A várostól észak-keletre lévő, horgásztóként 
funkcionáló Makói téglagyári gödrök, és város keleti határában, önkormányzati tulajdonban lévő 
Gyilkos-tó vízfelülete (mára erősen csökkent, területét törmelékkel félig feltöltötték) említhető. 

Magyarország közel 45000 km2-es síkvidéki területének igen jelentős részét, becslés szerint 60%-
át veszélyezteti számottevő mértékben a belvíz. Ilyenformán - a meteorológiai és hidrológiai 
tényezők kedvezőtlen alakulása esetén - hatalmas terület kerülhet víz alá. Makó környéke 
mérsékelten és közepesen belvíz veszélyeztetett: 

 A belvízzel közepesen veszélyeztetett térség az erősen veszélyeztetett területek környékére 
terjed ki, összesen 11 800 km2-t érint, ami a teljes síkvidéki területnek a 26%-a. Az ide 
sorolható térségek az Alföldön: mindenekelőtt a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-
Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy 
melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza 
völgye, valamint a Duna-völgyi főcsatorna menti sáv. A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik 
ide, míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén. 

 A belvízzel mérsékelten veszélyeztetett térségek becsült területe 12 900 km2, ami a teljes 
Magyarország területének 29%-a és ebbe a zónába esik többek közt a Duna-Tisza közi hátság 
jelentős része. Az 1980-as évek elejétől itt tapasztalható tartós talajvízsüllyedés miatt e térség 
belvízi veszélyeztetettsége csökkent, egyes részeit ma már valószínűleg a belvízmentes 
zónába sorolnák. 

A belvízvédelem Makó város területén és környékén kiemelt fontosságú, mert a város mély fekvésű 
területen helyezkedik el, így a talaj felszínén elöntések, belvizek alakulhatnak ki. Ezért a város 
igazgatási területének nagy része belvíz szempontjából veszélyeztetett. A település belvízi 
veszélyeztetettségét növeli az a tény is, hogy a település nagy részén az ingatlanok nincsenek 
csatornázva, így talajvízdomb alakult ki. Emellett a városhoz a természetes terepadottságoknak 
megfelelően külterületi vizek is érkeznek.  

Makó város belvízi terhelését különböző jelenségek idézik elő. Elsősorban a nagy intenzitású, vagy 
hosszabb időszakú csapadék, mely ha magas talajvízszint esetén nem tud beszivárogni, és nem 
elégséges a meglévő csatornák kapacitása, akkor káros elöntéseket idéz elő. A város 
elhelyezkedéséből adódóan a Maros folyó magasabb vízállása esetén közvetlenül is befolyásolja 
a talajvíz magasságát. Ennek köszönhető, hogy az árvizekkel együtt járó fakadó víz megjelenése 
is belvízi terhelésként jelentkezik. A település belvízi veszélyeztetettségét csökkenti a jelenleg 
fejlesztés alatt álló szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep is, melyek következtében 
a város alatti talajvízdomb kiterjedése hosszútávon csökkeni fog. 

Makó városa mélyártéri területen fekszik, közigazgatási területe a 79. sz. Tisza-Maroszugi 
belvízrendszerhez tartozik, ezen belül a 79/10 Makói öblözetbe, melynek vize vagy a Tiszába, vagy 
a Marosba kerül gravitációsan, vagy szivattyús átemeléssel. A csatornákra a minimális 
esésviszonyok jellemzőek, amely lassítja a belvizek levezetését.  

A város főbb részeit, elsősorban a Belváros tereit, főbb utcáit még ma is a század elején épített, 
régi elavult, eliszaposodott, zárt csatornák látják el. Egyébként a város területén 132,5 km hosszú 

Belvíz 

Érintett 
belvízrendszer 
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elhagyott, többnyire nyílt árokrendszer és 40 km zárt csatornarendszer található. A város 
vízelvezetése szempontjából a városon keresztül húzódó Nagyéri, Jágori, Ardicsi, Vitahalmi és 
Honvéd-csatornák említhetők, amelyeknek befogadója a 4,5 km hosszú Makói-főcsatorna. 

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Makó érzékeny felszín alatti vízminőség 
védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

26. térkép: Település és környékének felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
besorolása 

 

Forrás: ATIKTVF 

A 219/2004 (VII.25) Kormány rendelet 2.sz. melléklete szerinti felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területek besorolása a következő (aláhúzva a településre 
vonatkozó pontokat, ld. előző ábra): 

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 

1a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek – 
külön jogszabály szerint – kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi 
határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei. 

1b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, 
mész- és dolomitmárga képződmények találhatók. 

1c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni 
állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint261 regisztrált 
természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25–1,0 km közötti övezete is. 

1d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály 
szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei. 

2.Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása 

2a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó után pótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja 
a 20 mm/évet. 

Felszín alatti vizek 
érzékenysége 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85281.612637#foot261
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2b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó 
területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga 
képződmények találhatók. 

2c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül 
található. 

2d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni 
állóvizek mederéltől számított 0,25–1,0 km közötti övezete. 

2e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek. 

3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület 

3) Egyéb, az 1–2. pontokba nem tartozó területek 

A talajvíz közepes vízszinteknél és a folyóktól messzebb eső részeken is egyaránt 1-10 m között 
változhat, mélységére jelentős befolyással bír a Maros vízállása, az oldott sótartalma igen magas, 
amely hasznosítást jelentősen megnehezíti. Mennyisége nem jelentős, kémiai jellege 
nátriumkloridos. Keménysége 25-35 nkº közötti, de a település környékén 45 nkº fölé emelkedik. A 
szulfáttartalom eléri a 600 mg/l-t. 

27. térkép: Település és környékének felszín alatti vízszint térképe 

 

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m) 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a 
környezeti célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések 
összefoglalását. Makó területe a p.2.13.2 felszín alatti víztesten található és az erre a víztestre 
vonatkozóan meghatározott célok és intézkedések teljesítésében érintett.  

Talajvíz 

VGT  
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Makó területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be, a kitermelt víz minőségi 
jellemzésével. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények 
védelméről szóló 123/1997, (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó 
területhasználati korlátozásokat. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari 
tevékenységből származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző 
meteorológiai helyzetekben esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A 
településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid (NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron 
a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát. A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke 
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével 
zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) 
került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F 
csoportokba, valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Makó a F légszennyezettségi zónába tartozik, nem szerepel a 
kiemelt települések között.  

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak a településen manuális mintavevő helye van, 
ahol azonban 2014 óta nem történtek mérések, korábban is csak NO2 mérését végezték, melynek 
eredményét a következő táblázatban látható. 

42. táblázat: Értékelés a 2013. évi adatállomány alapján, éves határértékhez viszonyítva 

 

A városban légszennyezés tekintetében jelentős kibocsátású ipari szennyező nincs. A Givaudan 
és a Gumigyár bár az légvédelmi előírásoknak megfelelnek, helyi közlés szerint  olykor veszélyes 
anyagok kerülnek a levegőbe. Legjelentősebb problémát a várost kettészelő 43. számú főúton 
lebonyolódó forgalom jelentette, de a kiépült elkerülő út jelentősen tehermentesíti a települést. 
Légszennyezettség tekintetében kedvező a gázfűtéses lakások és a burkolt utak magas aránya, 
ugyanakkor növekszik a fafűtést alkalmazók aránya. A nagy kiterjedésű, időszakosan növényzettel 
borított mezőgazdasági területek kiporzása és a mezővédő sávok hiánya következtében viszont a 
levegő szállópor terhelése rendkívül magas. 

A településen az allergén gyomok terjedése is problémát jelent. A település zöld területeinek 

parlagfű mentesítését a Makói Városgazdálkodási Kft. végzi, valamint a Bogár Mérnökség Kft. 

felelős a külterületek parlagfűmentesítésért. Ezen kívül meg kell említeni főként a kertvárosias 

részeken – kimondottan Gerizdes városrészben - problémát jelentő állattartásból eredő bűzhatást, 

melyet helyi állattartó rendeletben lehetne szabályozni. 

Felszín alatti 
vízbázis 
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1.17.4 Zaj, és rezgésterhelés 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. 

43. táblázat: Zaj terhelési határértékek 

Sorszám Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM 
megítélési szintre* (dB) 

 
 

NAPPAL06-
22 ÓRA 

ÉJJEL 22-
06 ÓRA 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 
55 45 

4. Gazdasági terület 
60 50 

 

A településen nincsenek jelentős zajkibocsátó ipari létesítmények, lakóövezetbe ékelődő ipari 
területek, az ipari eredetű zajterhelés nem jelentős. Eddig a 43-as közút, települést kettészelő 
szakasza jelentette legnagyobb zajterhelést, ami a kiépült elkerülőnek köszönhetően a jövőben 
már nem fog jelentős problémát jelenteni. 

1.17.5 Sugárzás védelem 

Településen nagyfeszültségű távvezeték lakóövezetet nem érint. Makó Paks, Mochovce, Bohunice 
atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) 
területére esik. Makó Paks atomerőmű 30 km-es Sürgős Óvintézkedési Zónája (SÓZ) területén 
kívül esik. 
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28. térkép: SÓZ és ÉÓZ határok hazánkban és a környező országokban 

 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban egy országos 
sugárzásfigyelő rendszer épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból 
álló hálózat. Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek 
folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. 
Makó területén sugárzásmérő pont nem található. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

Makó város és a Dél-Alföldi régió 88 települése 2006-ban önkormányzati társulást hozott létre a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer (DAREH) Létrehozását célzó 
Önkormányzati Társulás néven. A társulás célja, hogy együttes erővel biztosítsa a tervezett 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos, így a rekultivációs munkálatok megvalósíthatóságát is az 
előkészületekkel, a projekt menedzselésével, megvalósításával és ellenőrzésével együtt. A feladat 
megvalósítása során a tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató 
létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó 
telepek rekultivációját vállalják. A DAREH a környezet védelmének érdekében, valamint a felszíni 
és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására és a nem megfelelő műszaki 
védelemmel rendelkező települési szilárdhulladék-lerakók által okozott környezetterhelés 
minimalizálásának, vagy megszüntetésének érdekében a nem megfelelő műszaki védelemmel 
rendelkező bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak a rekultivációját hajtja végre a 
KEOP-7.2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” című pályázati konstrukció keretében. 

A település bezárt, régi hulladéklerakójának rekultivációja is ezen projekt keretein belül került 
megvalósításra a rekultiváció II. ütemében. A tájsebet egy növényekkel borított domb váltotta ki, 
miközben egy korszerű hulladékudvar is épült, amely megkönnyíti a szelektív szemétgyűjtést és 
elhasznált tárgyaink lerakását. 

Hulladékgazdálkodá
si Társulás 
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A településen kommunális hulladék gyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatatást a  FBH-NP Kft. végzi. 
A begyűjtött, szállított hulladékok kezelése a megfelelő műszaki védelemmel és infrastruktúrával 
ellátott IPPC engedéllyel is rendelkező Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban (6645 
Felgyő 0294/27 hrsz) történik, üzemeltetője a Csongrádi Víz- és Kommunális Korlátolt Felelősségű 
Társaság (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 35.). 

23. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát 2011-ig lényegében jelentős növekedés 
jellemzi, majd 2012-re visszaesik a 2001-es állapotra. 

A városban a közszolgáltató működteti a szelektív hulladékgyűjtést. Makón összesen 21 
gyűjtősziget üzemel. A gyűjtőszigeteken jellemzően papírt, műanyagot, és üveget gyűjtenek arra 
alkalmas és megfelelő edényzetben. A településen hulladékudvar nincs, de tervezik kiépítését a 
régi szeméttelep rekultivációja után, annak területén. A DAREH-os projekt keretében, a mai 
követelményeknek mindenben megfelelő hulladékgyűjtő rendszer jön létre, ahol már a házaknál a 
lakók ki tudják válogatni a szemetet. Mindenki kapni fog egy új hulladékgyűjtő edényt, kifejezetten 
szelektív gyűjtésre. 

A zöld hulladékok elkülönített, szervezett, lakosságtól történő rendszer begyűjtése biztosított, a 
begyűjtést az FBH-NP Kft. végzi heti egy alkalommal. 

A városban a hulladéklerakó mellett került kialakításra egy Gore-rendszerű, 6.200 t/év kapacitású 
zöldhulladék komposztáló. A DAREH részeként tervezett a jelenlegi létesítmény felújítása, 
esetleges bővítése, hogy a későbbiekben, mint térségi komposztálótelep működjön. A telep 
esetében a fejlesztési igény a kezelő-gépsor, illetve a hatékonyabb, fóliával takart komposztálási 
technológia kialakítására vonatkozik.  

A veszélyes hulladékok gyűjtése részben rendezett (építési törmelék, gumi), a többi (elektronikai 
termékek, sav, fáradt olaj, akkumulátor, stb.) szabályos elhelyezési módjáról és helyéről (díjairól) 
rendszeres tájékoztatást kap a lakosság. A gyűjtés EWC kódonként szétválogatva kijelölt 
hulladéktárolóba történik. Az ártalmatlanítást vagy újrahasznosítást arra engedéllyel rendelkező 
szakcég végzi el. 
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A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya 2010-
között jelentősen megnőtt. Ez a növekedés volt tapasztalható a lakosságtól szelektív 
hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék arányában is, de 2013-ban jelentős 
csökkenés következett be.  

24. ábra: A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

Az állati tetemek ellenőrzött begyűjtése megoldott a városban. A város északi határában, a 
településtől kb. 1 km-re, az Makói Városgazdálkodási Kft. kezelésében lévő gyepmesteri telepen 
történik a kóbor ebek elhelyezése, valamint a településen és vonzáskörzetében keletkező állati 
hullák és maradványok begyűjtése, tárolása, a hódmezővásárhelyi ATEV Fehérjefeldolgozó 
telephelyére történő beszállításig. Az elszállítást az ATEV heti 3 alkalommal végzi. A telep 
felújítása megtörtént egy IPA pályázatból, 2010-ben és 2014-ben történtek fejlesztések. 

A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.2 fejezet tartalmazza. 

A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapot mezőgazdasági területen hasznosítják. A 
kommunális folyékony hulladék szippantását, és kihordását a szennyvíztisztító telepre az Alföldvíz 
Zrt. végzi, melyre a szennyvízberuházás megvalósulása után nem nagyon lesz szükség (teles 
szennyvíz csatornahálózat kiépítse). 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

Az Ipari Park Makó város észak-keleti részén, a rendezési terv szerint kijelölt iparterületen, a Makó-
Hódmezővásárhely vasúti szárnyvonal, a Rákos felé vezető 4432. sz. és a Királyhegyes felé vezető 
4424. sz. mellékutak által körülhatárolt területen fekszik. 

A város beépített belterületén illegális hulladéklerakó nincs. Eseti jelleggel kis mennyiségű illegális 
hulladék-elhelyezés szokott előfordulni a város határában (a mezőőri szolgálat által jól 
beazonosított és rendszeresen ellenőrzött 16 db helyszínen). A régi hulladéklerakó rekultiválása 
folyamatban van. 

Makó területén három külszíni bánya található, melyek közül a Makó III. – homok védnevű 
tájrendezés alatt áll. Felhagyott bányák az Ószegedi úti, és Gerizdesi bányagödör. 
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Elhanyagolt, romos állapotú épületekből a belvárosban több is található, melyek megszűntetése, 
felújítása a városkép javításához elengedhetetlen. 

1.17.8 Árvízvédelem 

Makó Maros folyó mellett fekszik közvetlenül az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési 
területén. Makó a 11.07.sz. Maros jobb parti árvízvédelmi szakasz, 2.95 számú Körös-Tisza-
Maros-közi ártéri öblözet Maros menti területé fekszik. A védelmi rendszerhez tartozó lokalizációs 
vonalak: 

 Makó-Hódmezővásárhely közötti vasúti töltés 

 Ürmösi keresztgát 

A 11.07.számú Maros jobb parti árvízvédelmi rendszer főbb adatai: 
 Maros jobb parti árvízvédelmi töltés hossza:  44 798 km 

 Sámson-Apátfalvi fcs, árvízvédelmi töltés hossza:  19 020 km 

 Összesen:     63 818 km 

 ebből Makó területére esik:              13 920 (13+950-27+870 tkm között)  

A teljes árvízvédelmi szakasz földtöltés.A 2006 évi ,,nagy árvíz” óta Makó város térségében a 
Maroson nem volt olyan mértékű áradás, hogy árvízvédelmi készültséget kellett volna elrendelni. 
 

44. táblázat: A Maros jellemzői Makónál74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján 

Mérce megnevezése Helye LNV MÁSZ 

Makó v.m.,  24,5fkm 625 cm 86,57mBf 

 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák az alábbiak: 

 Alacsony szintű a megújuló energiaforrások használata a városban 

 Az önkormányzati intézmények energetikai racionalizálása elmarad 

 A település szennyvízcsatorna hálózatának kiépítettsége nem teljes (folyamatban lévő 
szennyvíz beruházás) 

 Növelni kell a szennyvízcsatorna hálózatra a rákötések arányát a teljes lakásállományhoz 
képest 

 Az ivóvízhálózat elavult, az ivóvíz minőség nem megfelelő (folyamatban lévő ivóvízminőség 
javító beruházás) 

 Egyes településrészek (pl. Honvéd) infrastrukturális ellátottsága (gáz, ivóvíz) alacsony szintű 

 A csapadékvíz-elvezetés, amely szinte az összes városrészben komoly hiányosságokkal 
jellemezhető, fejlesztésre szorul 

 A külterületi csapadékvíz-elvezető rendszer nem hatékony, felmerülő belvíz problémák 

 A településen nem üzemel a légszennyezettséget mérő pont 

 Pollenterhelés 

 Állattartásból eredő zavaró bűzhatások 
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 Alacsony az erdősültség, és mezővédő erdők, erdősávok hiánya 

 Felszíni vizek vízminősége nem megfelelő 

 Nincs hulladékgyűjtő udvar a településen 

 Felhagyott bánya, illegális hulladéklerakások 

 A szelektív hulladékgyűjtés nem teljes 

 Komposztáló telep nem működik, fejlesztése szükséges 

1.18 Katasztrófavédelem 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Makó területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek. 

Csúszás, süllyedésveszélyes területek 

Csongrád Megye Területrendezési Terve alapján Makó teljes területe széleróziónak kitett terület.  

A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és 
süllyedésveszélyes terület nincs. 

Földrengés veszélyeztetett területek 

Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem 
érzékelhető. Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már 
jól érzékelhető, de jelentős károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente 
keletkezhet. 

Bács-Kiskun megye területéről az első rengést 1739-ben jegyezték fel. E rengés fészke Nagykörös 
(a megye közvetlen határán lévő város) környezetében lehetett. Kecskeméten 1753-ban figyeltek 
meg egy 50–os intenzitású rengést. Az 1911-es főrengés kipattanásáig 84 rengés keletkezett a 
vizsgált területen, elsősorban Kecskeméten, vagy annak közelében (Méntelek, Kerekegyháza, 
Fülöpháza, Izsák, Helvécia, Kunszállás, Szentkirály körvonalon), de Kecskemét, Lajosmizse és 
Kiskunfélegyháza is szerepel a katalógusokban. 

Bács-Kiskun megye földrengés által elsősorban veszélyeztetett települései: Kecskemét, 
Kerekegyháza, Ágasegyháza, Ballószög, Izsák, Orgovány, Jakabszállás, Kunszállás, Városföld, 
Szentkirály, Nyárlőrinc. 
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A szürke körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-
2009) mutatják 

29. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. 

 

Forrás:foldrenges.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=94:magyarorszag-foeldrenges-
veszelyeztetettsege&catid=5:geofizika&Itemid=7 

Legutóbbi érezhető rengések: 

 2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal, 

 2014.08.03 Cserhátsurány 

 2014.06.04 Bükk hegység 

Az elmúlt években Makón földrengés nem keletkezett. 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

A vízrajzi veszélyeztetettségnek kitett területeket a település területén a következő ábra 
szemlélteti: 

30. térkép: Vízrajzi veszélyeztetettség 

 

Forrás: Csongrád Megye TRT 
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A település rendelkezik vízkárelhárítási tervvel (2008), melyek felülvizsgálata időszerű. 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Makó B- közepesen veszélyeztetett település. 

A város a Tisza és a Maros árterületén, közvetlenül a Maros hullámtere mellett fekszik. A makói 
folyószakasz árvízveszélyes, legutóbb 2006-ban volt árvízi elöntésből származó vízkár. A 
fővédvonali töltések az elmúlt évtizedekben az előírt biztonságra kiépültek, rendszeres 
karbantartásukra az anyagi lehetőségek csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Az elsőrendű 
védvonalak vízügyi kezelésben vannak, magassági hiány nem mutatkozik esetükben, komolyabb 
fejlesztési elképzelés nem indokolt. A rendszeres karbantartás hiánya jellemzi a nyárigátakat 
(másodrendű védvonalak). A Maros hullámterében lévő kerteket és az üdülőterületet a kisebb 
árhullámoktól védő hullámtéri nyárigát elhanyagolt állapotban van, mielőbbi felújítása szükséges. 
Medererózió folyamatosan észlelhető, és kisebb-nagyobb mérvű mederelfajulások is előfordulnak, 
de e jelenségek nagyobb problémát nem okoznak. 

1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2.1 fejezet tartalmazza. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint Makó B- közepesen veszélyeztetett település. 

(1. belvízzeI nem, vagy alig veszélyeztetett terület, 2. belvízzeI mérsékelten veszélyeztetett terület, 3. 
belvízzeI közepesen veszélyeztetett terület, 4. belvízzeI erősen veszélyeztetett terület) 

31. térkép: Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe 

 

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-
INFO Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu 
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1.18.2.3 Mély fekvésű területek 

A városon belül, belvíz által leginkább a mély fekvésű területek, a nyugati Vertán telep és a keleti 
Honvéd városrész veszélyeztetettek.  

Az elmúlt évek 2010/2011, 2013-as év rendkívül csapadékos időjárása miatt keletkező belvíz 
folyamatos gondot okozott. 

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Kiemelt fontosságú a meglévő védvonalak megerősítése, rekonstrukciója, a csapadék-elvezető 
hálózat rendszeres tisztítása, a hálózat rekonstrukciója, bővítése. Ennek érdekében a települést 
érintően, az alábbi projektek kerültek megvalósításra, illetve vannak folyamatban: 

 állami projektek:  

 Árvízvédelmi művek a Maros mentén, Makói gátőrház és szivattyútelep fejlesztése 2014-
ben, ATIVIZIG 

 önkormányzati projektek: 

 Nagyéri tározó építése. A Nagyéri tározó építése eddig nem valósult meg, mivel a 
korábban kijelölt helyszín nem volt alkalmas a megvalósításra, annak költségvonzata és 
műszaki paraméterei miatt. Jelenleg a tározó helyszínének kijelölése folyamatban van. 

 Az elmúlt években mintegy 50 utcában, 14,7 km csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása 
történt meg, és 2010-ben még további 14,3 km csapadékvíz–elvezető rendszert építettek 
ki. Mindezeken túl 2009-ben elkészült a város külterületi vízrendezési koncepciója, mely 
a városból érkező vizek biztonságos elvezetését szem előtt tartva számításba veszi a 
jelenlegi szélsőséges időjárási viszonyok, illetve az autópálya által megváltozott külterületi 
vízelvezetést is. A makói csapadékvíz-csatorna építési program 2011-ben is folytatódott  

 

Makó belterületének csapadékvíz-elvezetésének fejlesztését az utóbb időben a külterületi 
befogadók kapacitáshiánya korlátozta. A belterületi fejlesztések és a Makót érintő útépítési 
fejlesztések (M43-as, Makó elkerülő út) mindenképpen záportározók építését indokolják. A burkolt 
felületek növekedésével meggyorsult a csapadékvizek összegyülekezésének ideje, így a többlet 
csúcs-vízhozamok elvezetésére a meglévő rendszerek csak fejlesztés mellett alkalmasak.  

Az elmúlt évek jelentősebb vis major eseményei a következők: 

 2006. évi tavaszi hóolvadás okozta belvízkárok helyreállítási többletköltségeinek 
támogatása - lezárult, elszámolva 

 2006. tavaszán a Maros folyón kialakult árvízhelyzet miatti védekezési munkálatai 
 2010. januárban lehullott kb. 35 mm eső, illetve a december havi enyhe és csapadékos 

időjárás miatt a Honvéd csatorna és a Nagyér- mely Makó város vizeinek fő befogadója - 
nem volt képes a csapadékvíz elvezetésére és több szakaszon elöntéssel fenyegetett, 
így ezeken a csatornákon azonnali mederkotrás vált szükségessé. II. fokú belvízvédelmi 
készültség elrendelésére kerül sor. 2010. január 07-ig lehullott csapadék következtében 
a Vitahalmi mellékág - mely a város egyik fő csapadékvízelvezetője - nem volt képes a 
csapadékvíz elvezetésére, így ezen a csatornán is azonnali mederkotrás vált 
szükségessé 

 2009 novemberében a Wekerle utcai nyílt szelvényű csapadék-csatorna kilépett a 
medréből az érintett ingatlant veszélyeztetve 

 Vis-maior igény bejelentése a 2010. június 18-i és 2010.június 21-i káresemények 
kapcsán:120 mm jégesővel vegyesen érkező csapadékot adó vihar során a város 
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vízelvezető csatornái emiatt megteltek, az önkormányzati tulajdonú épületekben jelentős 
kár keletkezett.A lehullott csapadék miatt azonnali kotrásra volt  

 2011. évi belvízkárok kapcsán vis-maior támogatási igénylése 

1.18.3 Egyéb katasztrófavédelmi tényezők 

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok 

Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Makó területén nincs. 

1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő 

korlátozások 

Makón mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek. 

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások 

A városban – a Veszélyes Üzem Adatbázis4 alapján - öt olyan üzem működik, melyek az általuk 
folytatott tevékenység alapján veszélyes üzemnek minősülnek. Veszélyes ipari üzemek Makó 
területén nincsenek. 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhely 

Makó közigazgatási területén az alábbi érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati 
területek, kutatási engedéllyel rendelkező területek és Műszaki üzemi terv határozattal rendelkező 
bányák találhatóak: 

 Makó-árok I. - szénhidrogén (nem hagyományos), mélyfúrás, üzemelő 

 Makó I. – agyag, üzemelő külfejtés 

 Makó I. - szénhidrogén (nem hagyományos),mélyfúrás, üzemelő 

 Makó III. – homok, külfejtés, tájrendezés alatt 

 Makó IV. – homok, nem üzemel, nincs érvényes Műszaki Üzemi Terve 

1.20 Városi klíma 

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1.2 fejezet tartalmazza. 

A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején 
különösen megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely 
eredhet az épületek, építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési 
struktúrából, a burkolatokon használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási 
viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, 
fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.). 

Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a 
szabadtérszínekéhez képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például 

 a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget), 

 a megváltozott átszellőzési viszonyok, 

                                                           
4http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index 

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index
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 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.5 

Makó városklímáját befolyásoló tényezők: 

 alacsony erdősültség, és mezővédő fasorok aránya 

 jelentős mezőgazdasági porterhelés 

 felszíni vizekben gazdag 

 meleg, száraz klimatikus viszonyok 

 alacsony iparosodottság 

 városi zöldfelületek aránya kevés 

Makón a városközpont területe az un. nőtt településrészen „törzsökös” részen helyezkedik el, mivel 
az utcahálózat és a telekosztások a természeti környezethez igazodva alakultak ki. A központi 
városrészt — a parkjainak és jellemzően „zöld”, tágas mezővárosi utcarendszerének köszönhetően 
— levegős városszerkezet jellemzi. Makó beépítettsége főként kertvárosias jellegű, kevés a sűrűn 
beépített terület, emeletes házak aránya alacsony, jelentős ipari tevékenység nem folyik a 
településen, a városi hősziget kialakulása nem jellemző, a külterület-belterület közötti hőmérséklet 
különbségek nem haladják meg a 2-3 C°.  

A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. 

 

                                                           
5 Városklíma kalauz, 2011 
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2 Helyzetelemző munkarész 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk 

összevetése 

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák 

Makó város demográfiai folyamataira a helyi népesség elöregedése, a fiatal generáció számának 
folyamatos csökkenése és a megyei szinten, mértékében és ütemében egyaránt kiemelkedő 
népességfogyás a jellemző. A fogyás elsődleges eleme a természetes fogyás, de sajnos a 
vándorlási egyenleg is erősen negatív értéket mutat. Az elvándorlás főleg a fiatalabb, képzett 
népességet érinti. 

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok kedvezőtlenül érintik mind a helyi gazdaságot, mind az 
intézményrendszert. 

 A fiatal, képzettebb – képezhetőbb – és motiváltabb munkaerő létszámának csökkenése 
a helyi munkaerőbázist számolja föl, ami a betelepülő beruházások számára az egyik fő 
szempont, de a már helyben működők döntéseit, fejlesztéseit, jövedelmezőségét is 
erősen meghatározza. 

 Az intézményrendszer – szociális ellátás (pl. bölcsőde), oktatás, kultúra, sport, rekreációs 
stb. jelentős „fogyasztója” a fiatalabb generáció. Folyamatos létszámcsökkenésük lassan 
fölösleges kapacitásokhoz, ezáltal a fajlagos költségek növekedéséhez vezet. Másrészt 
az intézményeken dolgozó létszám pótlásának alapjai is megkérdőjeleződnek általa. Az 
elöregedés révén a szociális rendszer másik oldalán és az egészségügyben is fokozódni 
fog az ellátásra, gyógyításra szoruló idős népesség száma. 

Települési közösség(kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

Makó város civil társadalma viszonylag aktív, sokrétű, és tevékenységeiben színes képet mutat. A 
makóiak jellemzően kötődnek gazdag kultúrájú, történelmi tradíciójú városukhoz, a rendezett, 
vonzó településképpel rendelkező belvároshoz. Ez a kötődés igen fontos közösségi, 
településfejlesztési erő, ám sok esetben kevés a helyben elhelyezkedni nem képes, vagy a helyi 
bérszinttel elégedetlen fiatalok számára ahhoz, hogy itthon tartsa őket, így nagy létszámban 
hagyják el a várost, ami a helyi munkaerőpiac szempontjából is komoly probléma. 

Az erős helyi közösség és a civil aktivitás pozitív hatással van a demográfiai viszonyok alakulására, 
az intézményrendszerre, a gazdasági szerkezetre. 

 Nyilván jelentős azon fiatalok száma is, akiket a városhoz, a közösséghez, a családhoz, 
az otthonhoz való kötődés akkor is a városban tart, ha a megélhetés itt nehezebb, mint 
külföldön. Ők azok, akik még javíthatják a demográfiai mutatókat, családot alapítanak, így 
a természetes szaporulatot növelik, a vándorlási egyenleg negatív rátáját nem rontják 
tovább. Ezen egyenlegnek, bár deficites, van azért egy jelentős bevándorlási eleme is: 
sokak számára vonzó letelepedési helyszín Makó, amihez hozzájárul a közösségi 
kohézió, a hagyományok, a közösség, mint vonzerő. 

 Az intézményrendszer „feltöltése” és a későbbi munkaerő utánpótlása szempontjából is 
igen jelentős az a népesség, akit a közösségi kohézió tart (is) a városban. 

 A gazdaság szempontjából a képzett munkaerőbázis megléte alapvető fontosságú. Azon 
népesség, amelyet a közösség kohéziója tart a városban, ezen bázist erősíti. A gazdaság 
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és helyi közösség kapcsolata kölcsönös: míg a helyi erőforrások a vállalkozásokat 
erősítik, a sikeres vállalkozások képesek munkát, piacképes jövedelmet, perspektívát 
nyújtani a munkavállalóknak.  

Hozzá kell tenni, hogy Makón a fiatalok letelepedését vagy maradását elősegítheti az alacsony 
ingatlanár és Szeged közelsége, a tiszta, nyugodt, vidékies környezet, amit a tömegközlekedés 
javítása tovább erősíthet.  

 

Intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

Makó város intézményrendszere – szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális –megfelelően 
működő, városi jellemzően járási szerepkörrel bír, amely feladatát megfelelően ellátja. A regionális 
jelentőségű gimnáziummal, megyei jelentőségű kórházzal, és gazdag kulturális kínálattal (pl. 
Hagymaház, múzeum) rendelkezik. A szociális intézményrendszer képes tompítani a nehéz 
gazdasági helyzet révén elesettek problémáit. Az intézményrendszer működtetésének – az 
önkormányzati kezelés esetében, kötelező és vállalt feladatok tekintetében – a városüzemeltetés 
képes megfelelni.  

A város megfelelő működtetése hatással bír a demográfiai viszonyokra, települési kohézióra és a 
gazdasági szerkezetre egyaránt. 

 A közszolgáltatások intézményrendszere – pl. a bölcsődei ellátás – fontos tényező a 
gyermekvállalási kedv szempontjából. Az egészségügyi ellátás pedig a munkaképes kor 
felső határát képes feljebb tolni. A jól működő intézményrendszer biztonság érzetet ad, 
hozzájárul az elvándorlás mérsékléséhez. 

 Az intézményrendszer működteti a kulturális intézményeket, szervezi, menedzseli és 
finanszírozza a programok, rendezvények egy részét, biztosít helyszín a kulturális 
eseményeknek és a civil szerveződéseknek is. Ezért közösségszervező ereje nagy, 
hatásában képes ezen területen jelentős eredményeket elérni. 

 A munkaerőpiac szempontjából alapvető a munkaképes korú népesség képzettsége, az 
utánpótlás nevelése, a piac által igényelt rugalmas helyi képzési rendszer, de ugyanilyen 
fontos ezen népesség egészségi állapota is – mindez a helyi intézményrendszer 
állapotától, szervezésétől, finanszírozásától függ. 

 

Gazdaság szerkezet és dinamika 

Makó gazdasága jelenleg viszonylag stabil, de perspektíváiban erős hiányosságok vannak, mivel 
e stabilitás külföldi beruházókon múlik. A helyi gazdasági potenciál gyenge, jövedelemtermelő 
képessége alacsony, hiába nyugszik a helyi agrárium évtizedes-évszázados hagyományokon, és 
hiába rendelkezik olyan ismertségű „brand”-el, mint a makói hagyma. A város gazdasági 
szerkezetét és foglalkoztatási helyzetét is meghatározó két cég egyéb szempontból (beszállítók, 
alapanyagok) nem integrálódott a helyi gazdaságba. Az ipari park mégis sikeresen működő 
projektnek nevezhető, hiszen e cégek nélkül Makó gazdasága önmagában nem lenne képes 
alternatívát kínálni lakosainak. Az innováció szintje alacsony, szinte mérhetetlen, a helyi termékek 
magas szintű feldolgozása nem megoldott. A helyi gazdaság fejlettsége, perspektívája hatással 
van a demográfiai helyzetre és a város költségvetésére is. 

 A helyi gazdaság biztosítja a munkahelyeket és a hosszú távú életperspektívát: alapvető 
a szerepe a munkaképes korú népesség helyben tartásában. Ezáltal a vándorlási 
egyenleg mindkét oldalát erősítheti: megfelelő működése, és a bérek piacképessége 
(amihez fejlett, magas hozzáadott értékű gazdaságra és fejlett szolgáltatásokra van 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 194 

ITS DA Konzorcium 

  
 

szükség) esetén csökken az elvándorlás, nő a bevándorlás, javul az egyenleg. Jelenleg 
sajnos ezzel ellentétes előjelű folyamatok dominálnak. 

 A helyi vállalkozások iparűzési, idegenforgalmi és építményadójukon keresztül járulnak 
hozzá a város költségvetéséhez, a prosperáló, fejlődő gazdaság egyre növekvő 
mértékben, ami a költségvetésen keresztül a város működtetését és fejlesztési 
lehetőségeit is meghatározza. 

 

Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

Makó város költségvetése az elmúlt években lezajlott országos szintű közfeladat átcsoportosítás 
és a finanszírozás változásai révén jelentősen csökkent, meghaladva az ellátandó feladatok 
csökkenésének mértékét. Ettől függetlenül a város utolsó lezárt és jóváhagyott költségvetése 
(2013) egyensúlyi helyzetet mutat, a bevételek meghaladják a kiadásokat, az önkormányzat 
működőképességét sikerült fenntartani, a likviditás folyamatosságát folyószámlahitel igénybe 
vétele nélkül biztosítani. A város továbbá képes volt jelentős fejlesztések megvalósítására, 
amelyek esetében a pályázati úton elnyert források mellé az önerő biztosítása is jelentős kihívást 
jelent. A városban az iparűzési adó bevételek dinamikus növekedése lényeges eleme a 
költségvetés bevételi oldalának. A város költségvetése várhatóan a jövőben sem teszi lehetővé 
saját erős fejlesztések megvalósítását, de a pályázati források önrészének finanszírozását igen. 

Az Önkormányzat gazdálkodásából adódó lehetőségek minden területet érintenek, ahol a 
működés vagy a fejlesztés, esetleg a támogatások részben vagy egészében önkormányzati 
forrásból származnak. E hatások az önkormányzat korlátos pénzügyi lehetőségeiből adódóan 
ahhoz mérten jelentősek. Ezek közül is kiemelten: 

 Hatással van a demográfiai viszonyokra, azáltal, hogy mennyire tudja ösztönözni a 
gyermekvállalási kedvet, visszafogni a fiatalok elvándorlását (munkahelyteremtés, 
lakáspolitika, a város vonzóvá tétele). Ez a hatás eléggé közvetett és sok erősebb tényező 
is befolyásolja, pl. cégek, beruházók munkahely teremtési döntései (adózás, világpiaci 
trendek stb), helyi lakáspiac árai stb. 

 A települési közösségekre a kultúra, rendezvények, programok megrendezése, 
kezdeményezése, finanszírozás, illetve a civil szervezetek finanszírozása révén. 
Közvetlen hatás, mivel az ide sorolható tevékenységek egy része teljes egészében függ 
az önkormányzati forrásoktól. 

 Az intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés – a tulajdonos 
üzemeltető személyétől függően teljes egészében hatással van rá, de léteznek az 
önkormányzattól teljesen független intézmények is, az átszervezett közoktatásban pedig 
jellemzően a tulajdonos az önkormányzat, így a fejlesztésekben érintett, de az 
üzemeltetésben nem. 

 Gazdaság szerkezet és dinamika: a helyi gazdasági környezet befektető és vállalkozó 
baráttá tételével, az ipari park és a költségvetést is érintő támogatások és kedvezmények 
rendszerével közvetlen hatással van a tématerületre a költségvetés, de annak 
nagyságrendje miatt csak egy eleme a vállalati döntéseknek. 

 Az épített környezetre való hatás a költségvetésben a városrehabilitációs tevékenységek 
pályázati önerejének előteremtésében jelenik meg közvetlenül. 

 A közlekedési hálózat és minősége (belső és külső), a közművek és elektronikus hírközlés 
és a környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság területek az előbbihez 
hasonlóan fejlesztési-pályázati oldalról befolyásoltak a költségvetés részéről. 
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Közlekedés 

A városra jellemző utazási szokások megfelelő alapot jelentenek arra, hogy a fejlesztés és 
üzemeltetés a fenntartható közlekedés elveivel összhangban folyjon. Különös figyelmet kell 
fordítani a helyi gyalogos és kerékpáros, valamint az ingázók közösségi közlekedés igényeinek 
kiszolgálásra. A motorizációs szint alacsonyabb az országos, a megyei és a Dél-alföldi átlagnál, 
amely kihasználható lehetőségként javasolt értelmezni. 

Makó térségi és nemzetközi közúti elérhetősége kielégítő, közvetlen nemzetközi gyorsforgalmi úti 
kapcsolattal rendelkezik. A járás településeit a sugarasan futó országos összekötőutak révén lehet 
megközelíteni. Ezek külterületi szakaszai néhol leromlottak, felújításra szorulnak, melyet az 
országos út kezelőjének, együttműködve a várossal kell felújítaniuk. A vasúti közlekedési 
kapcsolata még a közeli megyeközponttal is rendkívül rossz. 

A település jelenlegi közlekedési struktúráját alapvetően meghatározzák a 43. sz. főút és a többi 
országos összekötőút belterületet átszelő nyomvonalai. A jelenlegi kiépítettség erre a helyzetre ad 
megoldást. Az északnyugati elkerülő és az M43 autópálya városig elkészült szakasza részben 
orvosolta a problémát. 

Az autópálya határig való megépítése, mely a közeljövőben várható tovább javít a település 
forgalmi viszonyain. A főút északnyugati szakaszának megépültével teljes mértékben 
megszabadul a város a tranzitforgalomtól. Ez lehetővé teszi a város gyűjtő és forgalmi útjainak 
újraértékelését, új, inkább városi szerepüknek megfelelő átépítését. Az országos közúthálózati 
fejlesztések lehetővé teszik a településrendezési tervben rögzített gyalogos városközpont 
kialakítását. A település belső hálózatának fejlesztését a fenti folyamattal összehangoltan javasolt 
folytatni. A sűrű gyűjtőúthálózat szükségessége vizsgálandó, a burkolattal még nem rendelkező 
lakóutcák burkolása minimális elvárás. 

A lakóterületek terhelése, amennyiben a lakosság részéről igény van rá, Zóna 30 övezetek további 
kijelölésével javasolt csökkenteni. 

A korszerű és kedvelt helyközi autóbusz közlekedés szolgáltatási színvonala tovább növelhető a 
kiegészítő szolgáltatás, a B+R parkolók igényes kiépítésével. A vasút közlekedés megőrzése, 
szinten tartása hosszú távú érdekek mentén szükséges. A tervezett Szeged – Makó tram-train 
szolgáltatás megvalósítása még szorosabbra tudja fűzni a kapcsolatot a megyeszékhely és a járási 
székhely között, mely kölcsönös előnyökkel járhat. A leépülő vasúti szolgáltatások meglévő 
infrastruktúrái ezzel felértékelődnek. A közúti forgalomtól függetlenített, kötöttpályás, 
környezetbarát megoldás sok lehetőséget hordoz magában. 

A kerékpáros és gyalogos forgalom közös felületeken való vezetése az országos utak mentén, 
különös tekintettel az elkerülőút tervezett megvalósuló új szakaszára, átgondolandó. A hálózati 
elemek megvalósítása során előnyben kell részesíteni a nagyobb forgalombiztonságot nyújtó 
kétoldali, irányhelyes megoldások (kerékpár sáv) alkalmazását. A jellemző kerékpáros 
hivatásforgalom miatt az ezt szolgáló szakaszok építése javasolt első sorban. Mindezek mellett 
Makó idegenforgalmi potenciálja jelentősen növekedett az elmúlt időszakban, ezért a szabadidős 
kerékpározás infrastruktúrája is fejlesztendő. 

A belváros gyalogos felületeinek bővítése és a kerékpáros forgalomtól való mentesítése jelentősen 
növelné a gyalogos közlekedés színvonalát. Ezt az idegenforgalom is igényelné, hiszen a sétányok 
már nem csak a „közlekedést”, hanem korzózást, kirakat nézést, teraszokon való üldögélést 
szolgálnák, a társasági élet egyik színtere volna a helyiek számára is. 

Környezet állapota és közműellátottság 

Makó környezeti állapota összegében jónak mondható, jelentős ipari tevékenység sohasem volt, 
agrár jellegű település, ahol a szántóföldi gazdálkodás dominál. Az elkerülő út megépülésével 
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jelentősen csökkent a lakóterületeket érő zajterhelés, és valószínűleg javult a levegő minőség 
állapota is, bár az immissziós mérőponton utoljára 2013-ban végeztek mérést (csak NO2 mérése 
történt). A jelenleg folyamatban lévő nagy beruházások (szennyvíz, ivóvízminőség javító program) 
a környezet szennyezés további csökkenését fogják eredményezni. Az üzemek többsége az 
élelmiszeriparhoz kapcsolódik, a környezetet jelentősen nem terhelik. Meg kell szüntetni a felszíni 
vizeket érő szennyezéseket, települési szinten kell megoldani a vízelvezetés problémáját az 
ökológiai, mezőgazdasági, és vízrendezési szempontokat is figyelembe véve.  

A közműhálózat összességében jól kiépített, de vannak még hiányosságok főként a csapadékvíz-
elvezetés területén. A település geotermikus energia adottságai kiválóak, a meglévő termál közmű 
hálózat is ezt a meleg vizet hasznosítja, ennek bővítése további feladat. Egyéb megújuló 
energiaforrás alkalmazására csak nagyon kevés példa van, szélesíteni kell a napenergia, esetleg 
biomassza hasznosítását, melyre a település kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik. Az 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését rövid távon végre kell hajtani. 
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3 Helyzetértékelő munkarész 

3.1 Helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Az alábbiakban azon helyi társadalmi-gazdasági folyamatok, tendenciák kerültek kiemelésre, 
amelyek erősen befolyásolhatják, vagy meghatározhatják a város jövőjének alakulását. 

 

 Csökkenő népességszám. A Makót érintő egyik legkedvezőtlenebb folyamat a 
demográfiai helyzet alakulása. A népességfogyás üteme megyei viszonylatban az egyik 
legmagasabbnak számít. A lakosság elöregedése révén egyre kevesebb a szülői korú 
fiatal, ráadásul jelentős részük elvándorol. Makón 2001-2011 között8,05%-al (2062 fő) 
csökkent a népesség száma, ami egy kisvárosnyi létszám! Nehéz jóslásokba 
bocsátkozni, de amennyiben feltételezzük, hogy a munkahelyteremtésre, a fiatalok 
lakáshoz jutásának könnyítésére irányuló törekvések rendeződnek, a devizahitelesek 
problémája megoldásra talál (országosan sokan ez utóbbi miatt választották a külföldi 
munkalehetőségeket), megnő a gyermekvállalási kedv és csökken az elvándorlás,e 
tendencia talán mérséklődni fog, de irányában megváltozni még hosszú távon sem. 
Közép távon a vidékről betelepülők pótolhatják az elvesztett népességet. A városnak már 
közép távon is egy 20 ezer fő körüli népességre kell beállnia. Mindez nyilván érinti a 
potenciális munkaerőbázist és az intézményi kapacitásokat is. 

 Agrárfeldolgozó ipar és innováció elégtelen szintje. A makói gazdaság vezérhajója 
jelenleg két külföldi tulajdonú nagyvállalat helyi leányvállalata, amely a munkaerőn kívül 
sem alapanyag, sem beszállítói szinten nem kapcsolódik a térség gazdaságához. A helyi 
potenciállal rendelkező gazdaság gyenge lábakon áll, hiányoznak a nagy hozzáadott 
értéket előállító, tudásigényes, magas szintű K+F+I tevékenységet és csúcstechnológiát 
alkalmazó iparágak. A nagy agrármúlttal és tradíciókkal, illetve kiváló adottságokkal 
rendelkező térségben az agrártermékek magasabb szintű feldolgozásának, ezáltal a 
nagyobb hozzáadott érték helyben képződésének nincsenek meg a feltételei, és az 
értékesítés, a termékpályák menedzselése is hiányos, a helyi terményeken a nagyobb 
haszon a térségen kívül képződik. Ha ezen tendenciák folytatódnak, közép- és hosszú 
távon is csak kis mértékű növekedés vagy stagnálás várható, az alacsony bérszínvonallal 
pedig nehéz lesz a városban tartani a munkavállalókat. A város ipari park fejlesztési 
törekvései fontos eszközt jelenthetnek ezen célkitűzések megvalósításában. Az is tény, 
hogy egyetemi-kutatói háttér nélkül az innováció szintjének növelése nem könnyű, bár 
Szeged közelsége alapot adhat a fejlesztéseknek.  

 Jelentős fürdőturizmus – a kapcsolódó programok, szálláshelyek és vendéglátás 
hiánya. A termál, wellness- és gyógyturizmus feltételei és ma már vendégforgalma is 
adottságnak tekinthető a városban. A fürdő népszerűsége elsősorban Romániában 
magas. A fürdőlátogatók döntő része ugyanakkor egy napos vendég, aminek oka az 
elégtelen kínálat mind a szálláshely és vendéglátás, mind a kapcsolódó programok 
területén. A turizmus haszna döntően ez előbbi két szegmensben csapódik le, hiányában 
viszont ez a jövedelem az elvész a város gazdasága számára. Ha ez így marad, a 
turizmus elveszíti a legfontosabb, több napos ott tartózkodást igénylő – szálláshelyre 
(minőségi!), vendéglátásra igényes – rétegét, az ebből származó helyi adóbevételeket és 
a helyi gazdaságra – szolgáltatásra, kereskedelemre – gyakorolt multiplikátor hatásokból 
eredő hasznokat egyaránt. 
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3.1.2 A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése (SWOT analízis) 

Erősségek Gyengeségek 

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

  Az országos és megyei átlagot is erősen 
meghaladó, az 1930-as évek óta tartó 
folyamatos népességfogyás. 

 A népesség elöregedő, a halálozások száma 
jelentősen meghaladja a születések számát. 

 Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók 
főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók 
száma növekvő tendenciát mutat. 

 A bevándorlás nem képes ellensúlyozni az 
elvándorlást sem, nemhogy a teljes 
népességfogyást. 

 A városban, a Honvéd városrészben nagyobb 
létszámú és arányú, társadalmi 
feszültségeket keltő, rossz szociális helyzetű 
szegregátum jelenléte. 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

 A városi civil szervezetek száma és ezek 
közösségi aktivitása magas, a helyi civil 
társadalom képe sokrétű, gazdag.  

 A civilek és egyéb társadalmi szervezetek 
aktívan részt vesznek a helyi társadalom 
életében. 

 Civil alapítványok működése segíti a helyi 
oktatási intézmények működését. 

 A Makói Civil Szervezetek Szövetsége segíti 
a helyi civil szervezetek működését. 

 Makó város gazdag helyi 
tradíciókban,kulturális élete - múzeumok, 
kiállítások, rendezvények – sokrétű. 

 A Hagymaház, mint kulturális és 
rendezvényközpont a helyi közösségi élet 
fontos centrumává vált. 

 A civil szervezetek támogatása nem 
elégséges. 

 Több civil szervezet is „kiöregszik”, a fiatalok 
részéről nincs megfelelő utánpótlás. 

 Nincs megfelelő helyi bázisa a civil 
szervezetek működésének. 

 A kulturális és egyéb rendezvényekre a 
városba érkezők elszállásolása gondot okoz. 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

 Regionális és megyei jelentőségű oktatási 
intézmények  működnek a városban. 

 A városban megfelelően működik a szociális, 
az oktatási (óvoda, alap- és középszint) és az 
egészségügyi ellátórendszer. 

 Megyei jelentőségű kórház működik a 
városban. 

 Nagy léptékű intézményi fejlesztések 
valósultak meg az oktatás területén. 

 A részleges vagy teljes felújításra szoruló 
közintézmények száma magas: iskolák, 
szociális és egészségügyi intézmények. 

 A szociális ellátásba kerülők visszavezetése a 
munkaerőpiacra problematikus. 

 A képzések egy része nem konform a piaci 
igényekkel. 

 Felsőfokú oktatási intézmény nem működik a 
városban. 

4. gazdaság szerkezet és dinamika 
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Erősségek Gyengeségek 

 A város gazdaságát meghatározó két 
multinacionális hátterű ipari vállalkozás is 
működik a városban (ContiTech (Phoenix), a 
Givaudan), ezek bővülési szándékára 
számítani lehet. 

 Helyi kis- és középvállalkozások képviselik a 
további fontos iparágakat, pl. áruszállítás-
logisztika, élelmiszeripar, húsipar, 
fémfeldolgozás stb. 

 A makói hagyma (Hungarikum!) minősége és 
hírneve még ma is nemzetközi szintű. 
Eredetvédett termény a makói hosszúgyökér. 

 A város és a térség mezőgazdasági 
adottságai és tradíciói kiválóak. 

  A lakossági és üzleti szolgáltatások és a 
kiskereskedelem egységei a városban 
megfelelően biztosítottak (bankok, biztosítók, 
áruházláncok, egyéb szolgáltatások stb.). 

 Az 1998-ban létrehozott ipari park a város fő 
gazdaságfejlesztési eszköze, 
szolgáltatásaiban, minőségében és 
területeiben folyamatosan bővül, mintegy 30 
ha közművesített terület áll rendelkezésre. A 
város e téren aktív marketing és 
kapcsolatépítő tevékenységet folytat. 

 Sikeres Ipari Park telekértékesítési és 
munkahely-teremtési program. 

 A közelmúltban megnyílt Makói Termál- és 
Gyógyfürdő a minőségi szolgáltatások széles 
körét nyújtva jelentős,nemzetközi szintű 
ismertségre és vendégforgalomra tett szert. 

 A fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan nő a 
kereskedelmi szálláshelyek és a 
vendégéjszakák száma, 4 csillagos hotel 
létesült a városban. 

 További turisztikai vonzerő fejlesztések is 
megvalósultak, amelyek közül kiemelkednek 
a maros parti fejlesztések. 

 A városban hightech iparágban működő, 
csúcstechnológiát alkalmazó vállalkozás nem 
található. 

 A vállalkozások K+F+I tevékenysége – a 
legnagyobbaktól eltekintve – igen alacsony, a 
város K+F potenciálja megyei szinten a 
legalacsonyabb. 

 A helyi vállalkozások tőkeellátottsága 
jellemzően alacsony, ami akadálya a 
fejlesztéseknek. 

 A helyi mezőgazdasági termékek helyben 
történő feldolgozásának, raktározásának 
háttere jelenleg is hiányos. 

 A mezőgazdasági termékek értékesítése 
szervezetlen, hiányzik az összefogás a 
termelők között. 

 A helyi munkaerőbázis képzettségi szintje 
viszonylag alacsony, különösen a felsőfokú 
képzettségűek tekintetében. 

 A gazdaságban jellemző az alacsonyabb 
termelékenységű mezőgazdasági és ipari 
munkahelyek jelentős száma, ami alacsony 
bérszínvonalat eredményez. 

 A fürdőturizmus szálláshely és vendéglátás 
háttere mennyiségi és minőségi szempontból 
a fejlesztések ellenére elégtelen, a több napos 
vendégek nagy része elvész a város számára. 

 A városba települt diszkont áruházláncok 
ellehetetlenítik a kisebb egységeket. 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

 A költségvetés kiegyensúlyozott, likviditása 
hitelfelvétel nélkül biztosított. 

 Az iparűzési adó bevételek növekvő 
tendenciát mutatnak. 

 A források elegendőek a pályázati források 
önerejének biztosítására  

 Az állami források a feladatcsökkenésnél 
nagyobb arányban csökkentek. 

 A helyi forráslehetőségek sajáterős 
fejlesztéseket nem tesznek lehetővé. 

6. táji és természeti adottságok 

 Jó minőségű termőföldön lehet a 
mezőgazdasági tájhasználatot folytatni, 
fejleszteni. 

 A zártkertekben jelentős a felhagyott, 
műveletlen területek aránya, ezen területek a 
városkörnyéki védelmi célú fásítás célterületei 
lehetnek. 

 A város erdősültsége rendkívül alacsony, 
hiányoznak a védelmi célú erdőterületek, 
valamint a külterület közútjait, mezőgazdasági 
útjait, valamint a csatornákat kísérő fásítások, 
véderdősávok. 
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Erősségek Gyengeségek 

 A bemutatható természeti értékek, a gyógyvíz 
és a marosi gyógyiszap hasznosítása a város 
idegenforgalmi vonzerejét növelik. 

 A felszíni vizek elvezetésének, 
visszatartásának műszaki feltételei 
hiányosak. 

 Természetvédelmi érdekeket veszélyeztető 
tájhasználatok (rekreáció, mezőgazdaság) 

7.zöldfelületek 

 A városközpont megújult közparkjai jelentős 
településképi, dendrológiai és kertépítészeti 
funkcionálisértéket képviselnek. 

 A város tágas utcában létesült széles fásított, 
helyenként parkosított zöldsávok 
idegenforgalmi vonzerőt is jelentő, különleges 
zöldfelületi értékei a városnak. 

 A város fásítási programjának és játszótér 
megújítási programjának megvalósítása 
folyamatban van. 

 A Maros ártér zöldfelületi értékeit hasznosító 
idegenforgalmi-turisztikai fejlesztési 
potenciálja. 

 A telepszerű beépítésű lakóterületek 
kertjeinek faállománya értékes, jellemzően 
megtartásra érdemes. 

 A városközponton kívüli, kisebb közterek, 
közkertek, néhány játszótér általában 
fejlesztésre, felújításra szorul. 

 Hiányoznak a gazdasági területekkel 
szomszédos lakóterületeket elhatároló 
védőfásítások. 

 Elöregedő, balesetveszélyt okozó faállomány. 
 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Igényes belváros,felújított, műemléki 
középületek 

 Sok műemléki és helyi védelem alatti épület, 
építmény 

 Rendezett közterületek 
 Maros parti egyedi táji, természeti környezet 

 Szállásférőhelyek hiánya 
 Lepusztult épületállományú településrészek 

 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 Kedvező az utazási mód választás 
(kerékpáros, gyalogos, autóbuszos utazások) 
a településen 

 A város nemzetközi gyorsforgalmi és kiterjedt 
országos összekötő úti kapcsolattal 
rendelkezik, melyek biztosítja az országos, 
nemzetközi és térségi közúti kapcsolatait 

 Két vasúti hálózati kapcsolattal rendelkezik a 
város 

 Magas a burkolt utak aránya (90%) 
 Forgalomcsillapított fejlődő és vonzó 

városközpont 
 Korszerű és sokak által használt autóbusz 

pályaudvarral rendelkezik a város 
 A forgalmasabb utak mellett a kerékpárutak 

illetve kerékpársávok vannak 

 Külterületi úthálózat nagy részben burkolatlan 
 A vasúti közlekedés szolgáltatása gyenge, 

leépülő 
 A kerékpár forgalmi infrastruktúra egyes 

szakaszai még nem épültek ki, különösen a 
városkörnyéki kerékpározást szolgáló elemek 

 Az autóbusz megállók kiépítettsége nem 
mindenhol éri el a szükséges szintet 
 

10. közművek és elektronikus hírközlés 

 Helyi ivóvízbázis megléte 
 Magas szinten kiépített települési közmű 

hálózat (víz, gáz, szennyvíz, villany stb.)  
 Korszerű szennyvíztisztító telep 

 Ivóvízminőséggel, és az ivóvízhálózattal 
kapcsolatos problémák 

 Belvíz-és árvízveszély  
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Erősségek Gyengeségek 

 Fejlesztésre szoruló csapadékvíz-elvezető 
hálózat 

 Szennyvízrákötések aránya nem 100%-os  
 Ipari Park közművesítése fejlesztésre szorul 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság 

 Összességében alacsony légszennyezés 
 Összességében alacsony zajártalmak 
 Termál közmű hálózat 
 Kedvező sugárzás védelmi helyzet 
 Ipari Park (ipari tevékenység kiszorul a 

városból) megléte 
 Megújuló energia potenciál (termálvíz, 

napenergia, biomassza) 
 Szelektív hulladékgyűjtés 
 Elkerülő út megléte, jelentősen csökkent 

forgalom, és ebből eredő zaj- és 
levegőszennyezés 

 Megújuló energia potenciál alacsony 
kihasználtsága 

 Önkormányzati épületek nagy része nem 
energia hatékony, felújításra szorul 

 Allergén gyomok terjedése 
 Illegális hulladéklerakások 
 Szelektív hulladékgyűjtés nem teljes 
 Felszíni, és felszín alatti vizeket érő 

szennyezések 
 Komposztáló telep nem üzemel 
 Állattartásból eredő bűzhatás 

 

 

 

Lehetőségek  Veszélyek  

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 A külföldi munkalehetőségek helyi 
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás, 
képzés, munkához jutás támogatása. 

 A befelé irányuló népességmozgások 
kihasználása, ösztönzése. 

 Szorosabb együttműködés a térség falvaival, 
településeivel 

 A külföldi munkavállalás lehetősége 
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal 
– és középkorú – rétegeket. 

 A gyermekvállalás terhei továbbra is a 
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem 
vállalását eredményezik. 

 Általánossá válik az egyke családmodell. 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

 A járás és a szélesebb értelemben vett térség – 
vonzáskörzet – bekapcsolása a helyi 
hagyományőrző és kulturális eseményekbe, 
programokba. 

 A civil társadalom külső kapcsolatépítésének 
támogatása. 

 Testvérvárosi kapcsolatok fokozott ápolása. 
 A helyi kulturális kínálat potenciális külső 

célcsoportjainak felkutatása, vonzása. 
 

 A helyi rendezvények belterjessé válnak, a 
csökkenő népességgel”elfogy” a 
közönségük. 

 Az utánpótlás (népességcsökkenés) hiánya 
a sport, a kultúra, a rekreációs 
tevékenységek területén. 

 A fiatal népesség elvándorlása miatta 
közösségi terek, találkozópontok 
kiüresedése, funkcióinak elveszítése. 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

 Az intézményrendszer vonzáskörzetének járási 
és azon túli kiterjesztése, különös tekintettel az 
oktatásra (gimnázium). 

 A helyi oktatási kínálat külső, megyei-regionális 
szintű potenciális célcsoportjainak vonzása. 

 A helyi és külső piacok oktatási-képzési 
igényeinek folyamatos figyelemmel követése, 
kiszolgálása. 

 A tulajdonban lévő intézmények 
fejlesztésére a források nem állnak 
rendelkezésre. 

 Az elvándorlás és népességfogyás révén a 
fiataloknál túlzott, az időseknél elégtelen 
kapacitások keletkeznek az 
intézményrendszerben. 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 Határon átnyúló és települések közötti 
együttműködésekben rejlő potenciálok 
hasznosítása 

4. gazdaság szerkezet és dinamika 

 A működőtőke beruházások érdeklődése 
fokozottan az OFTK-ban jelzett ún. külső 
városgyűrű felé fordul. 

 Nő a kereslet a jó minőségű félkész és kész 
élelmiszeripari termékek iránt. 

 A jó minőségű agrár alapanyagok iránti kereslet 
nő, mégha ennek magasabb is az ára. 

 A wellness és gyógyturisztikai szolgáltatások 
iránti kereslet erős, fokozódó és többrétű 
(gyermekes családok, kikapcsolódni vágyó 
párok, gyógyulást kereső idősebbek itthonról 
(OEP) és külföldről stb.). 

 A Magyarországon telephelyet 
keresővállalkozások igényei eltérhetnek a 
helyi kínálattól. 

 A rendelkezésre álló helyi és térségi 
munkaerő képzettsége nem felel meg a 
helyi és betelepülő vállalkozások 
igényeinek. 

 Nem sikerül további külső befektetőket 
találni az égetően szükséges szálloda- és 
szálláshely fejlesztésekhez. 
 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

 A 2014-2020 EU-s tervezési ciklus forrásai 
esélyt adnak a tervezett és szükséges 
önkormányzati fejlesztések megvalósításának 
finanszírozására. 

 Az ipari parkba sikeresen betelepített 
vállalkozások az önkormányzat adóbevételeit is 
növelik. 

 További forrás és feladatelvonás. 
 A helyi adók fokozott elvonása. 
 Az önkormányzat szerepkörének 

csökkentése. 
 

6. táji és természeti adottságok 

 Együttműködés a táji-természeti értékek 
védelmében a Körös-Maros nemzeti Park 
Igazgatóságával, a természetvédelmi kijelölésű 
területeken gazdálkodókkal. 

 A védett területek környezetében tervezett 
profitorientált fejlesztések potenciális 
környezetterhelése. 

7.zöldfelületek 

 A Maros ártér turisztikai fejlesztésében érdekelt 
magántőke bevonása az ártér értékmegőrző 
zöldfelületi fejlesztésébe is. 

 Az új építéssel járó fejlesztések esetén a 
beruházások részeként zöldfelületi 
fejlesztéseket is meg kell valósíttatni a 
fejlesztőkkel. 

 A városrész rehabilitációhoz kapcsolható 
zöldfelületi fejlesztések potenciális központi, 
illetve európai közösségi támogatása. 

 A gazdasági területek létesítésekor gyakran 
elmarad a kötelező zöldfelületek kialakítása, 
kötelező fásítása, majd elmarad a 
rendszeres jó karban tartása is. 
 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Fürdő további fejlesztésre való igény 
 Oktatási intézményi fejlesztés 
 Kalandpark, üdülő, sportlétesítmények 

fejlesztése 
 Lakóterületi és gazdasági területek bővítési 

lehetősége 

 A csökkenő népesség nem fogja tudni 
eltartani az intézményeket, megtölteni az 
idetelepülő munkahelyeket 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 203 

ITS DA Konzorcium 

  
 

Lehetőségek  Veszélyek  

 Alacsony motorizációs szint 
 Az M43 autópálya és a 43. sz. főút elkerülő 

szakaszának megépítésével a 
tranzitforgalomtól mentesül a város 

 Az országos és nemzetközi forgalom igényei 
szerint épült közlekedési területek a városi 
igényeknek megfelelő átalakítása 

 A gyalogutak és gyalogos területek bővítése a 
Belvárosban 

 A tram-train vasúti szolgáltatás fejlesztésével 
új, erősebb kapcsolat kialakítása Szegeddel 
 

 A motorizáció dinamikus növekedése, mely 
a gépjármű közlekedés elsőbbségét követeli 
a fejlesztések során 

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

 A helyközi és távolsági közösségi 
közlekedés finanszírozása az államtól függ, 
a bizonytalanság ronthatja a használat 
arányát, amely növelheti a 
gépjárműhasználatot, mely a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztését is meghatározza 

 Országos közúthálózati elemek 
kiépítésének elhúzódása 

 A gyalogos-kerékpáros forgalom 
növekedése, mely a közös használatú 
felületeken a forgalombiztonság romlásához 
vezethet 

10. közművek és elektronikus hírközlés 

 Szennyvízhálózatra való rákötések növelése 
 Ivóvízminőség javító program végrehajtása 

(folyamatban) 
 Termál közmű hálózat fejlesztése 
 Csapadék- vízelvezető hálózat fejlesztése, 

belvízveszélyes területek csökkenése 
 Szennyvízelvezető rendszer fejlesztésének 

végrehajtása (folyamatban) 
 Ipari Park közművesítése 
 Nagyéri tározó megépítése 

 Klímaváltozással együtt járó szélsősége 
időjárási események (káresemények, 
csap.víz-hálózat túlterhelése, belvíz) 

 Lakóövezet, ipari területek bővítése a 
szükséges közműhálózat fejlesztése nélkül 

 Szárazodó éghajlat mellett az 
öntözőrendszer fejlesztésének, vagy mzg.-i 
struktúra váltás elmaradása 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Termál közmű hálózat fejlesztése 
 Szelektív hulladékgyűjtés, és 

hasznosításkiterjesztése (pl.: gyepmesteri 
telep fejlesztése, komposztálás stb.) 

 Megújuló energiák minél szélesebb körű 
alkalmazása (geotermikus, napenergia, 
biomassza) 

 Energia hatékonyság javítása (épület 
energetikai fejlesztés) 

 Légszennyezettséget mérő állomás 
üzemeltetése 

 Felhagyott ipari telephelyek hasznosítása 
 Tájsebek (bányagödrök) rekultivációja 
 Helyi állattartó rendelettel a bűzhatással járó 

tevékenységek szabályozása 

 Használt termálvizek környezet 
szennyezése 

 Monokultúrák uralmának erősödése (pl. 
Energianövény ültetvények 
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3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés 

területi korlátai és lehetőségei 

A Településszerkezeti tervet legalább tízévente át kell tekinteni, ha szükséges módosítani kell. A 
helyi építési szabályzatot és annak mellékletét, a szabályozási tervet négy évente kell ellenőrizni, 
és az önkormányzatnak dönteni kell arról, hogy változatlan tartalommal továbbra is alkalmazza, 
vagy módosítja azokat.   

A most hatályos településrendezési eszközök 2018 év végéig alkalmazhatók. A településrendezési 
eszközöknek a megváltozott jogszabályok szerinti átdolgozásáról a közeljövőben gondoskodni kell.  

Általános tapasztalatként rögzíthető, hogy rendszerint nem a településrendezési terv az akadálya 
a fejlesztéseknek, az önkormányzatok, testületek gyorsan reagálnak, az egyes területek 
hasznosítását legtöbbször a magasabb szintű jogszabályok, a védettségek, és a területrendezési 
tervi előírások befolyásolják, vagy akadályozzák meg. Ezek tisztázása, valamint az államigazgatási 
és egyéb egyeztetések sok időt vesznek igénybe. Gyakran az egyes területek tulajdonosaival való 
megegyezés is hosszadalmas. 

A város településrendezési eszközei a teljes településre készültek, rendezik a belterület és a 
külterület minden részét. A terv mindegyik területfelhasználási egység bővítésének, fejlesztésének 
területeit kijelölte. Gondoskodott lakóterületi bővítésről, kijelölt új ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területeket. Javaslatot tett az intézményellátás és a zöldterületi funkció bővítésére. A 
terv az idegenforgalmi célú, különleges területeket is kijelölt. Új kertvárosias lakóterület szerepel 
az északnyugati és nyugati kiskerti területeken.  

Gazdasági célú bővítések a belterületek keleti részén, a keleti elkerülőút és a vasút mindkét oldalán 
szerepelnek.  

A különleges, sport, szabadidő célú területek a déli, Maros-parti részen, az üdülőterületek pedig a 
déli, már beépített területeken vannak, a vasúti sáv mellett. A belvízrendezéshez a terv a tározók 
területeit is kijelölte. 

45. táblázat: Településszerkezeti terv változásai Makón 

Változás  Célzott fejlesztés  

TSZT -2005; HÉSz felülvizsgálat - 2006 Általános felülvizsgálat 

2010; TSZT és HÉSZ módosítás 
Kisebb lakóterületi és gazdasági területi 

változások 

A város a közeljövőben tervezi a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát, elsősorban a 
megváltozott jogszabályi környezet miatt, de ennek során át kell értékeli a most hatályos terv 
elemeit is.  

Be kell illeszteni a város településrendezési eszközeibe a magasabb szintű területrendezési tervek 
elemeit is.  

A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a kijelölt gazdasági területek kijelölését, azok 
szabályozását, hiszen a tömbök túlszabályozása a gazdasági célú fejlesztés akadálya lehet. Ilyen 
van a belterület keleti részén. A nagy területigényű gazdasági egységek telepítésére összefüggő, 
100 ha-nál nagyobb területű gazdasági területet kell kijelölni.  Ilyen térség a belterülettől nyugatra 
jelölhető ki. Pontosítani kell a nyugati elkerülőút nyomvonalát is. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálatánál a szabályozási tervbe be kell építeni a készítendő felszíni vízrendezési terv 
javaslatait is. A belterülethez kapcsolódó, a kiskerti területeken kijelölt kertvárosias lakóterületek 
lehatárolását is felül kell vizsgálni. Meg kell találni, továbbá, a Maros partja közelében kijelölt 
különleges területek funkcióját is, hiszen az itt tervezett létesítmények a város más területén 
valósultak meg. 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 205 

ITS DA Konzorcium 

  
 

3.2 Problématérkép / Értéktérkép 

 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 Megnevezés Helyszín Megnevezés Helyszín 

Városközpont 
városrész 

    

 Széchenyi tér - Felújított Makó belváros 
Városi piac leromlott 
állapotú – piac csarnok 
szükséges 

6900 Makó, Deák 
Ferenc . 

 
Csanád vezér tér 
(autóbusz állomás) - 
Felújított 

Makó belváros 
Bartók Iskola állapota – 
teljes felújítás 
szükséges 

6900 Makó, Szegedi u. 
4-6 

 Korona szálló - Felújított 
6900 Makó, 
Széchenyi tér 10. 

Korona Szálló. A 2005-
ben felújított épület 
hasznosítása nem 
megoldott. 

6900 Makó, Széchenyi 
tér 10. 

 
Makói Gyógy- és 
Termálfürdő - 
Hagymatikum 

6900 Makó, Makovecz 
tér 6. 

Páger mozi állapota - 
teljes felújítás 
szükséges 

6900 Makó, József Attila 
u. 3 

 Hagymaház 
6900 Makó, Posta u. 
2. 

Városi könyvtár 
állapota - teljes felújítás 
szükséges 

6900 Makó, Deák 
Ferenc u. 2. 

 
József Attila Városi 
Könyvtár 

6900 Makó, Deák 
Ferenc u. 2 

  

 József Attila Gimnázium 
6900 Makó, Csanád 
vezér tér 6. 

  

 
Erdei János 
Sportcsarnok 

6900 Makó, Csanád 
vezér tér 6-10/A 

  

 

Városháza a 
Polgármesteri Hivatallal 
és a Makói Járási 
Hivatallal 

6900 Makó, 
Széchenyi tér 22. 

  

Vertán városrész     

 
Dr. Diósszilágyi Sámuel 
Kórház-Rendelőintézet 

6900 Makó, Kórház 
utca 2. 

Dr. Diósszilágyi Sámuel 
Kórház-Rendelőintézet 
– infrastruktúra 
felújítási igény 

6900 Makó, Kórház utca 
2. 

   
Almási utcai iskola 
állapota - teljes felújítás 
szükséges 

6900 Makó, Almási utca 
52. 

     

Újváros városrész     

 
Szent László Katolikus 
és Újvárosi  református 
templom 

Vásárhelyi utca   

   Szegregátum  

Honvéd városrész     

   Szegregátum  
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 ÉRTÉK  PROBLÉMA  

 Megnevezés Helyszín Megnevezés Helyszín 

   
Csapadékvíz elvezetés 
hiánya 

 

Gerizdes városrész     

 
Erdei Ferenc téri 
Sporttelep 

6900 Makó, Erdei 
Ferenc tér 7. 

Csapadékvíz elvezetés 
hiánya 

 

 Református ótemető    

     

Bajcsy-Ráday 
városrész 

    

 Maros Kalandpart Makó Makó Maros part   

     

Külterület     

     

     

Iparterület városrész     

 Makói Ipari Park  
Makói Ipari Park 
közművesítése nem 
teljes körű 
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3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező városrészek 

3.3.1 A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás 

indoklása, a városrészek bemutatása 

A városrészek lehatárolásának az alapja a 2008-ban elfogadott IVS, amelyhez képest azóta 
változtatás nem történt. Az akkori tervezés és egyeztetések végeredményeként Makón nyolc, jól 
elkülönülő városrész került kijelölésre, melyek átfedés nélkül, teljes mértékben lefedik a város 
területét. 

A 2008-as IVS készítésekor az akkori, 2001-es népszámlálási adatokra épülő KSH városrészi 
lehatárolástól némileg eltértek: A KSH 2008 évi adatközlésében szereplő 4-es és 5-ös városrészt 
összevonva jelenítették meg a Honvéd városrészt, illetve megjelenítettek egy Iparterület nevű 
városrészt, amely azonban a KSH lehatárolásban nem létezik, így ahhoz adatállomány sem 
tartozik. Az IVS-ben és a 2008-as KSH lehatárolásban így egyaránt nyolc városrész szerepel, az 
IVS-ben szereplő adattábla állománya ugyanakkor nem illeszthető össze a 2011-es adatokra épülő 
2015 évi lehatárolással amely az eredeti felosztásnak felel meg. Az eltérések az alábbi térképeken 
is nyomon követhetők. 

32. térkép: Városrészek Makó városában – IVS (2008-2013) 

 

Forrás: IVS, 2008 
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33. térkép: Városrészek Makó városában – KSH lehatárolás, 2008 

 

Forrás: KSH, 2008 

 

34. térkép: Városrészek Makó városában – 2015 
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46. táblázat: A városrészekre vonatkozó adatok változása (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
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47. táblázat: A városrészekben az életminőségre vonatkozó adatok (2011) 

Városrészek 2008-as IVS szerint     Városközpont Vertán Újváros Honvéd Gerizdes Bajcsy-Ráday 

Makó-Rákos 
városrész és 

külterületi 
lakott helyek 

Iparterület 

Mutató megnevezése / Városrészek 
KSH beosztás szerint 

Év 
Makó 

összesen 
1. városrész 2. városrész 3. városrész 4. városrész 5. városrész 6. városrész 7. városrész 8. Külterület   

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

2011 38,9 30,3 43,5 44,9 68,8 63,2 31,5 31,7 43,5   

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya 
lakónépességen belül 

2011 55,2 55,9 54,3 54,4 58,4 56,7 57,4 53,2 53,8   

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

2011 13,0 11,7 11,3 15,5 22,9 20,1 10,1 11,2 10,7   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

2011 7,8 7,2 6,8 9,1 13,4 10,9 6,4 7,1 7,4   

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

2011 12,2 5,4 11,6 19,3 36,9 36,0 6,4 4,8 59,3   

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

2011 6,0 6,3 3,8 7,3 8,1 8,4 2,7 5,0 28,3   

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

 

 

.
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A BM Népszámlálás városrészi adatszolgáltatás demográfiai, képzettségi, lakásállomány és 
foglalkoztatottsági adatai tekintetében az alábbiakban összevontan elemeztük a városrészekre 
jellemző adatokat és azok változását 2001 és 2011 között, mivel ezen adatok térbeli és időbeli 
relatív viszonyai alapján rajzolódnak ki a városi tendenciák, a városrészek közötti különbségek és 
azonosságok, az idődimenzióban össze vagy széttartó folyamatok. Az összehasonlító elemzésnél 
a KSH által 2008-ban illetve 2015-ben szolgáltatott adatbázisokat használtuk. Az egyes 
városrészek megfeleltetése az IVS-ben szereplő felosztással a fenti táblázat alapján kiolvasható. 

 

25. ábra: A lakónépesség megoszlása a városrészek között (2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

 

A városrészek lakosságszám szerinti sorrendje 2001-2011 között nem változott. A Belváros a 
legnépesebb, majd a Vertán és a Bajcsy-Ráday, utána a 4.-es és 5.-ös KSH városrészekből 
összevont Honvéd városrészek következnek. Végül a Gerizdes és a mindössze 262 lakosú 
külterületek zárják a sort.  

 

Lakónépesség változása, 2001-2011 

A 10 éves időszakban a lakónépesség az Újváros kivételével (38 fő többlet) fogyást mutatott. A 
legnagyobb mértékű a fogyás a Külterületen, ám ez mindössze -92 főt jelent. Ennél sokkal 
fontosabb negatív jelenség a Városközpont népességfogyása, ahol a -13% 10 év alatt 1092 fős 
fogyást jelent. 10% fölötti a fogyás mértéke a Gerizdes és a Bajcsy-Ráday városrészekben is. 

Makóteles lakónépesség jelentősen csökkent, ennek mértéke városrészenként változó, és az 
Újváros minimális növekedése inkább településen belüli átrendeződéből adódik. 
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26. ábra: A lakónépesség változása a városrészek esetében (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

A városban további kedvezőtlen tendencia a fiatalok arányának csökkenése – ez minden 
városrészt érint, kivéve a Külterületet. A középkorúak aránya szintén inkább csökkenő, leginkább 
a Gerizdes és Bajcsy-Ráday városrészekben, de pl. az Újvárosban jelentősebben nőtt.  Az idősebb 
generáció A Városközpontban, illetve a Gerizdes és Bajcsy-Ráday városrészekben nőtt leginkább, 
míg pl. az Újvárosban csökkent.  

 

27. ábra: A korosztályos arányok változása városrészenként Makón (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
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A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 10 év alatt minden jelentős városrészben erőteljesen csökkent, jellemzően kb. megfelelőzött, 
vagy kétharmadára esett.  

Ennél érdekesebb a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában mutató változása: 
az örvendetes növekedés ugyan elmarad az országos átlagoktól, Makó értéke az emelkedés 
ellenére is elég alacsony, ám ebben a városrészek nagy eltéréseket mutatnak. A 2011 évi makói 
átlag (13,3% elmarad az országos 19%-tól, a Városközpont aránya azonban meghaladja azt, a 
Bajcsy-Ráday városrészé pedig csaknem eléri, kirajzolva egyben a városon belül az értelmiség 
preferált területeit: a Városközpontot (19,5% és a Bajcsy-Ráday városrészt (18,1%). A többi 
városrész értéke a városi átlagot sem éri el, még Gerizdesé közelíti valamennyire.  

 

28. ábra: Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában (%) (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

A lakásállomány 2001-2011 között gyakorlatilag stagnálást mutat, városi szinten -10 db a változás, 
ami városrészi összehasonlításban nagyobb kilengéseket takar. A Városközpont és a Bajcsy-
Ráday városrész 45-45 db-os fogyást mutat, míg az Újvárosban 63-al nőtt a lakásszám. 

 

48. táblázat: Lakásállomány változása a városrészekben(2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya igen jelentős átlagos csökkenést mutat, városi 
szinten megfeleződött, összességében tehát a lakásállomány összetétele sokat javult. Növekedés 
sehol nem tapasztalható, a legnagyobb a csökkenés a Honvéd városrészben a Külterületen és 
Vertán városrészben. 
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29. ábra: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül (2001, 2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül városi szinten és az összes városrészben csökkent 2001 óta.Arányuk a Honvéd városrészben 
és a Külterületen a legmagasabb, a Bajcsy-Ráday városrészben a legalacsonyabb. 

 

30. ábra: Foglalkoztatottak és foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 
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A foglalkoztatottak aránya szintén a Honvéd városrészben (46-48%) és a Külterületen nőtt 
leginkább, bár értékeiben így is elmarad a fejlettebb városrészekétől.  A legmagasabb 
foglalkoztatotti arány a Bajcsy-Ráday városrészben (59,9%), a Gerizdesben (59,7%) és a Vertán 
városrészben (59%) a jellemző. 

 

Az életminőségre vonatkozó táblázatból jól kitűnik a Honvéd városrész kedvezőtlen helyzet a 
városon belül: az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya és a 
gazdaságilag nem aktív népesség aránya itt a legmagasabb, csakúgy, mint a munkanélküliségi 
ráta és a tartós munkanélküliek aránya. Makó összefüggő belterületén belül szintén itt a 
legmagasabb a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya, bár ez a külterületen 
lényegesen magasabb értéket mutat, csak úgy, mint az egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül. 

 

1. városrész – Városközpont 

A városrészeket lehatároló 
utcák és objektumok: 

1. városrész - Városközpont 

A városrész határai: Kórház u., 
Kálvária u., Vásárhelyi u., 
Návay tér, Tulipán u., Thököly 
u., Aradi út, Erdei F. tér, 
Batthány u., Hédervári u. 
Rákóczi u., Petőfi u., Béke u., 
Hajnal u., Ráday u., Petőfi u., 
Rákóczi u., Kálvin u., Hold u., 
Liget u., Gőzmalom u., 
Szegedi u., Kölcsey u., Zrínyi 
u., Ardics u., Rigó u., Tompa u., 
Kórház u. 

 

Makó város egyetlen kiemelt funkcionális központja a Városközpont városrész. A város fizikai 
középpontjában található a központ magja, a Széchenyi tér. Nyugaton a Szegedi utca és Kálvin 
utca találkozásánál található körforgalomtól kiindulva kelet felé a Megyeház utca Rákóczi utca 
kereszteződéséig tart. Északon a Csanád vezér tér (autóbusz állomás), míg délen a Ráday 
lakótelep zárja le. Ezen a területen összpontosul a város adminisztratív, intézményi és szolgáltató 
funkcióinak jelentős hányada. A Széchenyi téren már lezajlott egy jelentősebb rehabilitációs akció, 
amelynek keretében a Korona szálló épülete és az azt körül vevő közterület megújult, majd ezt 
követte a „A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón” 
projekt, amely során megvalósult a belváros rekonstrukciója (Makovecz tér, Szent János tér, 
Csanád vezér tér, Teleki László u, József A u.), valamint a Hollóssy Kornélia utcai parkoló 
kialakítása, Zenepavilon építése, Közhivatalok háza felújítása, Buszpályaudvar felújítása. 

A városrész Makó külterületével nem érintkezik, az összes többi városrésszel viszont határos, 
térben is központként fekszik mintegy körülölelve a további városrészek által. Északnyugaton a 
Vertán, északon az Újváros, északkeleten a Honvéd városrésszel határos, tőle délkeletre fekszik 
a Gerizdes, délnyugatra pedig a Bajcsy-Ráday városrész. 

 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 217 

ITS DA Konzorcium 

  
 

A városrész szerkezetét három országos út, a 43. sz. főút, a 4432. és 4424. j. összekötőutak 
legyező formájú rendszere határozza meg. Minden városrészből jó az elérhetősége. A 43. sz. főút, 
bár az M43 autópálya építésével csökkent, még jelenleg is a legnagyobb átmenő forgalommal 
terheli a várost. Burkolata felújításra szorul. Bár a városrészt közvetlenül nem érinti, de jövőjét 
alapvetően meghatározza, hogy a 43. sz. főút északnyugati elkerülő szakaszának megépültével 
mentesülni fog a tranzitforgalomtól. Az elmúlt időszakban új körforgalom épült a főúton a Csanád 
vezér tértől délre ahol a meglévő autóbusz pályaudvart építették át. A pályaudvar mellett a B+R 
parkoló fejlesztendő. A körforgalmú csomópontok révén a lehetőségekhez képest csendesített a 
főút forgalma. Bár a fürdőhöz jelentős számú közterületi parkoló épült, mégis időszakosan parkoló 
hiány tapasztalható Makovecz téren, hasonlóan a főút túloldalán lévő Hunyadi utcában is. Az elmúlt 
fejlesztési ciklusban jelentős hosszban épült kerékpárutak nagy része érinti a városrészt. A Csanád 
vezér téren és a Deák F. utcában építendő kerékpárforgalmi létesítmény a meglévő hálózati 
elemeket kötné össze. Az utak burkolata és a járdák teljes egészében kiépültek.  

 

A Városközpont magrészében található a Makói Általános Iskola központi épülete (Kálvin utca), az 
ún. Belvárosi Iskola. Ebben a tömbben van a három óvoda épület (Kálvin téri Óvoda, Hold utcai 
Óvoda és a Református Egyházi Óvoda). További óvodaépület az Erdélyi Püspök utcában a 
Városközpont Megyeház és Kossuth utcák közé eső részében található. Városképileg a 
legmeghatározóbb a József Attila Gimnázium épülete a Csanád Vezér téren. A városközpontban 
találhatók Makó kulturális intézményei: a Korona épülete mögött a József Attila Városi Könyvtár, a 
magterület déli részén pedig a Hagymaház kulturális komplexum. Az utóbbival összhangban került 
kiépítésre a szabadtéri színpad is. A Makói Gyógy- és Termálfürdő szintén központi részen 
helyezkedik el. 

A Városközpont a kulturális és szellemi élet központja a városban. Jellemzők a szolgáltató 
tevékenységek, az oktatás, ingatlanügyek, kultúra, a város K+F tevékenységet folytató 
vállalkozásai is itt működnek. Ugyanígy a banki, pénzügyi, kereskedelmi szolgáltatások is itt 
koncentrálódnak, pl. Penny Market, Spar. 

A Városközpont városrész a fürdő révén az idelátogató turisták elsődleges célpontja. Jellemzően 
a vendéglátóhelyek és a minőségi szálláshelyek is itt képviseltetik magukat döntő részben. A belső 
területek a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében szinte teljes körűen megújultak (2014), 
jelentősen növelve ezzel a város vonzerejét. 

 

A Városközpont városrészben található a Városháza a Polgármesteri Hivatallal és a Makói Járási 
Hivatallal, a tűzoltóság központja, a rendőrség, a városi bíróság, ügyészség, a Hagymaház, amely 
kulturális és konferenciaközpontként is működik, valamint a Múzeum, továbbá templomok, az új, 4 
csillagos szálloda, továbbá a város oktatási intézményeinek jelentős része. 

 

  

Közlekedési helyzet 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai 

A városrész 
funkcióellátottsága 
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Városközpont – SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Az új M43 autópálya révén a 
városközpont jelentősen mentesült az 
átmenő forgalom alól 

 A funkcióbővítő rehabilitáció révén a 
történelmi jelentőségű, szinte eredeti 
állapotában fennmaradt mezővárosi 
belváros közterületei és értékes  
épületállományának egy része 
megújult 

 A városrészben összpontosulnak a 
járásközponti funkciók, és a város 
építészeti értékeinek jelentős része 

 A város központjában működik a város 
fő turisztikai potenciálja, az új gyógy- és 
termálfürdő 

 A városközpont jó közlekedési 
kapcsolatokkal bíró úthálózati 
csomópontban fekszik 

 A városrészben több építészeti stílus is 
keveredik 

 Központi részt körülvevő családi házas 
övezet képe rendezett, történelmi 
jegyeket őriz 

 Zöldfelületek, parkok magas aránya 

 Jelentős beruházások zajlottak az 
elmúlt években a városrész fejlesztése 
érdekében 

 A közlekedési infrastruktúra a megfelelő 
színvonal eléréséhez további 
beruházásokat igényel (utak, 
parkolóhelyek, buszpályaudvar buszöblök, 
kerékpárút) 

 A szálláshely- és szolgáltató kínálat 
elmarad a megnövekedett turizmus 
igényeitől 

 Helyenként a közterületek, zöldfelületek 
kihasználatlansága 

 Értékes építészeti jelentőséggel bíró, nem 
védett épületek leromlott állapota és 
lehetőségeit alulmúló kihasználása 

 A panelházak általános állapota leromlott, 
estenként erősen megbontják a városkép 
egységességét 

 Közösségi funkciókat működtető épületek 
leromlott állapota 

Lehetőségek Veszélyek 

 A „csendes” turizmus kereslete a 
műemlék jellegű épületek és vonzó 
belvárosi környezet iránt 

 Kereslet a kereskedelmi szálláshelyek 
fejlesztésére 

 A város turisztikai potenciálja iránti 
kereslet, elsősorban a termál- és 
gyógyturizmusban 

 Románia Schengeni csatlakozásával a 
városközpont további térségi funkciókat 
vállalhat magára, napi vendégforgalma 
megnő 

 A külföldi munkalehetőségek elszívják a 
városrész képzettebb fiatal népességét 

 Fejlesztési források bizonytalansága 
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2. városrész-  Vertán 

A városrész Makó észak-
nyugati részén található. Belső 
(más városrészekkel 
érintkező) határai: Ószegedi 
út, Révész, Zrínyi, Ardics, 
Rigó, Tompa, Liliom, Kórház, 
Kálvária, Sírkert utcák. Külső 
határai: Szentháromság, Tárta, 
Temesvári utcák. 

 

 

 

 

 

 

A városrész magában foglalja magát a Vertán telepet, a sűrű beépítésű Bánomot (ebben található 
a Kórház komplexum is), valamint a perifériális fekvésű Újhegyet, Ardicsot és Kenyérvárót. A 
városrész keleten a Városközponttal, délen a Bajcsy-Ráday, északkeleten az Újvárossal határos. 

 

A városrészt Maroslele felöl a Kölcsey utcán, a Belváros felöl a Szép utcán és a Sírkert után utcán 
lehet megközelíteni. A városrész belvárosi határán fut az elmúlt időszakban épült Kálvária utcai 
kerékpárút, valamint Szép utcai kerékpárút. A belső gyűjtőútján, a Czuczor u. – Almási u. 
tengelyen, még hiányzik a kerékpárforgalmi létesítmény. Az utak burkolata és a járdák teljes 
egészében kiépültek. 

 

A domináns lakófunkció mellett itt működik a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, a 
Makói Általános Iskola Almási tagintézménye, az Idősek Klubja a Munkás utcában és a Nyugdíjas 
Otthon a Juhász Gyula téren. 

Vertán városrészben elsősorban a helyi lakosság igényeit kiszolgáló, szolgáltató jellegű illetve 
kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások működnek. Jellemző továbbá a mezőgazdasági 
tevékenység.  Itt található több szálláshely-szolgáltatás és vendéglátóhely is. 

 

A városrészben fellelhető közfunkciók és szolgáltató egységek viszonylag koncentráltan 
helyezkednek el. Domináns a lakófunkció. A városrészben négy, jelentős méretű különleges 
besorolású terület található. Az egyik a kórház és kapcsolódó területe, míg a másik három 
temetőként funkcionál. 
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Vertán városrész – SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 A városrész egységes utcaképe 

 Speciális közintézmények jelenléte és 
funkcionális bővíthetősége (oktatás, 
egészségügy) 

 Alközponti funkciók megjelenése 

 Széles fásított utcák és a zöldfelületek 
jelentős aránya 

 Lakóházak leromlott állaga 

 Munkás telepeken szűk utcahálózat, 
összközművesítés hiánya 

 Zöldfelületek, parkok kihasználatlansága, 
karbantartás hiánya 

 A csapadékvíz-elvezető hálózat hiányos  

 Minimális a kerékpárutak hossza 

 Temetők zöldfelületi képe rendezetlen, 
egységes, esztétikus megjelenés 
fejlesztésre szorul 

Lehetőségek Veszélyek 

 A kisebb városi terekben a helyi lakosság 
részéről növekvő igény mutatkozik a 
funkciók alközpontokban történő 
elhelyezésére 

 A Kórház és a jó hírű Almási 
tagintézmény városi szinten is felértékeli 
a városrészt és fejlődő alközponti 
területét 

 Európa szerte egyre jellemzőbbé válik a 
városrészben több helyen megtalálható 
temetők, közparkként való használata 

 Jellemzővé válik új lakóterületeknél 
előretekintő zöldfelületi tervezés, ami 
vonzóbbá teszi a lakóterületet (pl. 
előfásítás) 

 A városnak kevés ráhatása van a Kórház 
mint a városrész fejlődést meghatározó 
intézmény sorsára és fejlődésére 

 Források híján a temetők, nem 
hasznosuló zárványokká alakulhatnak 

 A központi részek fejlesztései háttérbe 
szorítják a városrészt 
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3. városrész – Újváros 

A városrész Makó északi részén található. 
Belső határai: Sírkert u., Kossuth utca, 
Vásárhelyi u., Návay tér, Tulipán u., Hosszú 
u., Justh Gyula u., Táncsics u., Bárány u., 
Hosszú u., Szegfű u., Mező u., Vadász u., 
Cédulaház u., Attila u., Mező u. 

 

A városrész egy funkcionális alközponttal 
rendelkezik, a Vásárhelyi utca, a Kossuth utca 
és a Justh Gyula utca által lehatárolt 
területen. Itt katolikus és református templom 
is található, továbbá kereskedelmi és 
szolgáltató egységek működnek.  

A város északi városrészét a Vertán, a 
Városközpont, és a Honvéd városrészek 
határolják. 

A városrészt Földeák felöl a Vásárhelyi utcán, Tótkomlós felöl, a Justh Gyula utcán lehet 
megközelíteni. A város felöl a főbb kapcsolatokat a Vásárhelyi utca, a Hosszú utca és a Sírkert 
utca biztosítja. Szabályos, merőleges utcákból álló hálózattal rendelkezik. Az M43 megépítésével 
közvetlen autópálya kapcsolattal rendelkezik a terület. A városrészt az elmúlt időszakban 
megvalósított Vásárhelyi úti és a Justh Gy. utcai kerékpárút szolgálja. Hosszú utca a Justh Gy. és 
az Erdélyi püspök u. közötti részén kerékpárforgalmi létesítmény új belvárosi irányú kapcsolatot 
biztosíthat, mely egyben a Honvéd városrészt is szolgálná. Az Ipari Parkot feltáró helyi autóbusz a 
városrész déli határán, a Justh Gy. utcán halad, részben a városrészt is kiszolgálva. Az utak 
burkolata és a járdák teljes egészében kiépültek. 

 

A városrészben található néhány közintézmény, az Újvárosi Bölcsőde, a Vásárhelyi utca Óvoda, 
Református Általános Iskola, orvosi rendelők (felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvos), 
Nyugdíjas Klub, továbbá gyógyszertár, posta – döntően a városrész alközpontjában 
koncentrálódva (Vásárhelyi utca környéke). 

 

A városrészben elsősorban a helyi lakosság igényeit kiszolgáló, szolgáltató jellegű illetve 
kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások működnek. Jellemző továbbá a helyi lakosok 
körében a mezőgazdasági tevékenység.   

 

A városrészre a családi házas övezetek, falusias jelleg a jellemző,családi házas épületei 
oldalhatáron állóak, utcafrontra való építésük egységes utcaképet kölcsönöz a területnek. Az 
épületek sok esetben újépítésűek, jellemzően földszint és magastető kialakításúak. A lakófunkció 
mellett csak a helyi lakosság ellátását biztosító funkciók működnek a városrészben. A településrész 
funkcionális alközpontja a Vásárhelyi utca, a Kossuth utca és a Justh Gyula utca által lehatárolt 
terület, itt a kereskedelmi-szolgáltató és közintézmények mellett egy katolikus és református 
templom is található. A városban jelenlévő alközpontok viszonylatában a legtöbb funkcióval ez 
rendelkezik (Justh Gyula és Vásárhelyi út kereszteződése). 

 

Közlekedési helyzet 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai 

A városrész 
funkcióellátottsága 
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Újváros– SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 A városrész közvetlen, jó kapcsolattal 
rendelkezik a városközponttal (Vásárhelyi 
utca, Kossuth utca) és a környező 
településekkel (Földdeák) 

 A város legkomplexebb funkciókkal 
rendelkező alközpontja itt található 

 Közintézmények és szolgáltatások 
viszonylag gazdag jelenléte 

 A városrész egységes utcaképe, 
újépítésű családi házak nagyarányú 
jelenléte 

  Széles fásított, zöldsávval rendelkező 
utcák  

 Vásárhelyi utca forgalmassága – M43 
bekötés 

 Közpark(ok) hiánya 

 A városrész keleti részén a szegregált 
városrész közelsége 

 A csapadékvíz-elvezető hálózat 
kiépítettsége nem teljes  

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Az M43-as gyorsforgalmi út 
csomópontjának megépülésével a 
városrész logisztikai szempontból 
felértékelődik 

 A helyiek aktivitásra építve szakszerűbb 
kiültetések érhetők el 

 A központi részek fejlesztései háttérbe 
szorítják a városrészt  

 

 

4.-5. városrész – Honvéd telep 

 

A városrész Makó észak-keleti 
részén található. Határait kelet felől a 
város kiterjedt iparterülete, délről a 
Gerizdes városrész (5), nyugatról a 
városközpont és az Újváros jelenti. 
Legnagyobb érintkezési „felülete” az 
iparterülettel és az Újváros 
városrésszel van. A Honvéd telep két 
részből áll. A két rész közötti határt a 
Garay és Bethlen utcák jelentik. 

A városrészben található Makó 
egyetlen szegregátuma és itt 
koncentrálódik a makói roma 
lakosság 80%-a.Észak-nyugati – 
hagyományosan Kisbécs néven 
ismert – kisebb részén kis telkeken 
elhelyezkedő alacsony 
komfortfokozatú házak állnak. A Lendvay és Bethlen utcák közötti részen a rendezettség foka, ha 
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lehet még alacsonyabb, mint a szomszédos területen. A kis telkek méretük miatt rehabilitálásra 
nem alkalmasak. Alközpontja nem alakult ki, közfunkciói és a szolgáltatások alacsony szintűek. 

A városrész Tótkomlós irányából a Rákosi úton, Királyhegyes felöl a Királyhegyesi úton érhető el. 
Ez utóbbi kapcsolat hiányos, mert a Sámson-Apátfalvi főcsatorna után nem rendelkezik burkolattal 
az út. A városrész déli szélén futó Aradi utca a 43. sz. főút átkelési szakaszának része. A belvárosi 
kapcsolatot főként a Királyhegyesi utca, a Tulipán u. és az Arany J. utca biztosítja. A járdák jelentős 
része kiépült, de többségük elavult, felújításra szorul. A városrészt kerékpárút a Királyhegyesi és 
a Tulipán utcában valamint az északi szélén, a Rákosi úton érinti. A Honvéd utcában a szomszédos 
gazdasági területek forgalma miatt, a biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében 
kerékpárforgalmi létesítmény építése megfontolandó. Királyhegyesi u. Berzsenyi utcai 
kereszteződés a kerékpáros konfliktusok miatt forgalmi beavatkozást kíván. A városban ki nem 
épített utak jelentős része ebben a városrészben van.  

 

Az alapvető infrastruktúrák (vezetékes víz, gáz és villany) mindenhol hozzáférhető, de ingatlanra 
a bekötésük nem történt meg. Iskola és kulturális jellegű intézmény nincs a területen, 
közintézményként egy idősek klubja működik. Itt található a görög katolikus temető. 

 

A városrészben a gazdasági tevékenység minimális és helyi jelentőségű. A vállalkozások nagy 
része őstermelő. Az ellátásban a TESCO áruház játssza a legnagyobb szerepet. A helyi üzletek 
nem koncentrálódnak, szórványosan a telep különböző részein találhatók. Néhány vegyesbolt, 
zöldséges, hentesüzlet és számos kocsma van a Honvéd telepen.  

 

A városrész közfunkciói és a szolgáltatások hiányosak és alacsony szintűek. Az ellátó rendszer 
nem rajzol ki egyértelmű funkcionális alközpontot. A Királyhegyesi út Berzsenyi utcák csomópontja 
potenciális alközpont. Ezen a ponton sincs ugyanakkor kiteresedés. Az épített környezetben is 
kisebb változás következett be, hiszen 2001 óta javult lakások komfortossága, emelkedett a szobák 
száma. A lehatárolt szegregátumok területén csak lakófunkció található.  

 

Honvéd– SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 A Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat lépéseket tett a roma 
kisebbség érdekvédelmére 

 A keletről határoló kezeletlen, elhanyagolt 
látványt nyújtó iparterületeknél 
védőfásításra, ill. utcafásításra elegendő 
tér áll rendelkezésre 

 Szegregált városrész, alacsony 
képzettségű és foglalkoztatottságú, nagy 
arányban munkanélküli, főleg roma  
lakosság 

 Leromlott állapotú lakóépületek, szűk 
utcák, használhatatlan méretű telkek, 
közműbekötések alacsony szintje 

 Rehabilitációra alkalmatlan intenzív 
építkezés a városrész nyugati részén 

 A közintézményi ellátás teljesen hiányzik 

 A városrész tömegközlekedési 
kapcsolatát csak a TESCO járat biztosítja 

 A városrész több útja nincs pormentesítve 

Közlekedési helyzet 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai 

A városrész 
funkcióellátottsága 
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 Elhanyagolható a kerékpárutak száma és 
hossza 

 A városrészben lakók képzettségüknél 
fogva kevésbé fogékonyak a közösségi 
fejlesztő tevékenységekre 

Lehetőségek Veszélyek 

 Több közösségfejlesztő csoport és civil 
szerveződés aktív a településen 

 Anti-szegregációs törekvésekkel, 
fejlesztésekkel a zöldfelületek fejlesztése 
jól kombinálható 

 A városi kerékpárút és útfejlesztés érinti a 
városrészt (engedélyes tervek) 

 

 Roma lakosság általánosan jellemző 
ellenállása a központi beavatkozásokkal 
szemben 

 A központi részek fejlesztései háttérbe 
szorítják a városrészt 

 Az esetlegesen megvalósuló fejlesztések 
hosszú távú eredménye bizonytalan, a 
helyiek aktív közreműködése nélkül 

 

6. városrész – Gerizdes 

A városrész Makó dél-keleti 
részén található. Belső határai 
Aradi u., Erdei F. tér, Batthyányi 
u., Hunfalvy u., Verebes u., 
Velnök u., Városhatár u., Wekerle 
u. 

A város jelenlegi 
legdinamikusabban növekvő 
része, új lakóterületekkel. A 
városrész jellegzetes funkciói a 
sport és rekreációhoz kapcsolódó 
létesítményei és a városrész 
keleti részén az Aradi utcától 
délre a kereskedelmi funkció.  

A városrész délen és keleten külterületekkel, északon a Honvéd, nyugat felé a Városközpont és a 
Bajcsy-Ráday városrészekkel határos. 

 

A városrész a 43. sz. főút átkelési szakaszáról közelíthető meg. Az út burkolata felújításra szorul. 
A városközpontba vezető legfontosabb utak a Kertész u., a Batthyány u. és a Kelemen u.. A terület 
jelentős része Zóna 30 övezetben van. Kerékpárút az Aradi u. és a Batthyány u. mentén érinti. Az 
utak burkolata és a járdák teljes egészében kiépültek. 

 

A Batthyány utca és Hédervári utca kereszteződésében található a városrész Nyugdíjas Otthona. 
A területre jellemző a tágas utcaszerkezet, gondozott fasorral, zöldsávval. Északi részén a 
Református ótemető fekszik. Fontos rekreációs központ az Erdei téri sportpálya.  

 

Közlekedési helyzet 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 
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A városrészben viszonylag magas a gazdasági aktivitás: jellemző a szolgáltatások és a 
mezőgazdaság magas aránya, illetve a korábban szabad területek olyan kereskedelmi láncokat 
vonzottak, mint TESCO. 

 

A városrészben a lakófunkció mellett erőteljes a kis- és nagykereskedelem jelenléte, a különféle 
szolgáltatások, illetve a sportlétesítmény révén a sport- és rekreációs funkció. A közszolgáltatási 
funkció ellenben elenyésző a területen. 

Gerizdes– SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Sport és rekreációs tevékenységek 
infrastrukturális háttere biztosított városi 
szinten 

 Dinamikusan fejlődő lakófunkció 

 Kereskedelmi funkciók koncentrációja a 
városrész keleti részén 

 A városrész egységes utcaképe 

 Tágas utcaszerkezet, gondozott fasorral, 
zöldsávval, zöldfelületek nagy aránya 

 Környezetszépítésben aktívan szerepet 
vállaló lakók 

 Alközpont a városrész szélén való 
kialakulása 

 Parkok kihasználatlansága, karbantartás 
hiánya 

 A 43-as főút elhasználódott állapotban 
van 

 Kevés a kerékpárutak hossza 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 A Maros folyó a városrész déli részén 
lehetőséget jelent a rekreációs funkciók 
jelentős fejlesztésre 

 A meglévő kereskedelmi beruházások 
további befektetők megjelenését vetíti 
előre és alközpont kialakulásához vezet 

 Igény mutatkozik a termesztés 
környezetben kialakított turisztikai 
központokra 

 A városi életforma élénkebb 
sporttevékenységre sarkalja a lakosokat, 
ami növeli a sportolási infrastruktúra 
fejlesztési igényeit 

 A városrész felértékelődése az új építésű 
házak által 

 A város új telekosztásainak jelentős része 
ebbe a városrészben koncentrálódik 

 A város kerékpárút hálózatfejlesztése ez a 
városrészt is érinti 

 A sport infrastruktúrája a fejlesztések 
ellenére a lakosság alacsonyabb 
életszínvonala miatt kihasználtan marad 

  a központi részek fejlesztései háttérbe 
szorítják a város zöldfelületi fejlesztéseit 

 

7. városrész – Bajcsy-Ráday 

A városrész 
gazdasági 
adottságai 

A városrész 
funkcióellátottsága 
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A városrész Makó déli részén található. 
Belső határai: Hunfalvy u., Batthyányi 
u., Hédervári u., Rákóczi u., Petőfi u., 
Béke u., Hold u., Liget u., Gőzmalom u., 
Szegedi u., Kölcsey u., Zrínyi u., 
Révész u., Porond u., Töltés u., 
városhatár. 

A városrész nagy része kisvárosias,  
déli részén kertvárosias sűrűségű 
lakóövezet. A Liget utca- Lonovics 
sugárút- Tinódi u. Fűrész utca által 
határolt tömb, és a Károly M. u.- Ráday 
u. Petőfi u. és Rákóczi utca által 
határolt területen megjelenik a paneles 
beépítés. 

 

A városrész a 43. sz. országos főút átkelési szakaszáról közelíthető meg. A területet a 
városközponttal összekötő két legfontosabb utcája a Lonovics sugárút és a Kálvin utca. Az előbbi 
vezet Makó vasútállomáshoz. A nagyvasúti forgalom visszaszorulása és a vasútvonal műszaki 
állapota a vasúti kapcsolat felszámolását vetíti előre. Mindezzel szemben a Szeged – Makó Tram-
Train új lehetőséget teremt a két város közötti kötöttpályás közlekedés fejlesztésére. Kerékpárút a 
Kálvin utcában és a Hold u. – Liget u. vonalában érinti. Az utak burkolata és a járdák teljes 
egészében kiépültek, kivéve a vasúttól délre lévő Lesi városrészt, mely kiskertes övezet. 

 

A városrészben orvosi rendelő, vasútállomás közszolgáltatások működnek. 

 

 

A vállalkozások aktivitása viszonylag élénk, kereskedelmi (pl. LIDL) és szolgáltató vállalkozások, 
szálláshely szolgáltatók jellemzik a városrészt. 

 

 

A városrész intézményi és szolgáltató funkciókban viszonylag szegény, nincsen kialakult jól 
működő alközpontja.  

 

Bajcsy-Ráday – SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Az M43-as gyorsforgalmi út 
megépülésével jelentősen csökkent a 
forgalmi leterheltség 

 A Maros parti fekvésből adódó kedvező 
rekreációs lehetőségek 

 Városközpont közelsége 

 Városközpont közelsége miatt nincsen 
kialakult jól működő alközpontja 

 Vasútállomás rendezetlen állapota és a 
vasút megszűnésének perspektívája, ami 
gyengíti a potenciális alközpontot 

 Közpark hiánya 

Közlekedési helyzet 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai 

A városrész 
funkcióellátottsága 
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 Közintézmények jelenléte a területen  

 A városrészben megmaradt régi 
utcarendszer 

 Épületek karbantartott állapota 

 Védett zöldterületek 

 A városrész fejlettségét tekintve minden 
szempontból legelmaradottabb része a 
vasútvonalon túl elhelyezkedő Lesi 

Lehetőségek Veszélyek 

 Településrész nyugati részén 
lakásállomány növelése, a városrész 
felértékelődése az új építésű házak 
által 

 Igény mutatkozik a természetes 
környezetben kialakított turisztikai 
központokra 

 Egyre több igény mutatkozik a telepes 
beépítésű negyedek megújítására 

 A Maros folyó közelségéből eredő 
árvízveszély 

 Az erőn felüli fejlesztések, zöldfelületi 
fenntartási nehézségeket okozhat 
(rekreációs központokban) 

 A központi részek fejlesztései háttérbe 
szorítják a városrészt 

 

8. városrész – Külterület (Makó-Rákos városrész és külterületi lakott helyek) 

Makó népességének 1,3%-a élt belterületen kívül, beleértve Makó Rákos városrészt (belterület). 
Makó külterületén számos tanya van, ezek egy része gazdasági hasznosítású, de megindult a 
tanyák elnéptelenedése, és funkcióváltása. Makó-Rákos a városközponttól 14 km-re található a 
Tótkomlósi út mentén. A településrészt néhány utca alkotja.  

 

Orvosi rendelő, kultúrház működik a településrészen. 

 

A városrészben a mezőgazdasági tevékenység domináns, illetve kisebb lakossági szolgáltatások 
működnek a helyi és a tanyavilág lakosságának ellátására. 

 

A településrészen alapellátási funkciók (orvosi rendelő, kultúrház, és főleg üzletek) működnek, 
amely nem csupán a helyi lakosság, de a környékbeli tanyavilág lakosságának ellátásról is 
gondoskodnak. Ugyanakkor az intézményi ellátáson belül a kihelyezett tagozatai az alacsony 
igényszint miatt megszűntek. Jelenleg a városrész gyermekeit iskolabusz szálltja Makó iskoláiba. 

 

Makó-Rákos városrész és külterület – SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező mezőgazdasági adottságok 
és tradíciók 

 Nyugodt, zöld, falusi turizmusra 
alkalmas környezet 

 Elöregedő lakosság 

 Ellátás és szolgáltatások gyenge 
színvonala, nagy távolságok 

 Infrastruktúra hiánya 

 Elöregedő épületállomány 

A városrész 
infrastrukturális és 
közszolgáltatási 
jellemzői 

A városrész 
gazdasági 
adottságai 

A városrész 
funkcióellátottsága 
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Lehetőségek Veszélyek 

 Minőségi agrártermékek iránti növekvő 
kereslet 

 Falusi turizmus iránti igény nő 

 Fejlesztési források hiánya 

 Elnéptelenedés 

 

9. városrész – Iparterület 

A városrész a KSH adatbázisban nem 
szerepel. A város északnyugati részé, attól 
némiképp szeparáltan terül el, az Újváros 
és Honvéd városrészekkel határos. 

Az elmúlt évtizedek ipartelepítései 
koncentrálódnak a területen, amely 
kedvező vasúti és közúti kapcsolatokkal 
rendelkezett, így különösen alkalmas ipari 
és logisztikai tevékenységekre egyaránt.A 
város szerkezeti terve összefüggő ipari 
zónaként kezeli. 

Északi részén található a Makói Ipari Park, 
ahol inkubátorház is működik. A város 
jelentősebb ipari üzemei itt működnek.  

 

A városrész közvetlen kapcsolatban van a 430. sz. főúttal, mely a 43. sz. főutat köti össze az M43 
autópályával. A terület közúti elérhetősége kiváló, amely az autópálya határig történő kiépítésével 
tovább fog javulni. A város felöl a Földeáki út, a Justh Gy. utca, a Királyhegyesi út és az Aradi utca 
tárja fel. Ezek egyben a külső elérhetőségét is biztosítják a területnek. A 430. sz. főutat keresztező 
Királyhegyei út és a Rákosi út keresztezésében a többi főúti keresztezésnél alkalmazott 
körforgalmak építése megfontolandó. A területet átszeli a 130. sz. vasútvonal, mely a 
teherszállításban hordoz lehetőséget, különös tekintettel a Szeged-Makó Tram-Train fejlesztésével 
megépítendő új vasúti Tisza-híd révén. Kerékpárutak a Földeáki út, a Justh Gy. utca, a 
Királyhegyesi út és az Aradi utca mentén biztosítják a terület elérését. Ez utóbbi infrastruktúra 
Apátfalváig a közelmúltban épült meg. A városrész belsőúthálózata a betelepülő vállalkozások 
igényének megfelelően épül ki. 

 

Iparterület – SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Ipari park területi terjeszkedési 
lehetősége biztosított 

 Közvetlen autópálya kapcsolat 

 Ipari park működéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások, inkubátorház, 
konferenciaterem stb.  kiépültek 

 Innováció és K+F hiánya 

 Képzett munkaerő alacsony szintje 
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 Szabad, infrastruktúrával ellátott 
beköltözhető ipari parki területek állnak 
rendelkezésre. 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Agrár termékfejlesztésekben rejlő 
potenciál 

 Az Ipari Park megközelíthetőségének 
növelése a kerékpárút-hálózat 
fejlesztésével 

 

 Világgazdasági kilátások alakulása a 
működőtőke beruházásokra - 
vállalkozások betelepülésének lelassulása 

 A hazai befektetői környezet alakulása 

 Gazdasági krízishelyzetek kialakulása - fő 
foglalkoztatókra gyakorolt hatása 

 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése 

A települési szegregátumok lehatárolása a 2011-es népszámlálás adatainak figyelembevételével, 
és a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján 
történt. E szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó 
határértéket. A szegregátumok lehatárolása a KSH adatszolgáltatás és térképek alapján történik. 

A 2008-ban készültIVS-ben lehatárolt szegregátumok megállapításához más metodikát 
alkalmazott a KSH. Akkor azon területeket nevezték szegregátumnak, ahol az aktív korú 
népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50% 
(lila színnel jelölt területek). A feketével jelölt területeken a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát 
még nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek számít. A 
kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató 
kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi 
szegregátumoknak (szegregátum jellegű területek). 
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Forrás: IVS, 2008 

Végeredményben a 2001-es adatok alapján két szegregátum került lehatárolásra: 

A szegregátumok a Honvéd városrészen (1. jelű) és az Újváros városrészen (2. jelű) találhatók. 

 

 Honvéd u. - Justh Gy. u. - Fuvola u. - Szilágyi D. u. - Hosszú u. - Luther u. - Táncsics M. 
u. - Bimbó u. - Kmetty u. - Wesselényi u. - Bem u. - Bethlen u. - Aulich u.,  

 valamint Vasvári - Honvéd - Királyhegyesi - Berzsenyi; Honvéd - Klapka - Berzsenyi - 
Perczel - Tulipán - Damjanich - Berzsenyi - Zoltán - Tábor - Damjanich - Honvéd utcák 
által határolt területeket;  

kivéve:  
 Táncsics M. - Fuvola - Bercsényi - Szilágy D. u.; Szilágyi D. - Honvéd - Szondy u.; 

 Szilágyi D. - Táncsics M. - Gyóni G. - Lendvay u.; Gyóni G. - Bethlen - Alma - Bercsényi 
u.; 

 Honvéd - Pajzs - Berzsenyi - Dembinszky u. által határolt területeket; 

 

 Sírkert u. - Mező u. - Attila u. – településhatár; Ez a 2001. évi népszámlálási adatok alapján, 2008-
ban lehatárolt szegregátum, a 2011. évi népszámlás adatai alapján kikerült a szegregált 
területekből. Így a két időpontra vonatkozó adatok összehasonlítása nem lehetséges. 

A 2008-ban készült IVS a 2001. évi népszámlálási adatokra támaszkodott. A jelen ITS-ben 
lehatárolt szegregátumok a KSH 2011. évi népszámlálási adatain alapulnak, bár más metodika 
szerint történt a lehatárolásuk. A szegregátumokra vonatkozó népszámlálási adatok 
összehasonlíthatósága érdekében egyszerűsítéssel kellett élnünk, mert új lehatárolás szerint 4 db 
kisebb, szegregált terület került beazonosításra. Ez a négy szegregáció lényegében ugyanazon 
városrészben található, szinte szomszédosak egymással, mint a korábban lehatárolt egy, nagyobb 
szegregált terület. Az egyszerűsítés során a négy szegregátumra megadott, 2011. évi 
népszámláláson alapuló arányok átlaga lett figyelembe véve. Ugyanakkor figyelembe kell venni, 
hogy a 2001. évi és 2011. évi adatokon alapuló konkrét lehatárolás az 1. jelű szegregátum 
esetében nem fedi le egymást egy az egyben. Ez azonban érdemben nem lehetetleníti el az adatok 
összehasonlíthatóságát, mert nem abszolút, hanem viszonyszámokról beszélünk. 

1. szegregátum 

2. szegregátum 

35. térkép: Makó város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (IVS 2008) 
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49. táblázat: Makó város szegregált területének összehasonlítása, 2001, 2011 

Mutató megnevezése 
1. szegregátum 

(2001)  

1-4. 
szegregátumok 

átlaga (2011) 

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

67,9 60,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában, % 

0,4 1,5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya, % 

68,8 78,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül, % 

70,6 61,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 39,5 36,4 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya), % 

17,5 18,8 

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

67,4 53,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül, % 17,8 9,5 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001, 2011 

A szegregátumok 2001-es és 2011-es adatinak összehasonlításából levonható következtetések: 

 a népesség alapfokú képzettsége valamelyest javult, de így is jelentős a lemaradás a 
városi átlagtól, ami 16,2% (2001-ben 28,6% volt, azaz a városi átlag gyorsabban csökken, 
mint a szegregátumé, azaz tovább nőtt a különbség); 

 felsőfokú végzettségű lakosok aránya alig nőtt, miközben a városi mutató 13,3% (2001-
ben 8,7% volt, azaz a városi átlag gyorsabban nőtt, mint a szegregátumé, azaz tovább 
nőtt a különbség); 

 továbbra is magas, sőt még romlott is az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya, miközben a városi mutató 38,9%; Ez kevesebb, mint fele a 
szegregált területi mutatónak.  

 valamelyest javult a gazdaságilag nem aktív népesség aránya, de így is elmarad a városi 
55,2% átlagtól; 

 a munkanélküliségi mutatók alig észrevehetően változtak, a munkanélküliségi ráta 3 
százalékponttal lecsökkent 36,4%-ra, de eközben a tartós munkanélküliek aránya viszont 
nőtt; A városi 13%-os munkanélküliségi ráta majd harmada a szegregáció mutatójának.   

 látványos és mérhető javulás egyedül a lakhatási és életminőségi feltételekben 
következett be, mert javult a lakások komfortossága és a szobák száma is; A komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belülmutató városi 
átlaga. 12,2%. Ez a mutató a szegregációban – a javulás ellenére is – csupán 53,9%. 
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Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

Az áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke fölötti területek mutatja, azaz 
együttesen mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket.  

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

A fenti áttekintő kartogramon sötétzölddel jelölt területek szegregációs mutatója 35%, illetve a 
fölötti. A világoszöld területek esetében a szegregációs mutató 30-34%, vagyis az ilyen területek 
szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. E két térképen látszik, hogy a 

36. térkép: Makó város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei, 30% fölötti mutatóval 

37. térkép: Makó város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei, 35% fölötti mutatóval 
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korábbi egy nagy kiterjedésű szegregáció helyett négy, kisebb méretű szegregált terület került 
lehatárolásra, igaz azok majdnem szomszédosak egymással. 

A fenti két térkép olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a 
szegregációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők 
(pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalan szálló) miatt mégsem tekinthetők valódi 
szegregátumoknak. Összességében a fenti térképen bekarikázásra került az a négy szegregátum, 
ahol a magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt. 

Szegregációs mutató 30% fölötti  Szegregációs mutató 35% fölötti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

A legnagyobb kiterjedésű szegregáció (35% fölötti terület), 121 db lakást érint. Lakosainak száma 
316 fő. Ezen belül 0-14 évesek aránya 19,3%, a 15-59 évesek aránya 63,6%, a 60 év fölöttiek 
aránya 17,1%. Makó hasonló mutatói sorrendben: 14,1 - 60,1 - 25,8%, azaz a szegregáció 
átlagéletkora fiatalabb. 

 

Szegregációs mutató 30% fölötti  Szegregációs mutató 35% fölötti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

A legkisebb kiterjedésű szegregáció (35% fölötti terület), csupán 22 db lakást érint. Lakosainak 
száma 54 fő. Ezen belül 0-14 évesek aránya 25,9%, a 15-59 évesek aránya 59,3%, a 60 év fölöttiek 
aránya 14,8%. Makó hasonló mutatói sorrendben: 14,1 - 60,1 - 25,8%, azaz a szegregáció 
átlagéletkora sokkal fiatalabb, de az 1. szegregátum lakónál is. 

 

Makó város 1. jelű 
szegregátuma 

Makó város 2. jelű 
szegregátuma 
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Szegregációs mutató 30% fölötti   Szegregációs mutató 35% fölötti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

A szegregáció (35% fölötti terület) két lakótömböt, azon belül csupán 46 db lakást érint. Lakosainak 
száma 140 fő. Ezen belül 0-14 évesek aránya 22,9%, a 15-59 évesek aránya 68,6%, a 60 év 
fölöttiek aránya 8,6%. Makó hasonló mutatói sorrendben: 14,1 - 60,1 - 25,8%, azaz a szegregáció 
átlagéletkora sokkal fiatalabb, Makó lakosainál. A szegregátumok között itt vannak jelen 
legalacsonyabb arányban a 60 év fölöttiek. 

 

Szegregációs mutató 35% fölötti 

A szegregáció (35% fölötti terület) három 
lakótömböt, azon belül csupán 32 db lakást érint. 
Lakosainak száma 88 fő. Ezen belül 0-14 évesek 
aránya 26,1%, a 15-59 évesek aránya 62,5%, a 
60 év fölöttiek aránya 11,4%. Makó hasonló 
mutatói sorrendben: 14,1 - 60,1 - 25,8%, azaz a 
szegregáció átlagéletkora sokkal fiatalabb, 
Makó lakosainál. A szegregátumok között itt 
vannak jelen legmagasabb arányban a 14 év 
alattiak. 

 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

 

50. táblázat: Makó város négy szegregált területének összehasonlítása 

Mutató megnevezése 
Szegregátum 

1. 
Szegregátum 

2. 
Szegregátum 

3. 

Szegregátum 
4. 

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

64,2 68,8 53,1 54,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában, % 

1,6 0,0 2,4 2,0 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 

84,7 93,3 69,2 66,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

62,3 57,4 60,7 63,6 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi 
ráta) 

28,6 34,8 29,1 53,1 

Makó város 3. jelű 
szegregátuma  

Makó város 4. jelű 
szegregátuma  
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Mutató megnevezése 
Szegregátum 

1. 
Szegregátum 

2. 
Szegregátum 

3. 

Szegregátum 
4. 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya), % 

16,8 8,7 9,1 40,6 

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

61,6 61,9 41,9 50,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 
belül, % 

16,1 9,5 9,3 3,1 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2011 

A szegregátumok összehasonlításából fakadó következtetések: 

 a lehatárolt szegregátumok területe-lakásszáma és lakosságszáma tekintetében is nagy 
eltérések vannak; A lakásszáma sorrendben: 121 – 22 – 46 -  32 db; Lakónépesség 
sorrendben: 316 – 54 – 140 – 88 fő; A kisebb szegregátumok esetében az adatmerítés 
szűkössége torzíthatja az összképet. 

 a szegregátumok népességének alapfokú és felsőfokú képzettsége közel azonos, de a 3. 
és 4. valamelyest kedvezőbb képet mutat e téren, de az alapfokú képzettség városi 
átlagától (16,2%) mind a négy szegregátum jelentősen el van maradva; 

 felsőfokú végzettségű lakos a 2. szegregátumban nincs, nem regisztrált, a másik 
háromban is alacsony, 2% körüli az arányuk, miközben a városi mutató 13,3%; 

 az alacsony presztízsű foglalkoztatás mind a négy szegregátumban élőket jellemzi, de 
különösen 1. és 2. számúban élőket (90% körül), míg 3. és 4.-ben élők helyzete kicsit jobb 
(60% körül), mindeközben a városi mutató 38,9%; 

 a gazdaságilag nem aktív népesség aránya mind a négy szegregátumban hasonlóan 
magas (60% körüli), ez az arány is elmarad a városi 55,2% átlagtól. 

 a munkanélküliség arány 29-35% között mozog az 1-3. szegregátumban, de 4.-ben 
53,1%; A városi, 13%-os átlaghoz képest kimagaslóan rosszak a szegregátumi mutatók. 

 A tartós munkanélküliek arányában is jelentősek az egyes szegregátumok közötti 
különbségek. E mutatóban is 4. szegregátum messze a legrosszabb 40,6%-al, ez 
ötszöröse a városi átlagnak (7,8%), ugyanakkor 2. és 3. mutatója közelít a városi átlaghoz. 

 a szegregátumi lakások komfortfokozata többségében nagyon alacsony, hiszen 50-60% 
körül mozog a komfort nélküli vagy félkomfortos lakások aránya; A városi 12,2%-os 
átlaghoz mérten rendkívül nagy a lemaradás. 

 az egyszobás lakások aránya nagy szóródást mutat a szegregátumok között; a 2. és 3. 
mutatója viszonylag közel áll a városi 6%-os átlaghoz, ugyanakkor 4.-ben kifejezetten 
alacsony ez a mutató (3,1%); A viszonylag nagyobb lakások léte részben a 
szegregálódási folyamatot mutatja, azaz az előző évekhez képest a lecsúszást jelzi. 

A négy lehatárolt szegregátum jellemzése együtt történik, mert azonos városrészen belül, és 
nagyon közel helyezkednek egymáshoz képest. Az 1., 3. és 4. jelű szegregátumok utcasarkon 
keresztül érintkeznek, de a 2. jelű is csupán 2 lakótömbre van az 1. jelűtől. Az IVS korábban e 
szegregátumokat együttesen kezelte. Azáltal, hogy a szegregátumok, illetve a szegregációval 
veszélyeztetett területek Makó 4. sz. városrészének több mint 50%-át érinti, célszerű bemutatni 
magát, a városrészt. 

1-4. szegregátum általános jellemzése(forrás: IVS): A szegregátumokat magában foglaló 
városrész Makó észak-keleti részén található. Határait kelet felől a város kiterjedt iparterülete, 
délről a Gerizdes városrész, nyugatról a városközpont és az Újváros jelenti. Legnagyobb 
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érintkezési „felülete” az iparterülettel és az Újváros városrésszel van. A tulajdonképpeni Honvéd 
telepet 1861-ben parcellázta fel a város. A területen cca. 1500 db átlag 100 négyszögöles telek 
található.A városrész észak-nyugati – hagyományosan Kisbécs néven ismert – kisebb részén már 
180 évvel ezelőtt is kis telkeken elhelyezkedő putrik álltak. A Lendvay és Bethlen utcák közötti 
részen a rendezettség foka, ha lehet még alacsonyabb, mint a szomszédos területen. A szűkre 
szabott utcák miatt az össz-közművesítés megoldatlan, a kis telkek méretük miatt rehabilitálásra 
nem alkalmasak. 

A városrész elérése a kb. 2 km-re fekvő városközpontból a Széchenyi tér, Úri utca, Erdélyi Püspök 
utca, Tulipán utca útvonalon történik. Dél felől a Megyeháza és Aradi utca irányából is 
megközelíthető, míg észak-kelet felől a Justh Gyula út vezet a területre. A városrész lakói a 
városközpontot és az általuk is használt intézményeket, kereskedelmi egységeket gyalog, illetve 
kerékpáron közelítik meg. A gépkocsi használat kevésbé jellemző. Az épített környezet 
sajátossága a rendkívül szűk utcák, ahol a kétirányú forgalom nem fér el. Autóbuszmegálló a 
városrészben nem található. 

A városrész ellátásában a városrészen kívül, az Aradi utcában található TESCO áruház játssza a 
legnagyobb szerepet. A városrész helyi üzletei szórványosan a telep különböző részein találhatók. 
Összességében néhány vegyesbolt, zöldséges, hentesüzlet és számos kocsma van a Honvéd 
telepen. Iskola és kulturális jellegű intézmény nincs a területen. 

Épített környezetben is kisebb változás következett be, hiszen 2001 óta javult lakások 
komfortossága, emelkedett a szobák száma. A lehatárolt szegregátumok területén csak 
lakófunkció található. Az alapvető infrastruktúrák (vezetékes víz, gáz és villany) mindenhol 
hozzáférhető, de ingatlanra a bekötésük nem történt meg. 

A  Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége nagyrész erre a területre koncentrál, 
mivel Makó roma népességének megközelítőleg 80 %-a itt él. 

 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 

Nem releváns. 
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4 Mellékletek 

4.1 1.sz.  Melléklet: A CsMTFK Makóra vonatkozó 

releváns megállapításai 

 A közúti közlekedési hálózat javuló elérhetőséget biztosít a megye számára, a 
transzeurópai közlekedési hálózat részeként az M5 autópálya Belgrád felé, az M43 
Makón keresztül Romániába teremt kapcsolatot. 

 (A Maros – a szerk.) Már szennyezetten lép be hazánkba, noha 2007 óta, az aradi bőrgyár 
megszűnése és a makói szennyvíztisztítás korszerűsödése miatt, valamelyest javult a 
minősége. Nagylaknál a folyóba torkolló Élővíz-csatornan és a Makó felett befolyó 
Szárazér erősen szennyezett. 

 Az elkerülő utak és gyorsforgalmi utak, M5, M43 megépülésével valamelyest csökkentek 
az értékek 2006 óta. A főutak mentén Makó, Deszk, Hódmezővásárhely is szenvednek a 
tranzitforgalomtól. 

 A megyében jelenleg 4 helyszínen folynak előkészületek szélerőmű elhelyezésére (Makó, 
Kiszombor, Árpádhalom és Maroslele). 

 A települések egy része maga is ajánl az épített környezet értékeire, a helyi, térségi 
kultúrára alapozott programokat (Derekegyház: “Szentes és kistérsége – az elfeledett 
délalföldi kastélyok otthona”, Makó: Makovecz-túra, Deszk kulturális örökségei, 
városnézések a megyeszékhelyen és a történelmi városokban, stb.). 

 Turisztikai marketing tevékenységet a TDM-szerveztek és az országos Tourinform-
hálózat tagjai (Csongrád megyében: Szeged, Ópusztaszer, Hódmezővásárhely, Makó, 
Csongrád, Mórahalom, Kistelek, Pusztamérges, Ruzsa székhellyel) végeznek. 

 Az ország vöröshagyma-, fokhagyma-, fűszerpaprika- és gyökérzöldség termésének felét 
Makó és Szeged körzete adja. 

 …az ezer lakosra jutó K+F ráfordításban nagyságrendi különbségek vannak, amíg 
Szegeden 57 MFt, addig Makón és Kisteleken minimális. A 2006-2009 között benyújtott 
szabadalmak száma ezer lakosra Szegeden 5,7 db, Hódmezővásárhelyen 3,5 db, de 
Mórahalmon (0,4 db), Szentesen (0,5 db) és Makón (0,6 db) elenyésző. 

 A társadalmi tőkétől függ főleg a vállalkozókészség, ezer lakosra számolva Csongrád 
megyében 66 működő vállalkozás van, azonban ez az érték erősen szóródik a megyén 
belül, amíg Szegeden 80 db, addig pl. Mórahalmon 42 és Makón 44 db. 

 A külföldi érdekeltségű vállalkozások statisztikai létszámának ezer lakosra jutó értéke is 
nagyon szóródik, amíg Szegeden és Makón 39 fő, addig Mórahalmon minimális. 

 A megyei rangsor harmadik, az országos rangsor 69. helyét a geotermikus kutatásokra 
visszavezethetően Kisteleki kistérség foglalja el, majd a Szentesi, a Csongrádi, a 
Mórahalomi és a Makói kistérségek következnek. 

 Vidékfejlesztési (rurális) kistérségek (Csongrád, Makó, Mórahalom, Kistelek): az 
agrártevékenységek végzéséhez szükséges infrastruktúra kiépült, erős hagyománya van 
több agrártermék termelésének, a vállalkozókészség színvonala is megfelelő, viszont a 
tőkeellátottság gyenge, a piaci kapcsolatok töredezettek, az együttműködési kultúra a 
termékpályák menedzselésére hiányos, a humán tőke színvonala vegyes. 
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 Kiemelhető a makói Hagymafesztivál és a Művészeti fesztivál, amely táncosok, kórusok, 
zenekarok fellépései mellett koncertekkel, tárlatokkal, színi előadásokkal várják a város 
vendégeit. Az ország élvonalbeli grafikusait több évtizede invitálja művésztelepére a 
város (Makói Grafikai Alkotótelep), és 1990 óta alkotótelepet rendeznek itt a határainkon 
túli területeken működő magyar képzőművészek számára is. 

 Makón a József Attila Múzeumot látogathatják meg az érdeklődők. Makó városa jóvoltából 
1979-ben készült el az irodalmi kiállítóhely, az Espersit Ház, amely irodalomtörténeti 
emlékeknek ad otthont, a múzeum főépületét pedig 1981-ben avatták föl. 

 1998-ban Makón épült meg a város művelődési életében mára fontos szerepet játszó, 
építészetileg is különlegességnek számító Hagymaház. 

 Kiemelkedőek a 10% körüli értékek a Csongrádi, Makói és Szentesi kistérségek esetében. 
(népességfogyás mértéke – a szerk.) 

 …az 1000 lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet esetében a Makói kistérség (-7,6 
eset, míg a megyei átlag pozitív, 0,3 eset) rendelkezik a legkedvezőtlenebb adatokkal. 

 …nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. Míg számuk 2000-ben 2.079 fő volt, 2010-re 
3.682 főre emelkedett. Hasonlóan kedvezőtlen munkaerő-piaci képet mutat a Makói és 
Szentesi kistérség, 60% körüli emelkedést produkálva. 

 A gyorsforgalmi út a Makót északkelet felől elkerülő úttal együtt biztosítja a tranzitforgalom 
átvezetését Szeged, Makó és a közbenső 43-as főút menti települések elkerülésével. 

 A hosszú távú fejlesztési program első ciklusára ütemezett az M43-as autópálya Makó–
országhatár közötti szakaszának megépítése… 

 …a 45-ös főút kiemelt szolgáltatási színvonalúvá fejlesztését (2x2 sáv, Szentes, 
Kunszentmárton elkerülő), valamint a főút déli meghosszabbítását Hódmezővásárhely–
Makó irányban. 

 Az országos kerékpárút-hálózat részét képezi továbbá, de elsősorban a szomszédos 
megyék kapcsolatát biztosítja a Csongrádi kerékpárút a (Románia–)Nagylak–Makó–
Szeged–(Kiskunmajsa–Jászszentlászló–Bugac) útvonalon… 

 A megye vasúti hálózatának gerincét emellett a 135-ös menetrendi mezőben szereplő 
Szeged–Békéscsaba, valamint a 130-as Szolnok–Tiszatenyő–Hódmezővásárhely–Makó 
vonal alkotja. 

 Az egyéb országos törzshálózati vonalak közül a 130-as számú Tiszatenyő–Makó 
vasútvonalon Szentesnek, Hódmezővásárhelynek és Makónak közvetlen budapesti 
kapcsolata van. 

 A Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Makó–Újszeged (121) vonal Szeged–Makó–
Nagylak szakasza a Nagylak–Románia kapcsolat helyreállításával az országos vasúti 
törzshálózat részévé válik, szintén nemzetközi kapcsolattal. 

 A Szeged-Hódmezővásárhely vasútvonal-szakaszon, valamint Szeged–Makó között a 
jelenleginél intenzívebb kapcsolatot biztosító, a városi villamoshálózattal összekapcsolt 
tram-train rendszerű közlekedést terveznek. 

 Az OTrT-ben szerepel két tervezett vasúti Tisza-híd Szeged déli részén: a 
nagysebességű vasút átvezetése és a Szeged– Makó–Nagylak vonal kapcsolata a 
Szeged–Röszke vonallal. Megjegyzendő, hogy a Szeged–Makó–Nagylak vasúti hidat az 
OTrT 2. melléklete egyesített közúti-vasúti hídként tartalmazza, összhangban Szeged 
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megyei jogú város javaslatával, amit a város 2010-ben a településszerkezeti tervébe is 
beépített. 

 Jelentősen javult, kevesebb, mint egy órára csökkent a megyeszékhely elérhetősége a 
Makói kistérség valamennyi települése számára az M43 autópálya Szeged–Makó közötti 
szakaszának átadását követően. 

 Autóbusz-pályaudvarok nyolc városban – Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Csongrádon, 
Makón, Szentesen, Kisteleken, Mórahalmon, Sándorfalván – üzemelnek. 

 Ennek keretében valósult meg Csongrád (2003), Szentes (2006), Hódmezővásárhely 
(2006), Makó (2010) pályaudvarainak rekonstrukciója. 

 A megyében 13 ipari park működik, ebből Szegeden öt, vonzáskörzetében kettő 
(Mórahalom, Algyő), távolabb, de szintén jó közlekedési kapcsolatokkal hat ipari park 
(Makó, Hódmezővásárhely, Kistelek, Szentes, Csongrád, Nagylak). 

 A közcsatornával rendelkező 24 település közül 5 településen (Balástya, Kistelek, 
Mindszent, Székkutas, Üllés) a hálózatba kapcsolt lakások aránya nem haladta meg a 
10%-ot és 3 településen (Ásotthalom, Domaszék, Makó) az 50%-ot. 

 Lakások és közintézmények kommunális távfűtési energiaellátására is használnak 
hévizet több dél-alföldi városban (pl.: Szentes, Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, 
Csongrád, Kistelek). 

 A megyében jelenleg 4 helyszínen folynak előkészületek komolyabb szélerőmű 
elhelyezésére Makó, Kiszombor, Árpádhalom és Maroslele településeken. 

 Elsősorban a nagyobb városokban az illegális hulladéklerakások még mindig problémát 
jelentenek, felszámolásukra 2010-ben csupán kettő Csongrád megyei település (Makó, 
Mórahalom) részesült támogatásban. 

 Korábban regionális hulladéklerakó üzemelt Makón és Szentesen. 

 Makó a csoportján belül a legkedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezik központi szerepek, 
gazdasági aktivitás, foglalkoztatás és demográfiai folyamatok tekintetében, ezek 
Csongráddal teszik hasonlatossá. 

 Csongráddal szemben sikerült 440 főt foglalkoztató és 50 ezer főt ellátó kórházát 
megtartani. Kérdéses még, hogy a forgalmi pozíció látványos javulásából (M43 
megépülése Makóig) adódó előnyöket a város milyen mértékben tudja a jövőben 
kihasználni. 

 Makó olyan mértékű közeledése Szegedhez, mint ami Hódmezővásárhely és Szeged 
vonatkozásában látszik kirajzolódni, hosszabb távon valószínűsíthető. 

 Makó és Szentes zártkertjei 450 illetve 470 hektár. A zártkert funkciójának leginkább az 
intenzív kertészet felel meg, mely jelentős arányokat ölt Szentes (fóliázás) és Makó 
területén. 

 E két fő folyosó keresztezése (közúton és vasúton egyaránt) egymással (és a Tiszával) 
Szeged térségében megy végbe, miközben olyan fontos alközpontokat fűz fel, mint 
Hódmezővásárhely, Orosháza és Makó. 

 Ezek jelentősebb része városi ipartelep (Makó, Szentes, Hódmezővásárhely), kisebbik 
része településtesttől elszakadó mezőgazdasági üzem. 

 Gyógyvíz-kutak az ÁNTSZ aktuális adatai szerint Algyőn (1), Hódmezővásárhelyen (2), 
Makón (2), Mórahalmon (2), Szegeden (3), Székkutason (1) és Szentesen (1) találhatók. 
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Makón a marosi gyógyiszap is rendelkezésre áll. Gyógyfürdő Csongrádon (Gyógyfürdő), 
Makón (Hagymatikum) Mórahalmon (Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő), Szegeden 
(Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő valamint Napfényfürdő Aquapolis Gyógyfürdő) és 
Szentesen (Szentesi Gyógyfürdő és Nappali Kórház) található. 

 Szeged–Makó–Nagylak–Arad vasútvonal helyreállítása (DKMT terv – a szerk.); 

 A határon átnyúló nemzetközi programokban még a Makói és a Mórahalomi kistérségek 
pályázói szerepeltek jól. 

 Alapvetően fürdő és szálláshely kapacitás fejlesztési beruházások határozzák meg a 2. 
prioritási tengelyt, melyek közül volumenét tekintve kiemelkedik (…), valamint a makói 
Hagymatikum projektje. 

 Funkcióbővítő beruházás a megyében Kisteleken zárult le, a makói és a csongrádi 
hasonló projektek a közeljövőben fejeződnek be. 

 Alapvetően tehát hagyományos értelemben vett periferikus kistérség nincs a megyében, 
ám található olyan terület, ahol a gazdasági potenciál és így a forrás abszorpciós 
képesség alacsony (például Makó és Csongrád térsége), így az uniós fejlesztések 
multiplikátor hatása korlátozottan érvényesül. 

 Megyei városai közötti együttműködések (Szeged-Hódmezővásárhely, Csongrád-
Szentes, Hódmezővásáhely-Makó-Szentes, Mórahalom-Kistelek). 
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4.2 2. sz. melléklet: Az 1.3. A területrendezési 

dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

fejezethez kapcsolódó egyes munkarészek 

A térségek meghatározása az OTrT szerint:  

6. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe olyan meglévő erdőterületek és 
erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 
termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is 
szükséges vagy indokolt, 

18. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt 
álló területek találhatók, 

   33. települési térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a település belterülete, valamint a belterületen kívüli 
beépített és beépítésre szánt területek tartoznak, 

43. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata 
(vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik. 

Az egyes érintett térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások: 

6.§14 (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

 

Az országos ökológiai hálózatra vonatkozó előírások: 

 13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
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Az övezetre vonatkozó törvényi előírás: 

13/A. §(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

Az övezetre vonatkozó törvényi előírás: 

13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetére vonatkozó előírások: 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetére vonatkozó előírások: 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség 
és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 
tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elem-együtteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz 
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

 (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység 
és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

 (4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

 (5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

 (6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
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23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során 
adott véleményében hozzájárul. 

 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetre vonatkozó előírás: 

15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről 
a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni 
a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

 

A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások: 

6.§(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület 
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a 
megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település 
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük. 

 

A térségi övezetekre vonatkozó előírások: 

Magterület övezete 

17. §(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(3)  

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 

(5)  

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

Ökológiai folyosó övezete 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(3)  

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

Pufferterület övezete 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

Az övezet előírása: 

13/A.§(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

Az övezet előírásai: 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
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(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

Az övezet előírásai: 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség 
és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 
tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz 
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység 
és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

 

Az övezet előírásai: 

19/B. §(1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

 

Az övezet előírásai: 

16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

4.3 3. sz. Melléklet: 1.14.3 Az épített környezet értékei 

1.14.3.1 Régészeti védettségek, régészeti terület, védett régészeti területek, régészeti érdekű 
területek 

A város területén 220 ismert régészeti lelőhely van, fokozottan védett lelőhely nincs köztük. (XX 
melléklet) 
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A régészeti azonosított lelőhelyek helyrajzi számai: 

Lelőhely száma és az érintett telkek  helyrajzi számai 

1  0499/3b, 0499/1a, b 

2    0492/7a 

3  0496/2a,/3a 

4 0496/2 a, b 

5 0496/2 a déli szélén 

6 0496/3 a 

7 0496/5 a 

8 0496/5 

9 0498/2 d, 0498/3 a, 0496/6 

10 0263/53, /54 

11 0446/5, 0422/64 

12 0322/10 

13 0261/19 

14 0267/34, /35, /36 

15 0269/20, /21 

16 0272/23 

17 0272/21, /22, /23 

18 0291/31 b, 0291/34 

19 0331/32, /34-38, /143-144, /166-168, 0331/43 

20 0224/13, /100, /101, /102, /103, /104 

0224/140, /141, /142, /143, /144, /145 

21 0331/228, /229 

22 0331/81-90, 0331/71-72, /174, /175 

23 0347/8 

24 0319 

25 0322/29, 0319 

26a 0263/53 

26 0263/75, /66, /67 

27 0263/57, /58, /59, /60, /61 
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28 0263/52 C-E 

29 0264/34, 0264/51 

30 0286/13-51 

31 0286/13-51 

32 0310/4 c 

33 0308/27 a, /28 

34 0331/65 a, 0331/64, 0331/71, /72, /74 

35 0263/26-30 

36 0263/80 

37 0286/24-27, 0286/45 

38 0286/84, 0286/61 

39 0286/84 

23 Beiktatta: 33/2013. (XI.28.) Makó ör. 1. §. hatályos: 2013. november 29. napjától. 

40 0286/70 

41 0286/35-43 

42 0288/6-25 

43 0286/84 

44 0224/10, /11, /54, /55 

45 0220/28, /27, /26, /25 

46 0240/5, /6, /7, /8 

47 0247/13, /14, 0249/39, /38, 0240/13 északi része 

48 0249/21-25, /26, /27-32, /43, /42, /40 

0247/7, /8, /9, /10, /11 

49 0256/81, /82 

50 0258/9, /11, /12, /10, 0261/23 

51 0261/23 

52 0510/22 a 

53 0510/36 

54 0512 b 

55 0510/22 a 

56 0512 b 
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57 0510/22 a 

58 0510/38, /39, /40 

59 0333/3 

60 0224/185E 

61 0351/10, /11 

62 0351/13 

63 0331/78-79, /192 

64 0506/9 b 

65 0506/9 

66 0506/9 b 

67 0506/10, 0506/8 a 

68 0510/12, 0525/11 

69 0510/16 

70 0510/20 a 

71 0440/80, /79, /78, /77 

72 0510/23 a 

73 0506/8 a, 0506/9 b 

74 0498/1 b 

75 0498/2 b 

76 0264/46 

77 0286/69 

78 0291/29 

79 0291/31 a 

80 0296/44-67 

81 0461/13 a 

82 0484/8, 0486/14 

83 0486/14 

84 0486/7 a 

85 0486/16 

86 0438/10 a 

87 0438/10 a 
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88 0443/1-5 

89 0464/4 a, c 

90 0461/14 b, /13 

91 0461/14 b 

92 0464/5 

93 0438/60 

94 0438/62, /63, /67 

95 0560/16 b, 0560/24 b 

96 0560/24 a, c, n 

97 0560/24 a, 0560/10 a-b 

98 0560/11 a déli része 

98a 0560/11 a északi része 

99 0560/22 a 

100 0571/29 a, 0563/57, /58, /10, 59 

101 0563/40, /42, /43 

102 0565/118, /119, /7, /109, /110, /111 

103 0563/19-24, /23, /48-49, /60 

104 0571/27, /28, /46 

105 0571/13 

106 0565/27-28, /29, /30, /31, /32-34 

107 0566/101 

108 0610/7 a, /8 a 

109 0626/3 b-c 

110 0571/31 

111 0626/19, /20, /23 g 

112 0596/a-b 

113 0417/12 a 

114 0544/22 b, 

115 0608/9 a 

116 0607/1 c 

117 0636/1, 110, 118 
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118 0636/10, /20 

120 0401/6-17 

121 0566/105, /106, /107, /108, /109, /113, /114, /115 

122 0566/103, /84, 0566/7-8 

123 0637/89 

124 0527/18, /19, /20 

125 0563/50, 0563/60, /28, /29 

126 0563/50 c, /48-49, /60, /28, /29, /30-37 

127 0614/12 a, 0616/78 

128 0363/23 

129 0390/94-95, /93, /96, /97 

130 0360/120 a 

131 0382/17 a 

132 0620/11 

133 10417/6, /7 

134 0630/34 a, /33 a, /7 a 

136 0596/59, /43, /61 a 

137 0417/12 a 

138 0637/62, /60, /59 

138/a 0596/53, /54, /55, /56, 0596/62 a 

139 0622/41 

140 0525/10, /9 

141 10405/7-13 

142 10353, 10354 

144 0186/62 

145 0184/24, /23, /22, /21, 0186/15 

146 0637/134, /135, /136 

148 0186/62 

149 0531/17, /18, /16 

150 0525/15, /16 

151 0626/13, 0598/1 c 
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152 051/9 

153 0112/4, 0146/23, /24, /25 

154 0154/21 

156 0141/29 

158 0179/33, 0178/2, 

163 0148/15, /16, /17 

165 3629, 3624/6-10 

173 039/14, /15, /16, /17, 032 

174 056/12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, 057, 058 

176 0137/3, /4 

182 0636/104, /105, /106, /107 

183 0637/89 

184 0423/32, /35, /36 

185 0175/1 

186 0137/50, /51 

188 0402/10 

199 0175/1 

200 0179/20, /21, /22, /23, /24, /25, /26 

201 0179/11, /12, /50, /51 

202 3435/2, 3439/7, 3439/12 

203 10310, 10317/2 

204 10310, 10317/1-2, 10317/5, /4, 10318, 10319, 10320, 10321, 10322/1- 

2-3, 10315/4 

205 10324/1-2-3, 10344, 10345, 10346, 10347, 10349 

206 10344, 10345, 10346, 10347, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367 

207 0666/4, /3, /8, 10405/2 

208 0666/18, /26 

209 0632/4 

210 0636/77, /78-80, /81, /82, /83, /84, /85 

211 0636/58-64, /65, /66, /67, /68, /71, /72, /73, /74, /75, /76, /77, 

/78-80, /81, /82-83, /84, /85, /128, 10512, 10513, 10514, 0637/8 
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212 4152, 4420, 4421, 20725, 4151 

213 4030, 4031, 4032, 051/10, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, 

4145/1, 20704 

214 3834, 3839, 3833, 3832/1-2, 3831 

215 3862, 3863, 3851, 3852, 3855 

216 3630/2, 3629, 3830/1, 3831, 3832, 3836/1, 3645, 3646, 3647, 3648, 

3628, 3649, 3650 

217 3597, 3598/1 

218 3456, 3473, 3474/1-2, 3476/3, /5, 3477, 3457, 3458, 3459, 3460, 

3461, 3462, 3463, 3464, 3466 

219 3455, 3456 

220 0179/40, /41, /42, /43, /44, /45, /46 

4.4 4. sz. melléklet: 1.14.3.2 Védett épített környezet, a 

helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Helyi egyedi védelem alá tartozó épületek 

Belterület 

Helyi egyedi védelem alá tartozó épületek 

Belterület 

1. ÖV Apaffy u.1. HRSZ: 578 

2. ÖV Apaffy u.11. HRSZ:571 

3. ÖV Apaffy u. 19. HRSZ: 563/1 

4. ÖV Apaffy u. 8. HRSZ: 1755 

5. ÖV Aradi út 9. HRSZ: 5893 

6. ÖV Aradi út 79. HRSZ: 6218 

7. ÖV Aradi út 81. HRSZ: 6516 

8. ÖV Aradi út 2. HRSZ: 6850 

9. ÖV Aradi út 76. HRSZ: 6787/1 

10. ÖV Aradi út 84. HRSZ: 6771 

11. ÖV Aradi út 94. HRSZ: 6762 

12. ÖV Arany János u. 11. HRSZ: 6860 

13. ÖV Arany János u. 15. HRSZ: 6864 

14. ÖV Arany János u. 28. HRSZ: 7431 
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15. ÖV Attila u. 25. HRSZ: 3286 

16.10 ÖV 

17. ÖV Állomás tér HRSZ: 10938/13 

18. ÖV Állomás tér 1. HRSZ: 4884 

19. ÖV Állomás tér 7. HRSZ: 4888 

20. ÖV Árpád u.1. HRSZ: 113 

21. ÖV Árpád u.9. HRSZ: 102 

22. ÖV Árpád u.12. HRSZ: 118/1 v. 118/2 

23. ÖV Bajza u. 83. HRSZ: 7009 

24. ÖV Batthyány u. 45. HRSZ: 5880 

25. ÖV Báró Jósika u. 2. HRSZ: 431 

26. ÖV Béke u. 1. HRSZ: 5522/1 

27. ÖV Béke u. 7. HRSZ: 5427 

28. ÖV Béke u. 9. HRSZ: 5425 

29. ÖV Béke u. 14. HRSZ: 5433 

30. ÖV Bolygó u. 1/a. HRSZ: 7783 

31. ÖV Bolygó u. 6. HRSZ: 7709 

32. ÖV Búza u. 22. HRSZ: 8277 

33. ÖV Csanád vezér tér 4. HRSZ: 6 

34. ÖV Csanád vezér tér 22. HRSZ: 787 

35. ÖV Csanád vezér tér 24. HRSZ: 788 

36. ÖV Csokonai u. 13. HRSZ: 4914 

37. ÖV Deák Ferenc u. 57. HRSZ: 7594 

38. ÖV Deák Ferenc u. 61. HRSZ: 7609 

39. ÖV Deák F. u. 10. HRSZ: 7629/14 

40. ÖV Deák Ferenc u. 30. HRSZ: 7652 

41. ÖV Deák Ferenc u. 32. HRSZ: 7656 

42. ÖV Eötvös u. 41. HRSZ: 7672 

43. ÖV Eötvös u. 20. HRSZ: 7722 

44. ÖV Eötvös u. 24. HRSZ: 7720 

45. ÖV Eötvös u. 26. HRSZ: 7719 

46. ÖV Eötvös u. 38. HRSZ: 7713 

47. ÖV Erdei Ferenc. tér 9. HRSZ: 5890 

48. ÖV Erdei Ferenc tér 4. HRSZ: 7453 

49. ÖV Erdélyi püspök u. 29. HRSZ: 7187 
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50. ÖV Erdélyi püspök u.37. HRSZ: 7181 

51. ÖV Erdélyi püspök u. 2. HRSZ: 7598 

52. ÖV Gőzmalom u. 4/A HRSZ: 4707 

53. ÖV Gőzmalom u. 4 HRSZ: 4764 

54. ÖV Hajnal u. 2/A HRSZ: 7492 

55. ÖV Hajnal u. 13. HRSZ: 7215 

56. ÖV Hajnal u. 12. HRSZ: 7526/2 

57. ÖV Hajnal u. 22. HRSZ: 7590 

58. ÖV Hédervári u. 10/ B HRSZ: 5622 

59. ÖV Hold u. 4. HRSZ: 5216 

60. ÖV Hollósy Kornélia út 9. HRSZ: 768 

61. M Hosszú u. 1. HRSZ: 8749 

62. ÖV Hosszú u.11. HRSZ: 8761 

63. ÖV Hosszú u.31. HRSZ: 8786/1 

64. ÖV Hosszú u.34. HRSZ: 8473 

65. ÖV Hosszú u. 50. HRSZ: 8391 

66. ÖV Hunyadi u. 2/A HRSZ: 5553 

67. ÖV Hunyadi u. 2/B HRSZ: 5554 

68. ÖV Hunyadi u. 6/A HRSZ: 5556 

69. ÖV Hunyadi u. 6/B HRSZ: 5557 

70. ÖV Iskola u.3. HRSZ: 183 

71. ÖV Iskola u. 15. HRSZ: 175 

72. ÖV Iskola u.17. HRSZ:174 

73. ÖV Iskola u.16. HRSZ: 149 

74. ÖV Iskola u 18. HRSZ: 153 

75. ÖV József A. u 1. HRSZ: 704/2 

76. ÖV József A. u 5. HRSZ: 702/1 

77. ÖV József A. u 13. HRSZ: 727 

78. ÖV József A. u 2 – 4. HRSZ: 7 - 8 

79. ÖV József A. u 6. HRSZ: 9 

80. ÖV József A. u 8. HRSZ: 10 

81. ÖV József A. u 10. HRSZ: 11 

82. ÖV József A. u 24. HRSZ: 672 

83. ÖV József A. u 36. HRSZ: 660 

84. ÖV Justh Gyula u. 53/A HRSZ: 8342 
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85. ÖV Justh Gyula u.6. HRSZ: 3051 

86. ÖV Justh Gyula u. 40. HRSZ: 8321 

87. ÖV Kazinczy u.4. HRSZ: 7504 

88. ÖV Kálvária u. 25. HRSZ: 741/1 

89. ÖV Kálvária u. 35. HRSZ: 846 

90. ÖV Kálvária u. 53. HRSZ: 870 

91. ÖV Kálvária u. 30 HRSZ: 1357 

92. ÖV Kálvária u. 42. HRSZ: 1347 

93. ÖV Kálvin tér 3. HRSZ: 5339 

94. ÖV Kálvin tér 7. HRSZ: 5301/2 

95. ÖV Kálvin u.3. HRSZ: 5398 

96. ÖV Kálvin u.5. HRSZ: 5399 

97. ÖV Kálvin u.7. HRSZ: 5364 

98. ÖV Kálvin u.9. HRSZ: 5213 

99. ÖV Kálvin u. 46. HRSZ: 5470 

102. ÖV Kálvin u. 58. HRSZ: 5487/2 

102. ÖV Királyhegyesi út 28. HRSZ: 9236 

103. ÖV Kossuth u. 33. HRSZ: 7826 

104. ÖV Kossuth u. 35. HRSZ: 7829 

105. ÖV Kossuth u. 39/A HRSZ: 7834 

106. ÖV Kossuth u. 49. HRSZ: 7857 

107. ÖV Kossuth u. 2. HRSZ: 796 és 797 

108. ÖV Kossuth u 6. HRSZ: 799 

109. ÖV Kossuth u 8. HRSZ: 800 

110. ÖV Kossuth u. 22. HRSZ: 807 

111. ÖV Lehel u. 3. HRSZ: 826 

112. ÖV Lehel u. 15. HRSZ: 816 

113. ÖV Liget u. 3. HRSZ: 4783 

114. ÖV Liget u. 9. HRSZ: 4812/1 

115. ÖV Liget u. 19. HRSZ: 5276/4 

116. ÖV Lonovics sgt. 5. HRSZ: 4730 

117. ÖV Lonovics sgt. 7. HRSZ: 4731 

118. ÖV Lonovics sgt. 13. HRSZ: 4836 

119. ÖV Lonovics sgt. 15. HRSZ: 4835 

120. ÖV Lonovics sgt. 19. HRSZ: 4844 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 

HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 256 

ITS DA Konzorcium 

  
 

121. ÖV Lonovics sgt. 21. HRSZ:4845 

122. ÖV Lonovics sgt. 23. HRSZ: 4841 

123. ÖV Lonovics sgt. 27. HRSZ: 4840/6 és 4840/4 

124. ÖV Lonovics sgt. 4. HRSZ: 5379 

125. ÖV Lonovics sgt. 10. HRSZ: 5323 

126. ÖV Lonovics sgt. 24. HRSZ: 5294/2 

127. ÖV Lonovics sgt. 26. HRSZ: 5293 

128. ÖV Lonovics sgt. 28. HRSZ: 5292 

129. ÖV Lonovics sgt. 38. HRSZ: 4855 

130. ÖV Lónyai u. 20. HRSZ: 317 

131. ÖV Luther u. 2. HRSZ: 7938 

132. ÖV Luther u.14. HRSZ: 8591 

133. ÖV Maros parti strandfürdő HRSZ: 11475 

134. ÖV Megyeház u. 1-3. HRSZ: 5553 

135. ÖV Megyeház u. 5. HRSZ: 5586 

136. ÖV Megyeház u. 7. HRSZ: 5585 

137 ÖV Megyeház u. 9. HRSZ: 5583 

138. ÖV Megyeház u. 33. HRSZ: 5734 

139. ÖV Megyeház u.12. HRSZ: 7488 

140. ÖV Megyeház u.14. HRSZ: 7489 

141. ÖV Megyeház u.20. HRSZ: 7483 

142. ÖV Mező Imre u. 11. HRSZ: 3375 

143. ÖV Móricz Zsigmond u. 3. HRSZ: 880 

144. ÖV Móricz Zsigmond u. 6. HRSZ: 862 

145. ÖV Nagycsillag u. 41. HRSZ: 8364 

146. ÖV Návay Lajos tér 10. HRSZ: 7865 

147. ÖV Návay Lajos tér 12. HRSZ:7864/1 

148. ÖV Páva u. 20. HRSZ: 84 

149. ÖV Páva u. 22. HRSZ: 85 

150. ÖV Páva u. 24/A, B HRSZ: 86, 87 

151. ÖV Pázmány u. 2. HRSZ: 190 

152. ÖV Petőfi park 5 HRSZ: 713 

153. ÖV Petőfi park 15. HRSZ: 722 

154. ÖV Petőfi park 2. HRSZ: 717 

155. ÖV Petőfi park 10. HRSZ: 757 
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156. ÖV Petőfi park 14. HRSZ: 721 

157. ÖV Petőfi u. 5. HRSZ: 5523 

158. ÖV Posta u. 7. HRSZ: 5533/1 

159. ÖV Ráday u. 20. HRSZ: 5658 

160. ÖV Rákóczi u. 1. HRSZ: 5580 

161. ÖV Rákóczi u. 5. HRSZ: 5578 

162. ÖV Rákóczi u. 7 HRSZ: 5577 

163. ÖV Rákóczi u. 9. HRSZ: 5576 

164. ÖV Rákóczi u. 15. HRSZ: 5572 

165. ÖV Rákóczi u. 21. HRSZ: 5569 

166. ÖV Rákóczi u. 2. HRSZ: 5597 

167. ÖV Rákóczi u. 14. HRSZ: 5639 

168. ÖV Révai u. 7. HRSZ: 4694 

169. ÖV Szegedi u. 15. HRSZ: 71 

170. ÖV Szegedi u. 17. HRSZ: 72 

171. ÖV Szegedi u. 27. HRSZ: 125 

172. ÖV Szegedi u. 37. HRSZ: 132 

173. ÖV Szegedi u. 14. HRSZ: 5389 

174. ÖV Szegedi u. 16. HRSZ: 5388 és 5387 

175. ÖV Szegedi u. 24. HRSZ: 5381 és 5382 

176. ÖV Szegedi u. 26/ C HRSZ: 4719 

177. ÖV Szegedi u. 44. HRSZ: 4689 

178. ÖV Szent István tér 3. HRSZ: 540 

179. ÖV Szent István tér 9. HRSZ: 544 

180. ÖV Szent István tér 13. HRSZ: 546 

181. ÖV Szent István tér 21. HRSZ: 550 

182. ÖV Szent István tér 2. HRSZ: 93/1 

183. ÖV Szent István tér 6. HRSZ: 95 

184. ÖV Szent István tér 8/A HRSZ: 96 

185. ÖV Szent István tér 14-16. HRSZ: 186 

186. ÖV Szent István tér 18. HRSZ: 187/1 

187. ÖV Szent István tér 22/B HRSZ: 555 

188. ÖV Szent János tér 19/A HRSZ: 626/1 

189 ÖV Szent János tér 24. HRSZ: 50 lakóház 

190. ÖV Szent János tér 28. HRSZ: 46 
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191. ÖV Szent János tér 30. HRSZ: 45. 

192. ÖV Szent János tér 32. HRSZ: 42. 

193. ÖV Szent János tér 34. HRSZ: 41 

194. ÖV Szent János tér 36. HRSZ: 38 

195. ÖV Szép u. 3. HRSZ: 698 

196. ÖV Szép u. 2- 4. HRSZ: 631 

197. ÖV Szép u. 14. HRSZ: 637/1 

198 ÖV Szép u. 20. HRSZ: 640 

199. ÖV Szép u. 24. HRSZ: 642/3 

200. ÖV Szikszai u. 2. HRSZ: 8052 

201. ÖV Teleki László u. 5. HRSZ: 15/2 

202. ÖV Teleki László u. 9. HRSZ: 13 

203. ÖV Teleki László u. 11. HRSZ: 12 

204. ÖV Teleki László u. 6. HRSZ: 630 

205. ÖV Teleki László u. 8. HRSZ: 696 

206. ÖV Teleki László u. 10/C HRSZ: 691 

207. ÖV Teleki László u.12. HRSZ: 689 

208. ÖV Tinódi u. HRSZ: 4840/6 

209. ÖV Toldi u. 6/A HRSZ: 7201 

210. ÖV Úri u. 1. HRSZ: 7511, 7512 

211. ÖV Úri u. 5. HRSZ: a 7514 

212. ÖV Úri u. 9. HRSZ: 7517 

213. ÖV Úri u. 4. HRSZ: 7546 

214. ÖV Úri u. 6. HRSZ: 7545 

215. ÖV Úri u. 14. HRSZ: 7541/1 

216. ÖV Úri u. 16. HRSZ: 7540 

217. ÖV Úri u. 18. HRSZ: 7539 

218. ÖV Úri u. 20. HRSZ: 7538 

219. ÖV Úri u. 22. HRSZ: 7537 

220. ÖV Úri u. 24. HRSZ: 7536 

221. ÖV Úri u. 26. HRSZ: 7535 

222. ÖV Úri u. 32. HRSZ: 7532 

223. ÖV Vásárhelyi út. 5. HRSZ: 7130 és 7131 

224. ÖV Vásárhelyi út 7. HRSZ: 7134 

225. ÖV Vásárhelyi út 11. HRSZ: 7873 
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226. ÖV Vásárhelyi út 89. HRSZ: 10276/1 

227. ÖV Vásárhelyi út 14. HRSZ: 7687 

228. ÖV Vásárhelyi út 46. HRSZ: 7856 

229. ÖV Vásárhelyi út 94. HRSZ: 3348 

230. ÖV Vásárhelyi út 98. HRSZ: 3350 

231. ÖV Vásárhelyi út 102. HRSZ: 3352/3 

232. ÖV Vörösmarty u. 8. HRSZ: 92 

233.11 ÖV Vásárhelyi u. 57/A HRSZ: 8062 

234.12 ÖV Nagycsillag u. 24. HRSZ: 8054 

Külterület 

235. ÖV Békéssámsoni út – Sűrűtanyai iskola 0286/44 hrsz 

236. ÖV Békéssámsoni út – Koccintó Csárda 0329/7 hrsz 

237. ÖV Békéssámsoni út – volt kovács műhely 0263/17 hrsz 

238. ÖV Békéssámsoni út – Vadászház 0333/2 hrsz 

239. ÖV Maroslelei út – iskola 087/20 hrsz 

240. ÖV Makó-Rákos – Templom falmaradvány 12008 hrsz 

241. ÖV Makó-Rákos Rákóczi u. 5. – Kúria 12070 hrsz 

242. ÖV Makó-Rákos – volt iskola 12002 hrsz 

243. ÖV Rákos-tanya 123. „utászház” 0426/2 hrsz 

244.13 ÖV Posta u. 2. hrsz: 5542 (Hagymaház) 

245.14 ÖV Makovecz tér 6. hrsz: 17 (termál- és gyógyfürdő) 

246.15 ÖV Makovecz tér hrsz: 3. (zenepavilon) 

247.16 ÖV Csanád vezér tér hrsz: 7624/8 (autóbusz-pályaudvar), 

248.17 ÖV Búza u. 1/E hrsz.: 8077/1 (Búza utcai bölcsőde) 

249.18 ÖV Széchenyi tér hrsz: 7613/5 (Széchenyi tér rekonstrukciója) 

250.19 ÖV Széchenyi tér hrsz: 7510 (Kossuth szobor rekonstrukciója) 

251.20 ÖV Csanád vezér tér 6. hrsz:705/A/2 (Sportcsarnok) 

252.21 ÖV Szent János tér 9. hrsz: 18 (tanuszoda) 

253.22 ÖV Kálvin tér 6. hrsz: 5301/7 (Kálvin téri iskola) 

4.5 5. sz.  melléklet: Makó város műemlék jegyzéke 

1. M Kálvária u. 60. – Kálvária Kápolna 1320 hrsz 

2. M Úri u. 28. – Lakóház - 7534 hrsz 

3. M József Attila u. 3. – IPOSZ székház – 703 hrsz 

4. M Kálvin tér – Református templom – 5362 hrsz 
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5. M Kálvin tér 7. – régi református iskola – 5301/2 hrsz 

6. M Széchenyi tér 6. – Közösségi ház – 1 hrsz 

7. M Széchenyi tér 10. – Korona szálló – 7614 hrsz 

8. M Széchenyi tér 22. – Városháza – 7509 hrsz 

9. M Szent István tér – Római katolikus templom – 556 hrsz 

10.M Szent István tér – Imaculata szobor 473/4 hrsz 

11. M Tulipán u. – Görög katolikus kápolna – 7047 hrsz 

12.M Kálvária u. – Szent Anna temetőkápolna 1412/34 hrsz 

13.M Templomköz – Görög katolikus templom 7202 hrsz 

14.M Csanád vezér tér 12. – Püspöki lak és kápolna – 708 hrsz 

Országos védelemre javasolt épületek, építmények 

1. Csanád vezér tér 2. HRSZ: 5 

volt Arad-Csanádi Takarékpénztár 

2. Csanád vezér tér 6. HRSZ: 705/A/1 

József Attila Gimnázium 

3. Vorhand rabbi tér 4. HRSZ: 7644 

Ortodox zsinagóga 

4. Kazinczy u.6. HRSZ: 7503 

Espersit-ház 

5. Lonovics sgt. 17. HRSZ: 4834 Kórház 

volt Erzsébet árvaház 

6. Megyeház u. 2 HRSZ: 7508/1. 

Járásbíróság 

7. Szegedi u. 4. HRSZ: 5407/1 

Polgári leányiskola 

8. Szent István tér 10/A HRSZ: 98/3 

lakóház 

9. Szent István tér 22/A HRSZ: 554 

Római Katolikus Plébánia 

10. Szent János tér 19. HRSZ: 626/2 Kollégium 

volt Pénzügyi palota 

11. Szent János tér 40. HRSZ: 34 

Szentpéteri- ház 

12. Széchenyi tér 25. HRSZ: 5550/37 fszt. üzletek, em. lakások 

volt Makói Takarékpénztár 
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13. Széchenyi tér 8. HRSZ: 2 

Városi bérpalota 

14. Szép u. 6-8. HRSZ: 632/1, 634/1 lakóház 

Nyéky-Kristóffy-ház 

15. Vásárhelyi út. 25/A HRSZ: 7938/1 

Evangélikus templom 

16. Vásárhelyi út 55. HRSZ: 8053 

Újvárosi református templom 

17. Vásárhelyi út 57. HRSZ: 8064 

Újvárosi római katolikus templom 

 

Külterület: 

1. Bogárzó HRSZ: 0308/11 Templom eklektikus, 1907. 

2. Bogárzó HRSZ: 0308/11 Öntöttvas kereszt 1892. 

3. Bogárzó HRSZ: 0308/11 Parókia eklektikus XX. sz. eleje 

4. Bogárzó HRSZ: 0308/12 Iskola eklektikus 1889. 
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1 Bevezetés 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési 
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az 
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. 

Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési 
tevékenységeinek eredményességét. 

Makó Városa 2008-ban dolgozta ki és a 227/2008 (VI.12.) MÖKT határozattal fogadta el első 
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amely tulajdonképpen jelen dokumentum előzményének 
tekinthető. Az integrált településfejlesztési stratégia tehát nem ismeretlen fogalom a városban, és 
az azóta eltelt években a fejlesztések alapvető forgatókönyve volt.  

IVS (2008) jövőkép: 

„Makó váljék a mainál vonzóbb, kiváló életfeltételeket biztosító, versenyképes, térségi és határon 
átnyúló központi szerepkörét hatékonyan erősítő gazdasági, kulturális központtá valamint 
turisztikai célponttá.” 

Az IVS-ben megfogalmazott jövőkép értékelése 

Makó város méretéből adódóan jellemzően regionális funkciókkal nem bír, a Jövőkép ilyet nem is 
határozott meg. A város térségi és határon átnyúló kapcsolatai erősödtek, több szinten – közös 
projektek, közlekedés, kereskedelem, turizmus stb. – is sikerült a határmenti fekvés adottságait 
úgy használni, hogy az Makó város fejlődésének érdekeit szolgálja. A gazdasági, kulturális központ 
szerepkör járási, egyes funkciók esetében megyei-regionális szinten valósult meg, de Szeged, 
Arad, Temesvár „árnyékában” egy Makó méretű város esetében a „központ” definíció nehezen 
megvalósítható. A helyi gazdaság innovációs potenciálja nagyon alacsony, két multinacionális cég 
helyi gyártó üzeme és jellemzően tőkeszegény ipari és logisztikai KKV-k jellemzik a gazdaságot. 
Nem történt technológiai szerkezetváltás a gazdaságban, a K+F+I tevékenység szintje továbbra is 
igen alacsony, a helyi lakosság képzettségi mutatói elmaradnak az országos értékektől. A 
gazdasági központ funkció így nehezen értelmezhető, míg kulturális központként, mint járási szintű 
központ néhány országos jelentőségű rendezvénnyel, attrakcióval rendelkezik a város.  

Az IVS-ben meghatározott Jövőképben foglaltak esetében a turisztikai központ funkcióban viszont 
határozottan nagyot lépett előre a város: a fürdő igazi vonzó turisztikai attrakcióvá vált jelentős 
nemzetközi vendégforgalommal. Hogy ezt a hatalmas és fizetőképes potenciált hogyan lesz képes 
a város kiaknázni, a jövő kérdése, jelentős szálláshely, vendéglátóhely és egyéb szolgáltatások 
szükségesek hozzá. 

A 2008-as IVS Jövőkép nem tér ki a helyi társadalom jellemzőire, holott a város legalapvetőbb 
problémái ott jelentkeznek: ezek a lakosságszám csökkenése, a fiatalok elvándorlása, a népesség 
elöregedése. 2008 óta e tekintetben a demográfiai helyzet minden mutató esetében tovább romlott 
és a tendencia is csak romlást mutat, ami igen kedvezőtlen a város jövője szempontjából. 

 

Az IVS kidolgozása óta eltelt hat évben számos külső és belső tényező együttes változása 
indokolttá teszi annak felülvizsgálatát. 

Belső tényezők változásai: 

 az IVS kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: 
gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, 
tendenciákban érzékelhető változások),  

Előzmények 

Stratégia 
felülvizsgálat indokai 
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 a korábbi IVS-ben foglalt fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai, 
fejlesztések eredményei 

Külső tényezők változásai: 

 A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 2014-
2020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések 
megfogalmazása. Különös tekintettel: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait 
rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a 
Stratégia tartalmi követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a 
korábbiakhoz képest bővült, változott. 

 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket 
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az 
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - 
1/2014 (I.3) OGy. határozattal történő elfogadására; valamint az Országos 
Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosításaira. 

Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra 
vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének 
alakulásával, a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával. 

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit 
megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, 
közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, 
hogy a vidéki települések népségmegtartó erejének erősödését, az agrár- és 
élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító 
további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi 
gazdaság megerősítését. 

 A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2013-ban és 2014-ben történő 
felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés 
eredményeként a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a megyei 
jogú városok, valamint a megye többi városát érintő fejlesztések összehangolására, 
a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő hatásainak kihasználására. 

 Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új 
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez kapcsolódó 
jogszabályok: 

 Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt 
tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás 
és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani a 
kohéziós politika eszközrendszerén keresztül. A kohéziós politika megvalósítását 
célzó un. közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus 
célkitűzést, melyek támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU 2020 
céljaihoz. 

Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a 
városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi 
környezetben, a rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére irányuló 
beruházási prioritásokat is meghatároz. 
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 az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került 
hazánk Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a 
2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és 
kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony 
felhasználásának hazai feltételeit. 

 a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és 
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő 
támogatási időszak Operatív Programjai. 

 Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat 
tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan 
a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált Területi Programok 
(ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések 
összegyűjtése, rendszerezése. 

A külső és belső tényezők együttes változása miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015 
során biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás 
igénybevételével a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a 
tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi 
kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében. 
Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan 
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata. 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési 
rendszer egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja 
össze. 

 

 

 

Az ITS helye a 
tervezési 
rendszerben 
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A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését: 

 a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes 
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai; 

 a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi 
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai; 

 Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és 
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak 
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti. 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és 
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat megalkotása előzte meg. Makó város 
2005-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere felülvizsgálatra került, a 
város új aktuális fejlesztési célrendszert határozott meg jelen ITS alkotás keretében. 

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra 
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 
településrendezési háttérét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek 
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. 

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH 2011. évi 
Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a 
Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára. 

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek 
Makó város önkormányzatának információszolgáltatásra: 

 a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra, 
ágazati koncepciókra, dokumentumokra és a Településfejlesztési Koncepcióban 
meghatározott célrendszerre; 

 a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IVS-ben foglaltakra 
és megvalósítás tapasztalataira, a 2014-2020 időszakra releváns helyi koncepciókra és 
programokra, így a 2015-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági Ciklusprogramban 
foglaltakra,  

 a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint 

 a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, 
munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit 
tartalmazó „soft” információkra.  

A stratégia akkor válhat eredményessé, ha: 

 annak segítségével Makó városa a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját 
a 2014-2020 közötti időszakban; 

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része 
megvalósul; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással 
összehangoltan valósuljanak meg; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 
fejlesztéseit is képes ösztönözni. 

Az ITS szakmai-
tartalmi felépítését 
meghatározó 
dokumentumok 

A stratégia 
eredményessége 
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2 Helyzetelemzés összefoglalása 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

 Makó város térségi szerepkörei 

Makó városa egy tipikus alföldi mezőváros, járási székhely. Regionális és megyei szerepkörökkel 
jellemzően nem rendelkezik, kivéve néhány speciális funkciót. Ilyen, a város járáson túlnyúló – 
regionális, országos, nemzetközi – legfőbb szerepkörei pl. a Makói Hagymatikum Fürdő (termál és 
gyógyfürdő) vendégköre (főleg Románia, Szerbia), a hagymaház rendezvényei, a helyi nagyobb 
vállalkozások – elsősorban a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. (korábban Gumiművek 
Phoenix Hungária Kft.) és a Givaudan Magyarország Kft. – foglalkoztatói szerepköre, mely  kiterjed 
Csongrád és Békés megyékre, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház és rendelő intézet, amely megyei 
szerepkörű, a Makói József Attila Gimnázium, amely regionális szerepkörrel bír. 

Makó a járás egyedüli, és funkcionálisan csaknem teljes értékű központja. Itt érhetők el a járás 
települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi, közoktatási, kulturális 
szolgáltatások. Az oktatás területén a felsőoktatás hiányzik a járásközpontból. A járás nyugati 
részén fekvő települések ugyanakkor erősen vonzódnak a lényegesen nagyobb térségi 
szerepkörrel bíró Szeged felé. A város foglalkoztatási szerepköre jellemzően városi-járási, ám a 
nagyobb ipari foglalkoztatók a környező megyékből is ingáztatnak munkavállalókat. Makó város 
térségi központi szerepkörét igazolja, hogy a napi szinten bejárók száma harmadával meghaladja 
az eljárókét. 

 

 Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák 

A városra jellemző az országos és megyei átlagot is erősen meghaladó, az 1930-as évek óta tartó 
folyamatos népességfogyás. Az ezredforduló óta Makó városa 2681 főt veszített a 
lakónépességéből, ami az akkori lakónépesség 10,4%-a. A népesség elöregedő, a 60 év fölöttiek 
aránya folyamatosan nő, a 14 év alattiaké csökken, a halálozások száma jelentősen meghaladja a 
születések számát. Jelentős vándorlási deficit, a csökkenés mintegy egyharmadát adja. Az 
elvándorlók főleg képzettebb fiatalok, az elvándorlók száma növekvő tendenciát mutat. Az 
önmagát romának valló lakosság létszáma a 2011-es népszámlálás adatai szerint 1,62% közöttire 
tehető. 

 

 Települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

A város kulturális élete a város méretéhez képest gazdag, sokrétű. Országos ismertségű 
rendezvények (pl. Hagymafesztivál), operett fesztivál, különféle sportrendezvények színesítik a 
kínálatot. A városban élő hagyomány a hagyma kultusz, újabban a Makovecz kultusz, a város híres 
elszármazottainak tisztelete (Galamb József, Pulitzer József), és színes művészeti élete (Natura 
Marosmenti Művésztelep). Jellemző a civil szervezetek magas száma és közösségi aktivitása, a 
helyi civil társadalom képe sokrétű. A Hagymaház a város igazi közösségi-kulturális központjává 
vált. A város történelmi és jelenkori építészeti értékei jelentős értéket képviselnek és érdeklődésre 
tarthatnak számot, ami a turizmusfejlesztése egy speciális ágát is jelentheti. Ugyanakkor a 10 éve 
felújított volt Korona Szálló épülete az eredeti tervek szerinti funkciókat nem tölti be, jelenleg a 
város keresi a patinás épület közösségi hasznosításának lehetőségeit. 
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 Intézményrendszer (közszolgáltatások) és településüzemeltetés 

A városban megfelelően működik a szociális, az oktatási (óvoda, alap- és középszint) és az 
egészségügyi ellátórendszer. A város oktatási intézményei – elsősorban a gimnázium - térségi 
szinten is keresettek. Megyei szintű funkciómegosztással működik a városi kórház. Ugyanakkor a 
közintézmények szinte kivétel nélkül felújításra szorulnak. 

A város költségvetéséből biztonságosan képes fenntartani intézményrendszerét, a fejlesztéseket 
ugyanakkor csak pályázati forrásokból képes megvalósítani, a költségvetés azok önerejének 
biztosításra képes.  

 

 Gazdaság szerkezet és dinamika 

A város és különösen a járás gazdaságára jellemző az alacsony termelékenység és az innovatív 
tevékenységek alacsony szintje – ezek nyilván egymásból is következnek, de mindenképp negatív 
perspektívát adnak a helyi gazdaság versenyképessége szempontjából. Az okok között a 
hagyományos és megtelepedett ágazatok jellemzően alacsony vagy közepes szintjét 
határozhatjuk meg – nincsenek hightech iparágak a városban; illetve a tőkehiányt, a helyi 
vállalkozó kedv hiányát, az integrációs hiányát a helyi vállalkozások körében és az agrár 
feldolgozóipar alacsony szintjét. 

A város két meghatározó vállalkozása az ipari parkba kívülről betelepülő működőtőke vállalkozás. 
Mindkettő globális transznacionális vállalatok helyi telephelye, globális piacokra termel és 
alapanyagait is a vállalatok belső logisztikai rendszerén keresztül, külföldről szerzi be. A ContiTech 
Fluid Automotive Hungária Kft. (korábban Gumiművek Phoenix Hungária Kft.) a cég autóipari 
divíziójához tartozik, fő profilja a hűtő-fűtő gumitömlők gyártása és értékesítése az autóipar és 
kamion szegmens számára. Globális szintű autóipari beszállító, legfontosabb partnerei: BMW, 
Daimler csoport, Volkswagen csoport, a kamion üzletágban a Volvo csoport, a Scania, a DAF és a 
Perkins. Makón az alkalmazotti létszám mintegy 1500 fő, kb. 500 fős bővítés várható. A Givaudan 
Magyarország Kft. 2012-ben adta át új gyárát a Makói Ipari Parkban. A Givaudan svájci székhelyű 
transznacionális vállalat, a világ legnagyobb ízesítő- és illatanyag-gyártója, amelynek eddig 
legnagyobb, 39 milliárd forintos beruházása valósult meg Makón. 

A Makói Ipari Park (1998) a város fő gazdaságfejlesztési projektje, profilja a mezőgazdasági 
termékfeldolgozásra, élelmiszeriparra és a logisztikai tevékenységekre épül, de nyitott az autóipari, 
elektronikai, fémipari és gépipari tevékenységekre, valamint a megújuló energia előállításra is.  

Makón a szolgáltatások irányultságát a turizmus (termál- gyógy-, kaland turizmus) és a logisztika 
szerepkör szerepének növekedése jellemzi. Az információs, pénzügyi és ingatlan tevékenységek 
jelenléte viszont a megyei átlag alatt van. Kiemelendő a város egyik vezető, egyre nagyobb 
forgalmat generáló projektje, a Makói Termál- és Gyógyfürdő, azaz a Hagymatikum, amely ma 
döntően külföldi vendégkörre épül. E projektnek köszönhető, hogy Makón már 4 csillagos hotel is 
létesült. A városi szálláshelyek száma és minősége ugyanakkor nem képes kiszolgálni a növekvő 
turistaforgalmat. 

A makói térség terményei közül nyilván kiemelkedő és a legismertebb a nemzetközi hírnevű 
hungarikum, vöröshagyma és fokhagymatermesztés, amelynek termelése mintegy 3 ezer ha-on 
folyik, a termelés mintegy 80%-át nagyüzemek adják. E termények beltartalmi értéke, ízanyagai 
különösen értékesek. További fontos termény még a hosszúgyökér, a petrezselyem és a 
fűszerpaprika is. A szántóföldi növénytermesztésben nagy jelentőségűek a hagyományos 
kalászosok (pl. búza, árpa, zab), a napraforgó és a kukorica. A hagyma- és zöldségfélék döntő 
része a térségen és az országon kívül kerül értékesítésre. Feldolgozatlan, félkész és feldolgozott 
állapotban egyaránt kerül értékesítésre, jelentős a hűtőházi és a szárítmányi feldolgozás. Ennek 
mértéke azonban nem elégséges. Az értékesítés csatornái nem kellően szervezettek, azért a 
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termelők kiszolgáltatottak a felvásárlók kínálta áraknak – a szükséges mértékű tárolási, 
feldolgozási kapacitások híján gyakran a legolcsóbb szezonáron adják el a terményeket.  

 

 Településrendezés 

Makó épített környezetére jellemző az igényes, megújult belváros, ahol több felújított, műemléki 
középület található, továbbá rendezett közterületek, a szép természeti környezet, közeli folyópart 
(Maros). A belvárosban ugyanakkor több oda nem illő épület van. 

  

 Táji és természeti adottságok 

A város és környezete természeti értékekben, felszíni vizekben gazdag. A Maros folyó ökológiai 
zöldfolyosók. A város határában és a térségben kiemelkedően jó minőségűek a termőföldek, a 
mezőgazdaság természeti adottságai. A város területén nagyszámú tanya van, ezek némelyike 
üdülőként funkcionál. A felszíni vizek elvezetésének, visszatartásának műszaki feltételei 
hiányosak. Problémát jelent a természetvédelmi érdekeket veszélyeztető tájhasználat (rekreáció, 
mezőgazdaság). 

 

 Zöldfelületek 

A városközpont megújult közparkjai jelentős településképi, dendrológiai és kertépítészeti 
funkcionálisértéket képviselnek.   A város tágas utcában létesült széles fásított, helyenként 
parkosított zöldsávok idegenforgalmi vonzerőt is jelentő, különleges zöldfelületi értékei a városnak. 
A Maros ártér zöldfelületi értékeit hasznosító idegenforgalmi-turisztikai fejlesztési potenciálja.  

A városközponton kívüli, kisebb közterek, közkertek, néhány játszótér általában fejlesztésre, 
felújításra szorul.  Hiányoznak a gazdasági területekkel szomszédos lakóterületeket elhatároló 
védőfásítások. 

 

 Közlekedési hálózat és minősége (külső és belső) 

A város nemzetközi gyorsforgalmi és kiterjedt országos összekötő úti kapcsolattal rendelkezik, 
melyek biztosítják az országos, nemzetközi és térségi közúti kapcsolatait. A város két vasúti 
hálózati kapcsolattal, korszerű és sokak által használt autóbusz pályaudvarral rendelkezik. Az M43 
autópálya megépült szakasza révén a korábbi jelentős, városközpontot terhelő tranzit forgalom 
jelentősen csökkent.  

A Külterületi úthálózat nagy részben burkolatlan, a vasúti közlekedés szolgáltatása gyenge, 
leépülő. A kerékpár forgalmi infrastruktúra egyes szakaszai még nem épültek ki, különösen a 
városkörnyéki kerékpározást szolgáló elemek. Az autóbusz megállók kiépítettsége nem mindenhol 
éri el a szükséges szintet 

 

 Közművek és elektronikus hírközlés 

A városban magas szinten kiépített települési közmű hálózat (víz, gáz, villany stb.). A helyi 
ivóvízbázis és a korszerű szennyvíztelep is értéket képvisel. Jellemzők az ivóvízminőség 
problémák, korszerűtlen az ivóvízhálózat, fejlesztésre szorul a csapadékvíz-elvezető hálózat. A 
szennyvízrákötések aránya nem 100%-os. Évente visszatérő probléma a belvíz- és árvízveszély, 
a külterületi lakórészeken pedig hiányos közműellátottság. 
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 Környezetvédelem és klímatudatosság / energiahatékonyság 

Az elkerülő út megépülése révén jelentősen csökkent az átmenő forgalom és az ezzel járó 
környezeti ártalmak. Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, alacsony a légszennyezés és a 
zajártalmak. Komoly érték a megújuló energia potenciál (termálvíz, napenergia, biomassza). Az 
ipari park révén az ipari tevékenység kiszorul a városból.  

A meglévő megújuló energia potenciál alacsony kihasználtságú. Az önkormányzati épületek egy 
része nem energia hatékony. A szelektív hulladékgyűjtés nem teljes. Problémát jelentenek a 
felszíni, és felszín alatti vizeket érő szennyezések. 

 

Erősségek Gyengeségek 

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

  Az országos és megyei átlagot is erősen 
meghaladó, az 1930-as évek óta tartó 
folyamatos népességfogyás. 

 A népesség elöregedő, a halálozások száma 
jelentősen meghaladja a születések számát. 

 Jelentős vándorlási deficit, az elvándorlók főleg 
képzettebb fiatalok, az elvándorlók száma 
növekvő tendenciát mutat. 

 A bevándorlás nem képes ellensúlyozni az 
elvándorlást sem, nemhogy a teljes 
népességfogyást. 

 A városban, a Honvéd városrészben nagyobb 
létszámú és arányú, társadalmi feszültségeket 
keltő, rossz szociális helyzetű szegregátum 
jelenléte. 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

 A városi civil szervezetek száma és ezek 
közösségi aktivitása magas, a helyi civil 
társadalom képe sokrétű, gazdag.  

 A civilek és egyéb társadalmi szervezetek 
aktívan részt vesznek a helyi társadalom 
életében. 

 Civil alapítványok működése segíti a helyi 
oktatási intézmények működését. 

 A Makói Civil Szervezetek Szövetsége segíti 
a helyi civil szervezetek működését. 

 Makó város gazdag helyi tradíciókban, 
kulturális élete - múzeumok, kiállítások, 
rendezvények – sokrétű. 

 A Hagymaház, mint kulturális és 
rendezvényközpont a helyi közösségi élet 
fontos centrumává vált. 

 A civil szervezetek támogatása nem 
elégséges. 

 Több civil szervezet is „kiöregszik”, a fiatalok 
részéről nincs megfelelő utánpótlás. 

 Nincs megfelelő helyi bázisa a civil szervezetek 
működésének. 

 A kulturális és egyéb rendezvényekre a 
városba érkezők elszállásolása gondot okoz. 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

 Regionális és megyei jelentőségű oktatási 
intézmények működnek a városban. 

 A részleges vagy teljes felújításra szoruló 
közintézmények száma magas: iskolák, 
szociális és egészségügyi intézmények. 
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Erősségek Gyengeségek 

 A városban megfelelően működik a szociális, 
az oktatási (óvoda, alap- és középszint) és 
az egészségügyi ellátórendszer. 

 Megyei jelentőségű kórház működik a 
városban. 

 Nagy léptékű intézményi fejlesztések 
valósultak meg az oktatás területén. 

 A szociális ellátásba kerülők visszavezetése a 
munkaerőpiacra problematikus. 

 A képzések egy része nem konform a piaci 
igényekkel. 

 Felsőfokú oktatási intézmény nem működik a 
városban. 

4. gazdaság szerkezet és dinamika 

 A város gazdaságát meghatározó két 
multinacionális hátterű ipari vállalkozás is 
működik a városban (ContiTech (Phoenix), a 
Givaudan), ezek bővülési szándékára 
számítani lehet. 

 Helyi kis- és középvállalkozások képviselik a 
további fontos iparágakat, pl. áruszállítás-
logisztika, élelmiszeripar, húsipar, 
fémfeldolgozás stb. 

 A makói hagyma (Hungarikum!) minősége és 
hírneve még ma is nemzetközi szintű. 
Eredetvédett termény a makói 
hosszúgyökér. 

 A város és a térség mezőgazdasági 
adottságai és tradíciói kiválóak. 

 A lakossági és üzleti szolgáltatások és a 
kiskereskedelem egységei a városban 
megfelelően biztosítottak (bankok, 
biztosítók, áruházláncok, egyéb 
szolgáltatások stb.). 

 Az 1998-ban létrehozott ipari park a város fő 
gazdaságfejlesztési eszköze, 
szolgáltatásaiban, minőségében és 
területeiben folyamatosan bővül, mintegy 30 
ha közművesített terület áll rendelkezésre. a 
város e téren aktív marketing és 
kapcsolatépítő tevékenységet folytat. 

 Sikeres Ipari Park telekértékesítési és 
munkahely-teremtési program. 

 A közelmúltban megnyílt Makói Termál- és 
Gyógyfürdő a minőségi szolgáltatások 
széles körét nyújtva jelentős, nemzetközi 
szintű ismertségre és vendégforgalomra tett 
szert. 

 A fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan nő a 
kereskedelmi szálláshelyek és a 
vendégéjszakák száma, 4 csillagos hotel 
létesült a városban. 

 További turisztikai vonzerő fejlesztések is 
megvalósultak, amelyek közül kiemelkednek 
a maros parti fejlesztések. 

 

 A városban hightech iparágban működő, 
csúcstechnológiát alkalmazó vállalkozás nem 
található. 

 A vállalkozások K+F+I tevékenysége – a 
legnagyobbaktól eltekintve – igen alacsony, a 
város K+F potenciálja megyei szinten a 
legalacsonyabb. 

 A helyi vállalkozások tőkeellátottsága 
jellemzően alacsony, ami akadálya a 
fejlesztéseknek. 

 A helyi mezőgazdasági termékek helyben 
történő feldolgozásának, raktározásának 
háttere jelenleg is hiányos. 

 A mezőgazdasági termékek értékesítése 
szervezetlen, hiányzik az összefogás a 
termelők között. 

 A helyi munkaerőbázis képzettségi szintje 
viszonylag alacsony, különösen a felsőfokú 
képzettségűek tekintetében. 

 A gazdaságban jellemző az alacsonyabb 
termelékenységű mezőgazdasági és ipari 
munkahelyek jelentős száma, ami alacsony 
bérszínvonalat eredményez. 

 A fürdőturizmus szálláshely és vendéglátás 
háttere mennyiségi és minőségi szempontból a 
fejlesztések ellenére elégtelen, a több napos 
vendégek nagy része elvész a város számára. 

 A városba települt diszkont áruházláncok 
ellehetetlenítik a kisebb egységeket. 
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Erősségek Gyengeségek 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

 A költségvetés kiegyensúlyozott, likviditása 
hitelfelvétel nélkül biztosított. 

 Az iparűzési adó bevételek növekvő 
tendenciát mutatnak. 

 A források elegendőek a pályázati források 
önerejének biztosítására  

 Az állami források a feladatcsökkenésnél 
nagyobb arányban csökkentek. 

 A helyi forráslehetőségek sajáterős 
fejlesztéseket nem tesznek lehetővé. 

6. táji és természeti adottságok 

 Jó minőségű termőföldön lehet a 
mezőgazdasági tájhasználatot folytatni, 
fejleszteni. 

 A zártkertekben jelentős a felhagyott, 
műveletlen területek aránya, ezen területek a 
városkörnyéki védelmi célú fásítás 
célterületei lehetnek. 

 A bemutatható természeti értékek, a 
gyógyvíz és a marosi gyógyiszap 
hasznosítása a város idegenforgalmi 
vonzerejét növelik. 

 A város erdősültsége rendkívül alacsony, 
hiányoznak a védelmi célú erdőterületek, 
valamint a külterület közútjait, mezőgazdasági 
útjait, valamint a csatornákat kísérő fásítások, 
véderdősávok. 

 A felszíni vizek elvezetésének, 
visszatartásának műszaki feltételei hiányosak. 

 Természetvédelmi érdekeket veszélyeztető 
tájhasználatok (rekreáció, mezőgazdaság) 

7. zöldfelületek 

 A városközpont megújult közparkjai jelentős 
településképi, dendrológiai és kertépítészeti 
funkcionálisértéket képviselnek. 

 A város tágas utcában létesült széles fásított, 
helyenként parkosított zöldsávok 
idegenforgalmi vonzerőt is jelentő, 
különleges zöldfelületi értékei a városnak. 

 A város fásítási programjának és játszótér 
megújítási programjának megvalósítása 
folyamatban van. 

 A Maros ártér zöldfelületi értékeit hasznosító 
idegenforgalmi-turisztikai fejlesztési 
potenciálja. 

 A telepszerű beépítésű lakóterületek 
kertjeinek faállománya értékes, jellemzően 
megtartásra érdemes. 

 A városközponton kívüli, kisebb közterek, 
közkertek, néhány játszótér általában 
fejlesztésre, felújításra szorul. 

 Hiányoznak a gazdasági területekkel 
szomszédos lakóterületeket elhatároló 
védőfásítások. 

 Elöregedő, balesetveszélyt okozó faállomány. 

 

 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Igényes belváros, felújított, műemléki 
középületek 

 Sok műemléki és helyi védelem alatti épület, 
építmény 

 Rendezett közterületek 

 Maros parti egyedi táji, természeti környezet 

 Szállásférőhelyek hiánya 

 Lepusztult épületállományú településrészek 

 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 Kedvező az utazási mód választás 
(kerékpáros, gyalogos, autóbuszos 
utazások) a településen 

 Külterületi úthálózat nagy részben burkolatlan 

 A vasúti közlekedés szolgáltatása gyenge, 
leépülő 
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Erősségek Gyengeségek 

 A város nemzetközi gyorsforgalmi és 
kiterjedt országos összekötő úti kapcsolattal 
rendelkezik, melyek biztosítja az országos, 
nemzetközi és térségi közúti kapcsolatait 

 Két vasúti hálózati kapcsolattal rendelkezik a 
város 

 Magas a kiépített utak aránya 

 Forgalomcsillapított fejlődő és vonzó 
városközpont 

 Korszerű és sokak által használt autóbusz 
pályaudvarral rendelkezik a város 

 A forgalmasabb utak mellett a kerékpárutak 
illetve kerékpársávok vannak 

 A kerékpár forgalmi infrastruktúra egyes 
szakaszai még nem épültek ki, különösen a 
városkörnyéki kerékpározást szolgáló elemek 

 Az autóbusz megállók kiépítettsége nem 
mindenhol éri el a szükséges szintet   

  

10. közművek és elektronikus hírközlés 

 Helyi ivóvízbázis megléte 

 Magas szinten kiépített települési közmű 
hálózat (víz, gáz, szennyvíz, villany stb.)  

 Korszerű szennyvíztisztító telep 

 Ivóvízminőséggel, és az ivóvízhálózattal 
kapcsolatos problémák 

 Belvíz-és árvízveszély  

 Fejlesztésre szoruló csapadékvíz-elvezető 
hálózat 

 Szennyvízrákötések aránya nem 100%-os  

 Ipari Park közművesítése fejlesztésre szorul 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság 

 Összességében alacsony légszennyezés 

 Összességében alacsony zajártalmak 

 Termál közmű hálózat 

 Kedvező sugárzás védelmi helyzet 

 Ipari Park (ipari tevékenység kiszorul a 
városból) megléte 

 Megújuló energia potenciál (termálvíz, 
napenergia, biomassza) 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Elkerülő út megléte, jelentősen csökkent 
forgalom, és ebből eredő zaj- és 
levegőszennyezés 

 Megújuló energia potenciál alacsony 
kihasználtsága 

 Önkormányzati épületek nagy része nem 
energia hatékony, felújításra szorul 

 Allergén gyomok terjedése 

 Illegális hulladéklerakások 

 Szelektív hulladékgyűjtés nem teljes 

 Felszíni, és felszín alatti vizeket érő 
szennyezések 

 Komposztáló telep nem üzemel 

 Állattartásból eredő bűzhatás 
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Lehetőségek  Veszélyek  

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 A külföldi munkalehetőségek helyi 
ellensúlyozása: helyben történő lakhatás, 
képzés, munkához jutás támogatása. 

 A befelé irányuló népességmozgások 
kihasználása, ösztönzése. 

 Szorosabb együttműködés a térség falvaival, 
településeivel 

 A külföldi munkavállalás lehetősége 
fokozottan és tartósan elszívja a helyi fiatal – 
és középkorú – rétegeket. 

 A gyermekvállalás terhei továbbra is a 
gyermekvállalás elhalasztását vagy nem 
vállalását eredményezik. 

 Általánossá válik az egyke családmodell. 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő 

 A járás és a szélesebb értelemben vett térség 
– vonzáskörzet – bekapcsolása a helyi 
hagyományőrző és kulturális eseményekbe, 
programokba. 

 A civil társadalom külső kapcsolatépítésének 
támogatása. 

 Testvérvárosi kapcsolatok fokozott ápolása. 

 A helyi kulturális kínálat potenciális külső 
célcsoportjainak felkutatása, vonzása. 

 A helyi rendezvények belterjessé válnak, a 
csökkenő népességgel”elfogy” a 
közönségük. 

 Az utánpótlás (népességcsökkenés) hiánya a 
sport, a kultúra, a rekreációs tevékenységek 
területén. 

 A fiatal népesség elvándorlása miatta 
közösségi terek, találkozópontok 
kiüresedése, funkcióinak elveszítése. 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés 

 Az intézményrendszer vonzáskörzetének 
járási és azon túli kiterjesztése, különös 
tekintettel az oktatásra (gimnázium). 

 A helyi oktatási kínálat külső, megyei-
regionális szintű potenciális célcsoportjainak 
vonzása. 

 A helyi és külső piacok oktatási-képzési 
igényeinek folyamatos figyelemmel követése, 
kiszolgálása. 

 Határon átnyúló és települések közötti 
együttműködésekben rejlő potenciálok 
hasznosítása 

 A tulajdonban lévő intézmények fejlesztésére 
a források nem állnak rendelkezésre. 

 Az elvándorlás és népességfogyás révén a 
fiataloknál túlzott, az időseknél elégtelen 
kapacitások keletkeznek az 
intézményrendszerben. 

4. gazdaság szerkezet és dinamika 

 A működőtőke beruházások érdeklődése 
fokozottan az OFTK-ban jelzett ún. külső 
városgyűrű felé fordul. 

 Nő a kereslet a jó minőségű félkész és kész 
élelmiszeripari termékek iránt. 

 A jó minőségű agrár alapanyagok iránti 
kereslet nő, mégha ennek magasabb is az ára. 

 A wellness és gyógyturisztikai szolgáltatások 
iránti kereslet erős, fokozódó és többrétű 

 A Magyarországon telephelyet 
keresővállalkozások igényei eltérhetnek a 
helyi kínálattól. 

 A rendelkezésre álló helyi és térségi 
munkaerő képzettsége nem felel meg a helyi 
és betelepülő vállalkozások igényeinek. 

 Nem sikerül további külső befektetőket találni 
az égetően szükséges szálloda- és 
szálláshely fejlesztésekhez. 
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Lehetőségek  Veszélyek  

(gyermekes családok, kikapcsolódni vágyó 
párok, gyógyulást kereső idősebbek itthonról 
(OEP) és külföldről stb.). 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya 

 A 2014-2020 EU-s tervezési ciklus forrásai 
esélyt adnak a tervezett és szükséges 
önkormányzati fejlesztések megvalósításának 
finanszírozására. 

 Az ipari parkba sikeresen betelepített 
vállalkozások az önkormányzat adóbevételeit 
is növelik. 

 További forrás és feladatelvonás. 

 A helyi adók fokozott elvonása. 

 Az önkormányzat szerepkörének 
csökkentése. 

6. táji és természeti adottságok 

 Együttműködés a táji-természeti értékek 
védelmében a Körös-Maros nemzeti Park 
Igazgatóságával, a természetvédelmi 
kijelölésű területeken gazdálkodókkal. 

 A védett területek környezetében tervezett 
profitorientált fejlesztések potenciális 
környezetterhelése. 

7. zöldfelületek 

 A Maros ártér turisztikai fejlesztésében 
érdekelt magántőke bevonása az ártér 
értékmegőrző zöldfelületi fejlesztésébe is. 

 Az új építéssel járó fejlesztések esetén a 
beruházások részeként zöldfelületi 
fejlesztéseket is meg kell valósíttatni a 
fejlesztőkkel. 

 A városrész rehabilitációhoz kapcsolható 
zöldfelületi fejlesztések potenciális központi, 
illetve európai közösségi támogatása. 

 A gazdasági területek létesítésekor gyakran 
elmarad a kötelező zöldfelületek kialakítása, 
kötelező fásítása, majd elmarad a rendszeres 
jó karban tartása is. 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Fürdő további fejlesztésre való igény 

 Oktatási intézményi fejlesztés 

 Kalandpark, üdülő, sportlétesítmények 
fejlesztése 

 Lakóterületi és gazdasági területek bővítési 
lehetősége 

 A csökkenő népesség nem fogja tudni 
eltartani az intézményeket, megtölteni az 
idetelepülő munkahelyeket 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 Alacsony motorizációs szint 

 Az M43 autópálya és a 43. sz. főút elkerülő 
szakaszának megépítésével a 
tranzitforgalomtól mentesül a város 

 Az országos és nemzetközi forgalom igényei 
szerint épült közlekedési területek a városi 
igényeknek megfelelő átalakítása 

 A motorizáció dinamikus növekedése, mely a 
gépjármű közlekedés elsőbbségét követeli a 
fejlesztések során 

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

 A helyközi és távolsági közösségi közlekedés 
finanszírozása az államtól függ, a 
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Lehetőségek  Veszélyek  

 A gyalogutak és gyalogos területek bővítése a 
Belvárosban 

 A tram-train vasúti szolgáltatás fejlesztésével 
új, erősebb kapcsolat kialakítása Szegeddel. 

bizonytalanság ronthatja a használat arányát, 
amely növelheti a gépjárműhasználatot, mely 
a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is 
meghatározza 

 Országos közúthálózati elemek kiépítésének 
elhúzódása 

 A gyalogos-kerékpáros forgalom 
növekedése, mely a közös használatú 
felületeken a forgalombiztonság romlásához 
vezethet. 

10. közművek és elektronikus hírközlés 

 Szennyvízhálózatra való rákötések növelése 

 Ivóvízminőség javító program végrehajtása 
(folyamatban) 

 Termál közmű hálózat fejlesztése 

 Csapadék- vízelvezető hálózat fejlesztése, 
belvízveszélyes területek csökkenése 

 Szennyvízelvezető rendszer fejlesztésének 
végrehajtása (folyamatban) 

 Ipari Park közművesítése 

 Nagyéri tározó megépítése 

 Klímaváltozással együtt járó szélsősége 
időjárási események (káresemények, 
csapvíz-hálózat túlterhelése, belvíz) 

 Lakóövezet, ipari területek bővítése a 
szükséges közműhálózat fejlesztése nélkül 

 Szárazodó éghajlat mellett az 
öntözőrendszer fejlesztésének, vagy mzg.-i 
struktúra váltás elmaradása. 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 Termál közmű hálózat fejlesztése 

 Szelektív hulladékgyűjtés, és hasznosítás 
kiterjesztése (pl.: gyepmesteri telep 
fejlesztése, komposztálás stb.) 

 Megújuló energiák minél szélesebb körű 
alkalmazása (geotermikus, napenergia, 
biomassza) 

 Energia hatékonyság javítása (épület 
energetikai fejlesztés) 

 Légszennyezettséget mérő állomás 
üzemeltetése 

 Felhagyott ipari telephelyek hasznosítása 

 Tájsebek (bányagödrök) rekultivációja 

 Helyi állattartó rendelettel a bűzhatással járó 
tevékenységek szabályozása 

 Használt termálvizek környezet szennyezése 

 Monokultúrák uralmának erősödése (pl. 
Energianövény ültetvények 
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

1. térkép Városrészek Makó városában (2015) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A 2001-2011 közötti időszakban a lakónépesség az az Újváros kivételével az összes városrészben 
fogyást mutatott. A Belvárosban -13%-os, a gerizdesben és a Bajcsy-Ráday városrészben 10-11%-
os, a Külterületen 26%-os a csökkenés.A városban további kedvezőtlen tendencia a fiatalok 
arányának csökkenése és az idősek arányának növekedése, amely csaknem minden városrészt 
érint. 

A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában mutató örvendetes növekedést 
mutat ugyan, de a makói átlag (13,3%) elmarad az országos 19%-tól.A városrészek nagy 
eltéréseket mutatnak, kirajzolva egyben a városon belül az értelmiség preferált területeit, a 
Belvárost (19,5%) és a Bajcsy-Ráday városrészt (18,1%). A többi városrész a városi átlagot sem 
éri el. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül városi szinten és az összes városrészben csökkent 2001 óta. A legkedvezőbb érték 2011-
ben a Gerizdes városrészben volt (34,6%), a legkedvezőtlenebb (50% fölött) a Honvéd 
városrészben – itt található a város szegregátuma is.  
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1. ábra: Foglalkoztatottak és foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (2011) 

 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2001, 2011 

 

Makón a Városközpont nevéhez méltón a város igazi központja a Széchenyi tér a hozzá illeszkedő 
Csanád Vezér térrel a középpontban. A történelmi és mai városközpont a kulturális, szellemi élet 
központja a városban, számos banki, kereskedelmi szolgáltatás elérhető a területen, de itt 
találhatók az oktatási intézmények, hivatalok és kulturális intézmények is. A városrészben található 
továbbá a város legfőbb turisztikai attrakciói és kulturális központjai is: Makói Gyógy- és 
Termálfürdő, Hagymaház, Korona Szálló, Múzeum, templomok, az új 4 csillagos szálloda stb.. 

Vertán városrész magában foglalja magát a Vertán telepet, a sűrű beépítésű Bánomot (ebben 
található a Kórház komplexum is), valamint a perifériális fekvésű Újhegyet, Ardicsot és 
Kenyérvárót. A domináns lakófunkció mellett itt működik a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelőintézet, a Makói Általános Iskola Almási tagintézménye, az Idősek Klubja a Munkás 
utcában és a Nyugdíjas Otthon a Juhász Gyula téren. 

Újváros városrész egy funkcionális alközponttal rendelkezik, a Vásárhelyi utca, a Kossuth utca és 
a Justh Gyula utca által lehatárolt területen. Itt katolikus és református templom is található, 
továbbá kereskedelmi és szolgáltató egységek működnek. A városrészre a családi házas 
övezetek, falusias jelleg a jellemző, továbbá elsősorban a helyi lakosság igényeit kiszolgáló, 
szolgáltató jellegű illetve kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások működnek. Jellemző a 
helyi lakosok körében a mezőgazdasági tevékenység.   

A Honvéd városrész Makó észak-keleti részén található. Itt található Makó egyetlen szegregátuma 
és itt koncentrálódik a makói roma lakosság 80%-a. Alközpontja nem alakult ki, közfunkciói és a 
szolgáltatások alacsony szintűek. Iskola és kulturális jellegű intézmény nincs a területen.  

Gerizdes városrész Makó dél-keleti részén található. A város jelenlegi legdinamikusabban 
növekvő része, új lakóterületekkel. A városrész jellegzetes funkciói a sport és rekreációhoz 
kapcsolódó létesítményei és a városrész keleti részén az Aradi utcától délre a kereskedelmi 
funkció. A közszolgáltatási funkció ellenben elenyésző a területen. 

A Bajcsy-Rádayvárosrész Makó déli részén zömében kisvárosias, déli részén kertvárosias 
sűrűségű lakóövezet. A városrészben orvosi rendelő, vasútállomás közszolgáltatások működnek. 
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A vállalkozások aktivitása viszonylag élénk, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások, szálláshely 
szolgáltatók jellemzik a városrészt. Nincsen kialakult jól működő alközpontja. 

Makó népességének 1,3%-a élt belterületen kívül, beleértve Makó Rákos városrészt (belterület). 
Makó külterületén számos tanya van, ezek egy része gazdasági hasznosítású, de megindult a 
tanyák elnéptelenedése, és funkcióváltása. Makó-Rákos a városközponttól 14 km-re található a 
Tótkomlósi út mentén. A településrészt néhány utca alkotja.  Orvosi rendelő, kultúrház működik a 
településrészen, a mezőgazdasági tevékenység domináns, illetve kisebb lakossági szolgáltatások 
működnek a helyi és a tanyavilág lakosságának ellátására. 

Az Iparterület városrész a KSH adatbázisban nem szerepel. A város északnyugati részé, attól 
némiképp szeparáltan terül el, az Újváros és Honvéd városrészekkel határos. Az elmúlt évtizedek 
ipartelepítései koncentrálódnak a területen, amely kedvező vasúti és közúti kapcsolatokkal 
rendelkezett, így különösen alkalmas ipari és logisztikai tevékenységekre egyaránt. A város 
szerkezeti terve összefüggő ipari zónaként kezeli. Északi részén található a Makói Ipari Park, ahol 
inkubátorház is működik. A város jelentősebb ipari üzemei itt működnek.  

1. táblázat: Makói városrészek jellemző funkciói 
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Városközpont             

Vertán             

Újváros             

Honvéd             

Gerizdes             

Bajcsy-Ráday             

Kült.-Rákos             

Iparterület             

 
 domináns funkció 
 kiegészítő funkció 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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3 Középtávú célok és azok összefüggései 

Makó 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; 
 Csongrád megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere, illetve az Integrált 

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

problémák, megvalósítandó feladatok; 

Az alábbiakban összefoglaltuk Makó város ITS-ben meghatározott Jövőképe és fejlesztési 
célrendszere meghatározásának legfontosabb tervezői szempontjait. A közösségi tervezés és az 
erre épülő fejlesztések és projekt megvalósítás végső célja minden esetben a lakosság 
életminőségének, életesélyeinek, versenyképességének javítása – ezen fő szempontok ezért nem 
jelennek meg a célrendszerben, mert a törekvés az volt, hogy minél konkrétabb, testre szabottabb, 
helyspecifikusabb legyen a célrendszer. 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 legyen „Makó-specifikus”, általános célkitűzések helyett a helyi igényekre 
és jellegzetességekre fókuszáló. 

 A célok mind a pénzügyi-műszaki megvalósíthatóság, mind a fenntarthatóság (gazdasági, 
környezeti, társadalmi) szempontjából legyenek reálisak. 

 

Makó város 2005-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepciója mára elavult, nem alkalmas arra, 
hogy az ITS célrendszer alapját képezze. Az aktuális fejlesztési célrendszer az alábbiakban kerül 
meghatározásra. 
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3.1 Jövőkép 

A jövőkép pozícionálja a várost a régióban/tágabb térségben, meghatározza a társadalmi 
gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és állapotot (2030-ra elérendő elvárt 
állapot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A folyamatos és nagy ütemű népességvesztés Makó jövője szempontjából a legfőbb problémát 
jelenti, a csökkenő létszámú és elöregedő lakónépesség a város térségi-gazdasági 
versenyképességét rontja: a fiatalok arányának az alacsony születésszámból és az elvándorlásból 
következő folyamatos csökkenése a munkaerőbázist gyengíti, míg az idősek magas aránya egyre 
nagyobb terhet ró a szociális intézményrendszerre. Ez a csökkenés reálisan még hosszú távon 
sem szüntethető meg, de a város vonzerejének (munkahelyek, közszolgáltatások, lakhatás, helyi 
életminőség) jelentős növelésével (Jövőkép), az elvándorlás mérsékelhető, a betelepülés (akár 
Szeged irányából is a nyomott ingatlanárak révén) ösztönözhető, így legalább annak jelentős 
mérséklése, a lakosságszám stagnálása reális cél lehet. 

A fiatalok megtartásának, képzettségi szintjük növekedésének, a bevándorlás és a születési kedv 
ösztönzésének több feltétele van, amelyek megteremtése a fejlesztések legfőbb célja.  

A Jövőképben és az Átfogó célokban megfogalmazott törekvések a városfejlesztés legfőbb 
problémáira koncentrálnak. A város vonzerejének növelése szükséges ahhoz, hogy sikerüljön 
mérsékelni a lakónépesség csökkenés ütemét, ehhez pedig szükséges a helyi közösségi 
szolgáltatások minőségi fejlesztése a hozzáférés javítása, az élhető városi környezet 
megteremtése és fenntartása, vonzó rendezvények, programok, közösségi aktivitás, továbbá a 
letelepedés adminisztratív ösztönzése. Az elvándorlás csökkenésének másik eleme a minőségi) 
munkahelyek számának emelkedése, (perspektíva, szakmai előremenetel, versenyképes bér). 
Ilyet csak a jelenleginél magasabb technológiájú és innovatív iparágak, a minőségi turizmus 
szolgáltatásai és egyéb magas szintű szolgáltatások képesek létrehozni. 

Makó Város Jövőképe és hosszú távú célja 

„Makó város meglévő kedvező potenciáljainak – fürdőváros, hármashatár fekvés, 
kulturális örökség, agrár,- ipari és logisztikai potenciál, zöld környezet - hatékony 
kihasználása révén a helyi népességszám stabilizálódik, a város térségi pozíciói 

erősödnek.” 

Hosszú távú cél:  

Makó városban a népességfogyás mértékének és ütemének csökkenése a helyi 
életminőség és a gazdaság versenyképességének javítása révén. 

 

Átfogó cél  

A város vonzereje erősödik a helyben maradás, a bevándorlás és a turizmus számára. 

 
Átfogó cél  

A makói gazdaság termelékenységének és innovációs szintjének javulása. 

Átfogó cél 

A foglalkoztatás szintjének növekedése 
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Ezen általános célkitűzések megvalósulását a tematikus célokban megfogalmazott részletes 
fejlesztési célok segítik elő. 

 

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Makó Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű 
tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban. 

3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Makó városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú tematikus céljai: 

 T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk fejlődése 

 T2: A minőségi turisztikai fogadókapacitások – szálláshely, vendéglátás – bővülése 

 T3. A városi turisztikai és kulturális attrakciók további bővülése 

 T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése az iparban és a szolgáltatásokban 

 T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása 

 T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása 

 T7: A megújuló energiák szerepének növekedése 

 

 

 

Makó gazdaságának a mezőgazdasági termény értékesítés szervezetlenség túl évtizedes, máig 
aktuális problémája a tárolás, csomagolás, feldolgozás alacsony szintje, amelynek következtében 
a termékek jelentős része alacsony szezonális áron kel el, illetve alacsony feldolgozottsági szinten, 
így a nagyobb haszon nem a városban vagy a járásban csapódik le. Ipari innovációk szinte nem 
léteznek a helyi iparban, az szinte kizárólag a termelésről szól. Ez a gazdasági modell megélhetést 
nyújt ugyan, de csak nagyon alacsony bérszintű munkahelyeket képes biztosítani, ami a jelentős 
elvándorlás egyik oka. A város fejlődésének perspektíváját a magas hozzáadott értékű helyi 
gazdaság jelenti, amely nem létezik csúcstechnológiájú ipari termelés és innovatív vállalkozások 
nélkül. A város méretéből, gazdaságának tradícióiból és szerkezetéből, a felsőoktatás hiányából 
adódóan reálisan nem várható komoly kutató központ kialakulása, ám a helyi ismeretekre és a 
szegedi kutatóintézetekre épülő alkalmazott kutatás és termékfejlesztés vállalkozói szintű 
megjelenésének van realitása (pl. agráripari innovációk, egészségipar stb.), amelyhez megfelelő 
ösztönzőket kell biztosítani – ez reális tematikus célkitűzés, egyben a helyi gazdaság egyik motorja 
lehet. Az ipari tevékenységeken túl a logisztikai rendszerszervezésben is jelentős innovációkra van 
lehetőség. Olyan állapot elérése szükséges, amikor a helyi innovációt megvalósító cégek 
tevékenységükhöz optimális háttér feltételeket találnak a helyszín, az infrastruktúra, a 
támogatások, a humán erőforrás tekintetében egyaránt. 

A feldolgozóipar kapacitások növekedésén, a helyi szabadalmak számán és a helyi innovációs 
potenciál komplex mutatórendszerén keresztül indikálható a tematikus cél elérése. 

 

 

T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk fejlődése 
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Makó város a turisztikai vonzerő tekintetében lépett elő legnagyobbat a 2008-as IVS készítés óta, 
amelynek vezető projektje a Hagymatikum fürdőfejlesztés. Az akkor még szinte illuzórikusnak tűnő 
fejlesztés mára beérett, a fürdő jelentős látogatószámmal bír, főleg tehetősebb külföldi vendégkör 
számára. Ezek zöme egynapos vendég, mivel nem akad megfelelő mennyiségű minőségi 
szálláshely a városban és a minőségi vendéglátóhely kapacitások is szűkösek. Örvendetes tény a 
4 csillagos szálló megnyitása Makón, ami pár éve szinte lehetetlen lett volna, ám az igények 
kielégítésére ez sem elegendő.  

A szállás- és vendéglátóhely fejlesztés döntően a magánerős vállalkozások feladata. Ugyanakkor 
a város elemi érdeke, hogy a turizmus hasznai helyben csapódjanak le, ennek feltételeinek 
támogatása fontos cél. A szálláshelyeken és a vendéglátásban megjelenő többlet jövedelem a 
multiplikátor hatásokon keresztül az egész város érdeke: minőségi munkahelyek teremtődnek, 
megnő a másodlagos kereslet (helyi kiskereskedelem, szolgáltatások), nőnek a helyi adó 
bevételek. E fejlesztések elmaradása viszont a jövedelem kiesésen túl az attrakciók (fürdő, 
kalandpark stb.) működtetését is veszélyezteti, mert a többnapos vendégek eleve más desztinációt 
keresnek. 

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

 

 

 

 

A Makóra érkező turistaforgalom ma döntően a fürdőhöz kapcsolódik, ám önmagában a mai 
igényeknek ez már kevés. Szüksége a kínálat diverzifikálása és a kiegészítő programkínálat is. A 
mai turisták a fürdőprogramon túl igénylik a további kulturális és aktív programlehetőségeket, ezek 
által piacképesebbé tehető maga a fő projekt is. A Maros Kalandpark jó példa a 
programdiverzifikálásra, a hagymafesztivál jelentős hírverést kelt a városnak, ám további kulturális 
és egyéb programok kialakítása is cél kell legyen, hogy az ide érkező turisták száma, és a Makón 
eltöltött idő növekedjen. 

A cél megvalósításának feltétele a jelenlegi program- és rendezvénykínálat folyamatos fenntartása, 
fejlesztése, menedzselése, illetve új attrakciók létrehozása.  

A cél megvalósulása mérhető az eladott belépőjegyek, a rendezvények számán és a résztvevők 
létszámán keresztül. 

 

 

 

Makón a foglalkoztatottsági mutatók emelkedő tendenciát mutatnak, de elmaradnak a megyei 
értékektől. Az elvándorlás nagymértékű, ami arra utal, hogy a fiatalok – és egyre inkább a 
középkorúak – nem találnak maguknak megfelelő megélhetést biztosító munkahelyet. Ennek oka 
többrétű: a jelentős számú napi beingázó is nagy létszámú makói munkahelyet foglal el, de igazi 
problémát a minőségi, magasabb képzettséget igénylő, egyben magasabb bérszínvonalat biztosító 

T3. A városi turisztikai és kulturális attrakciók további bővülése 

T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése az iparban és a szolgáltatásokban 

T2: A minőségi turisztikai fogadókapacitások – szálláshely, vendéglátás – bővülése 
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munkahelyek alacsony száma jelent. Ez adódik a T1. célban megfogalmazott problémából, a helyi 
gazdaság és innováció  alacsony szintjéből, az agrárium jelentős szerepéből a foglalkoztatásban, 
és az agrár feldolgozóipar gyenge kapacitásaiból egyaránt.  

A cél tehát nem csupán a munkahelyek számának növelése, mert sem a közfoglalkoztatotti, sem 
a rosszul fizetett ipari bérmunka nem járul hozzá a legfőbb cél, a népességszám csökkenéséhez. 
A cél elérését az a sokkal komplexebb, a helyi gazdaságot, képzési rendszert, az innovációs 
potenciált és az új munkahelyek számának növelését egyaránt érintő tevékenység valósítja meg, 
amelynek végeredményeképpen vonzó és perspektivikus munkahelyek jönnek létre.  

A tematikus cél teljesülését a munkahelyek számának emelkedésén túl a helyi jövedelmek mutatói 
révén lehet nyomon követni. 

 

 

 

Makón – hasonlóan a megye többi járási székhelyéhez - az elmúlt időszakban jelentősen javult a 
közműellátottság. Ma már inkább a rákötések arányával, illetve a külterületi, és a várostól térben 
távol eső városrészek ellátásában vannak még gondok. A közműellátottság a helyi életminőség 
egyik alapja, annak folyamatos fejlesztése, javítása, korszerűsítése fontos cél az élhető város 
elérése érdekében.  

Ugyanilyen fontosak a közösségi szolgáltatások: ezek a lakosság életminőségét (szociális 
ellátások, kultúra, közösségi tevékenységek, egészségügyi ellátás) és versenyképességét 
(oktatás-képzés, egészségügyi ellátás) egyaránt befolyásolják, így nagyban hozzájárulnak a 
népességszám alakulásához, az elvándorlás csökkenéséhez. A gondoskodó város, amely nem 
hagyja veszni a leszakadókat és minden eszközzel támogatja azokat, akik helyben  akarnak 
boldogulni, fejlődni, letelepedni, számos módon és eszközzel képes kifejteni ezen tevékenységét. 
Ebben nem csupán az alapfeltételek (közműellátás, közszolgáltatások) jó minőségű biztosítása 
jelenti a célt, hanem olyan közösségi intézkedések, támogatások, tevékenységek is, amelyek 
közvetlenül szolgálják a Makón élni és dolgozni akarók esélyeinek növelését akár a lakhatás, a 
képzettségi szint vagy az elhelyezkedés szempontjából. E cél tehát kapcsolódva az első átfogó 
célhoz, mind a ma Makón élők helyben maradását, családalapítását, mind a betelepülés 
ösztönzését szolgálja. 

E cél részeként a város törekszik a felsőfokú képzés meghonosítására a városban. Erre kiforrott 
elképzelés létezik: határon átnyúló együttműködés keretében tervezik egy Művészeti Akadémia 
létrehozását, amely a volt Korona Szálló épületében kapna helyet, megoldást jelentve egyben az 
épület hasznosítására. 

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. 

 

 

 

Egyre kevésbé mindegy, milyen környezetben élünk: a lakosság mind szélesebb köre igényli, hogy 
a települési környezet rendezett, ápolt és zöld, az épületállomány karbantartott, a természeti 
környezet – az élővizek, a levegő, a táj stb. – tiszta, szennyezés mentes legyen. Makó város e 
tekintetben sokat lépett előre az elmúlt években – belváros rehabilitáció, Maros-part rendezése -, 
ám mind az épített, mind a természeti környezet esetében bőven van még teendő bel- és 

T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása 

 

T6: Az épített és természeti környezet állapotának javulása 

hhh 
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külterületen egyaránt, ráadásul e tevékenységnek sosincs vége, ezek állapotát folyamatosan 
javítani, védeni, fejleszteni kell.  

A célkitűzés hozzájárul a települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen hatása van a 
népességmegtartó képességre és a turisztikai vonzerőre egyaránt. Makó elsősorban belvárosának 
épített öröksége, és természeti értékei révén különösen jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy 
e cél teljesülése mindenki számára látványos és élvezhető eredménnyel járjon. 

A cél elérését olyan mutatókkal lehet nyomon követni, mint a felújított közterületek mérete, a 
felújított épületállomány, a különböző környezeti mutatók (vízminőség, levegőtisztaság, talajok 
szennyezettsége stb.). 

 

 

 

Makó a termálvíz hasznosítás szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, annak 
hasznosítása – lakások fűtése, melegvíz ellátása – is jellemző, ám a jelen hasznosítási szint 
elmarad a lehetőségektől. Cél tehát a jelenlegi hasznosítás mértékének, hatékonyságának 
növelése, illetve a termálvíz mellett más megújuló energiák (pl. napsugárzás, szélenergia, 
biomassza stb.) hasznosítása. A cél ezen keresztül a tisztább környezet és a 
költséghatékonyabban működtethető intézményrendszer, illetve a lakások fűtési költségének 
csökkentése. Mindezek hozzájárulnak a hatékonyabb településüzemeltetéshez, és a lakosság 
költségmegtakarításához, több forrás jut tehát fejlesztésre, szociális kiadásokra, illetve lakossági 
szinten az életminőséget növelő kiadásokra. 

A célok teljesülését a város energiafelhasználásának szerkezetére vonatkozó mutatók változása 
révén lehet nyomon követni. 

3.2.2 Városrészi szintű területi 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.  

  

T7: A megújuló energiák szerepének további növekedése 

hhh 
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1. Városközpont városrész 

 

 
 

Az utóbbi években a fürdőfejlesztés hatására jelentősen megemelkedett turistalétszám fogadására 
a városrészben a szükséges szálláshely- és vendéglátó kapacitások nem, vagy csak részben 
állnak rendelkezésre – bár a tendencia javulást mutat. E tekintetben a Korona Szálló 
hasznosításának átgondolása is szükséges, de egyéb, új szálláshelyek is szükségesek e hiány 
orvoslására. 

Makón a patinás városközpont és épületállománya nagyrészt megújult, amely jelentős turisztikai 
vonzerővel rendelkezhet – a cél ennek eljuttatása a potenciális célcsoportok részére, mivel Makó 
ezen kedvező adottságai nem kellően ismertek. A fürdő esetében fontos az ismertség további 
növelése, de párhuzamosan a kiegészítő programlehetőségekkel, szálláshelykínálat 
lehetőségeivel, a több napos fürdővendégek arányának növelése érdekében. 

A korábban felújított Korona Szálló a felújításkor tervezett funkciókat nem tölti be, annak 
újratervezése szükséges. Ebben szerepet játszhat mind a város kulturális életének további 
színesítése, a város határain túli érdeklődési események szervezésével, mind a turizmus táplálta 
forgalomnövekedés kiszolgálása. Konkrét terv az épületben Művészeti Akadémia létrehozása, 
ezáltal a felsőfokú képzés létrehozása a városban. A volt szálló elhelyezkedése és maga az épület 
egyaránt alkalmas ezen funkciók betöltésére. 

Részcélok: 

1.V1. A Városközpontban a minőségi szállás- és vendéglátóhely kapacitás növekedése. 

1. V2. A megújult Városközpont és fürdő turisztikai ismertségének és látogatottságának 
emelkedése 

1. V3. A Korona Szálló kulturális, közösségi célú hasznosításának megoldása  

1. V4. A Városközpont közintézmény állományának építészeti-energetikai megújulása. 

 

2. Vertán városrész 

 

 

A városrészben szükséges a közterületek, továbbá a közszolgáltatások bővítése, minőségi 
fejlesztése, a megyei ellátási területtel rendelkező kórház folyamatos infrastrukturális és 
eszközfejlesztése. 

Részcélok: 

2. V1. A városrészben a közterületek és közösségi szolgáltatások szintjének növekedése. 

 2. V2. A Kórházban szükséges infrastrukturális fejlesztés megújulás. 

  

Városrészi célok 
felsorolása: 

V1. A minőségi szállás- és vendéglátóhely kapacitás, a fürdő turisztikai ismertségének 
növekedése, a belváros kulturális, közösségi funkciójának erősítése. 

V2. A városrészben a közterületek és közösségi szolgáltatások – beleértve a Kórházat - 
szintjének növekedése. 
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3. Újváros városrész 

3. V1. A Vásárhelyi utca térségében a városrészi központi  funkciók megerősödése. 

 3. V2. Közparkok kialakulása. 

A városrész településképe, közterületei egyaránt igénylik a beavatkozást, a cél ezek 
színvonalasabbá tétele, egyben a helyi ellátó funkciók erősítése, a területen a városrész központi 
jelleg és funkciók erősödése. A városrészben az alapvetően rendezett utcakép és sok új építésű 
családi ház mellett hiányoznak a közparkok, ezek létrehozása, fenntartása a cél. 

Részcélok: 

3. V1. A Vásárhelyi utca térségében a városrészi központi funkciók megerősödése. 

3. V2. Közparkok kialakulása. 

 

4.-5.Honvéd városrész 

 

 

Az antiszegregációs tervben foglaltaknak megfelelően alapvető célkitűzés a szegregátumokra 
jellemző viszonyok javítása: a képzettségi és foglalkoztatottsági szint növekedése, a 
lakókörülmények, a közszolgáltatásokkal és infrastruktúrával való ellátottság javulása. 

A Honvéd városrész nem rendelkezik városrészközponttal. A városrész településképe, közterületei 
egyaránt igénylik a beavatkozást, a cél ezek színvonalasabbá tétele, egyben a helyi ellátó funkciók 
erősítése, térbeli koncentrálódása, a Királyhegyesi út és a Berzsenyi utcák csomópontjában a 
városrész központi jelleg és funkciók erősödése. 

Részcélok: 

4.-5. V1. Szegregátumok csökkenése, megszűnése. 

4.-5. V2. A funkcionális-városképi városrészi központ kialakulása, megerősödése. 

 

6. Gerizdes városrész 

 

 

A városrészben az Erdei Ferenc téri Sporttelep révén jelentős a sporthoz, rekreációhoz köthető 
funkció, amely városi szintű jelentőségű. Ezért fontos célkitűzés ezen funkció erősítése, a 
szükséges fejlesztések, karbantartások, újítások elvégzése, biztosítása. 

Gerizdes városrészben található Makó egyik legfontosabb bevásárlóközponti része. A diszkont 
áruházak mellett fontos cél, hogy a helyi kiskereskedelmi vállalkozások is teret kapjanak, mivel 
fontos szerepet játszanak a lakosság ellátásában és egyes helyi termékek árusításában. 

Részcélok: 

6. V1. Asport- és rekreációs funkció erősödése. 

6. V2. Gondozott közterületek. 

 

 

V3. A Vásárhelyi utca térségében a városrészi központi funkciók megerősödése, 
közparkok kialakítása. 

V4-5. Szegregátumok csökkenése, megszűnése, funkcionális városrészi központ 
kialakulása. 

V6. A sport- és rekreációs funkció erősödése. 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

STRATÉGIA 35 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

7. Bajcsy-Ráday városrész 

 

 

A városrész településképe, közterületei egyaránt igénylik a beavatkozást, a cél ezek 
színvonalasabbá tétele, egyben a helyi ellátó funkciók erősítése, a területen a városrész központi 
jelleg és funkciók erősödése. 

A városrészben az alapvetően rendezett utcakép és sok új építésű családi ház mellett hiányoznak 
a közparkok, ezek létrehozása, fenntartása a cél. 

A városrészhez délről kapcsolódik a Maros-part, ahol már jelentős fejlesztések valósultak meg 
(kalandpark, oktatási központ, lombkorona sétány) és ezek további fejlesztése tervezett. 

Részcélok: 

7. V1. A funkcionális-városképi városrészi központ kialakulása, megerősödése. 

7. V2. Közparkok kialakulása. 

 

8. Külterület (Makó-Rákos városrész és külterületi lakott helyek) városrész 

 

 

A gyéren lakott, döntően agrár tevékenységgel jellemezhető városrészben a legfőbb cél – a 
lehetőségek és költségracionalitás mellett – az infrastrukturális ellátás növelése 

 

9. Iparterület 

 

 

Az alapvetően sikeres ipari park jelenlegi állapotában a cél, hogy területi, infrastrukturális és 
szolgáltatási szempontból egyaránt alkalmas legyen jelentősebb területi igényű, high tech 
iparágakat alkalmazó ipari befektetők megtelepítésére. 

A helyi gazdaság versenyképességének legfőbb hiányossága az innovációk és K+F 
tevékenységek alacsony szintje. Az ipari parkban cél teret nyújtani és minden lehetséges 
támogatást megadni ezen tevékenységekhez. 

Részcélok: 

9. V1. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának növekedése. 

9. V2. Ipari innovációk megjelenése az ipari parkban. 

 

A célokhoz kapcsolódó indikátorok és becsült célértékek a 8.5. Monitoring rendszer kialakítása c. 
fejezetben találhatók. 

 

V7. A funkcionális-városképi városrészi központ kialakulása, megerősödése, a Maros-
part fejlesztése. 

V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése. 

V9. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának növekedése, ipari innovációk 
megjelenése az ipari parkban. 
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3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő 
megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő 
a településfejlesztési stratégiában felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését. 

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti 
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 
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V1. A minőségi szállás- 
és vendég-látóhely 
kapacitás, a fürdő 
turisztikai 
ismertségének növe-
kedése, a belváros 
kulturális, közösségi 
funkciójának erősítése. 

V2. A városrészben a 
közterületek és 
közösségi 
szolgáltatások – 
beleértve a Kórházat - 
szintjének 
növekedése. 

V3. A Vásárhelyi utca 
térségében a 
városrészi központi 
funkciók 
megerősödése, 
közparkok kialakítása. 

V4-5. Szegregátumok 
csökkenése, 
megszűnése, 
funkcionális városrészi 
központ kialakulása. 

V6. A sport- és 
rekreációs funkció 
erősödése. 

V7. A funkcionális-
városképi városrészi 
központ kialakulása, 
megerősödése, a 
Maros-part fejlesztése. 

V8. Az infrastrukturális 
ellátottság 
növekedése. 

9. V1. Az ipari park 
minőségi befogadó 
kapacitásának 
növekedése, ipari 
innovációk 
megjelenése az ipari 
parkban. 

 

 

 

A város vonzereje erősödik a helyben maradás, a 
bevándorlás és a turizmus számára. 

A makói gazdaság termelékenységének és 
innovációs szintjének javulása. A foglalkoztatás szintjének növekedése. 

T3: A városi 
turisztikai és 

kulturális attrakciók 
további bővülése 

T4: Minőségi munka-
helyek számának 
növekedése az 

iparban és a 
szolgáltatásokban 

T5: A közösségi 
infrastruktúra 
ellátottság és 

közszolgáltatások 
minőségi javulása 

T6: Az épített és 
természeti környezet 
állapotának javulása 

T2: A minőségi 
turisztikai fogadó-

kapacitások–szállás-
hely, vendéglátás – 

bővülése 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó ipar 

és az ipari innovációk 
fejlődése. 

„Makó város meglévő kedvező potenciáljainak – fürdőváros, hármashatár fekvés, kulturális örökség, agrár,- ipari és logisztikai potenciál, zöld környezet - hatékony 
kihasználása révén a helyi népességszám stabilizálódik, a város térségi pozíciói erősödnek.” 
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Makó városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig 

T7: A megújuló 
energiák szerepének 
további növekedése 

1.Városközpont            2. Vertán       3.Újváros     4.-5. Honvéd      6.Gerizdes    7.Bajcsy-Ráday                   8.Külterület                         9.Iparterület 
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2. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése 

Városrészek / Tematikus 
célok 

T
1: A

 h
elyi 

ag
rárfeld

o
lg

o
zó

 

ip
ar és az ip

ari 

in
n

o
váció

k 

fejlő
d

ése 

T
2: A

 m
in

ő
ség

i 

tu
risztikai fo

g
ad

ó
-

kap
acitáso

k–szál-

lásh
ely, 

ven
d

ég
látás – 

b
ő

vü
lése 
 

T
3. A

 váro
si 

tu
risztikai és 

ku
ltu

rális 
attrakció

k to
váb

b
i 

b
ő

vü
lése 

 

T
4: M

in
ő

ség
i 

m
u

n
ka-h

elyek 

szám
án

ak 

n
ö

veked
ése az 

ip
arb

an
 és a 

szo
lg

áltatáso
kb

an
 

 

T
5: A

 kö
zö

sség
i 

in
frastru

ktú
ra 

elláto
ttság

 és 

kö
zszo

lg
áltatáso

k 

m
in

ő
ség

i javu
lása 

 

T
6: A

z ép
ített és 

term
észeti 

kö
rn

yezet 

állap
o

tán
ak 

javu
lása 
 

T
7: A

 m
eg

ú
ju

ló
 

en
erg

iák 

szerep
én

ek 

n
ö

veked
ése 

 

1. Városközpont        

2. Vertán        

3. Újváros        

4.-5.Honvéd        

6. Gerizdes        

7. Bajcsy-Ráday        

8. Külterület        

9. Iparterület        

 

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési 
jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a Stratégia 
kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben, 
vázlatosan és lényegre törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a 
projektek teljes körű és részletekbe menő kifejtését.  

A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező is 
indokolja: 

 a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd priorizálásra 
kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál körvonalazódó 
fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz igazodóan reális 
lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására; valamint 

 az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt elképzelések egymáshoz optimálisan 
illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak eléréséhez. 

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat 
azonosítottuk: 

 Akcióterületi projektek: olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő 
fejlesztések, amelyek egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik 
más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület 
számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható 
hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen. 

 Kulcsprojektek: a kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét 
képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul 
meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami 
jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések 
megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. " 

 Hálózatos projektek: amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű 
projektelemből állnak, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a 
projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.  

 Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, 
egy vagy több városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, 
amelyek között beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek. 

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az 
ITS középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják. 
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4.1 Akcióterületek
1

 kijelölése, a kijelölés és lehatárolás 

indoklása 

Makó városban négy akcióterület került kijelölésre. A tervezés jelenlegi fázisában még nem 
célszerű az akcióterületek végleges és pontos lehatárolása, a makói négy akcióterület közül három 
jellege és elhelyezkedése révén megegyezik két városrésszel, ezért előzetesen – a mindenkori 
módosítás jogát fenntartva – lehatárolható, míg a negyedik pontos lehatárolása az akcióterületi 
tervben történhet meg. 

Makó négy akcióterületét mutatja be az alábbi térkép, amelyek a következők: 

1. Városközpont akcióterület 

2. Honvéd városrész szociális városrehabilitációs akcióterület 

3. Iparterület városrészipari-gazdasági akcióterület 

4. Maros-part rekreációs-turisztikai akcióterület 

2. térkép: Akcióterületi lehatárolás Makó város egészére 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az egyes akcióterületek lehatárolásánál figyelembe vettük a területek sajátos elhelyezkedését, a 
területek lehatárolását meghatározó jellemzőket, továbbá kiemelten kezeltük az egyes 
akcióterületekhez rendelhető fejlesztési elképzelések tartalmi kapcsolódását, ezeknek az 
akcióterületen elérhető funkciókra gyakorolt hatását. 

                                                           
1Akcióterület (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet): az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt 
egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és 
amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez 
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1. Városközpont akcióterület 

 Típusba besorolás: Városközpont jellegű akcióterület. 

 Kiválasztás indoklása: 

Az akcióterület megfelel a Városközpont városrésznek. Ezen a területen jelentős fejlesztések 
valósultak meg az elmúlt időszakban is, és további komplex, egymáshoz kapcsolódó, különböző 
jellegű, de a városközponti funkciót erősítő fejlesztéseket tervez az Önkormányzat. A városrész 
egésze funkciógazdag, központi elhelyezkedésű centrum terület, ahol a különböző funkciók 
közösségi, közszféra, gazdasági (szolgáltatások), turisztikai, városi (közparkok, közösségi terek), 
közlekedési (közúti csomóponti, tömegközlekedés stb.) koncentrálódnak és későbbi tervezett 
városközpont fejlesztések célterülete. A korábbi fejlesztések folytatásának igénye, és az ahhoz 
kapcsolódó új projektek mindenképpen indokolttá teszi a fenti módon történő akcióterületi 
lehatárolást. 

 Lehatárolás szöveges leírása: 

A Városközpont akcióterületet lehatároló utcák és objektumok:Kórház u., Kálvária u., Vásárhelyi 
u., Návay tér, Tulipán u., Thököly u., Aradi út, Erdei F. tér, Batthány u., Hédervári u. Rákóczi u., 
Petőfi u., Béke u., Hajnal u., Ráday u., Petőfi u., Rákóczi u., Kálvin u., Hold u., Liget u., Gőzmalom 
u., Szegedi u., Kölcsey u., Zrínyi u., Ardics u., Rigó u., Tompa u., Kórház u. 

3. térkép: Makó Városközpont akcióterület 

 

Forrás: IVS 

 

2. Honvéd városrész akcióterület 

 Típusba besorolás: szociális városrehabilitációs jellegű akcióterület. 

 Kiválasztás indoklása: 

A városrészben található Makó egyetlen szegregátuma és itt koncentrálódik a makói roma 
lakosság 80%-a. Észak-nyugati – hagyományosan Kisbécs néven ismert – kisebb részén, kis 
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telkeken elhelyezkedő alacsony komfortfokozatú házak állnak. A Lendvay és Bethlen utcák közötti 
részen a rendezettség foka, ha lehet még alacsonyabb, mint a szomszédos területen. A kis telkek 
méretük miatt rehabilitálásra nem alkalmasak. Alközpontja nem alakult ki, közfunkciói és a 
szolgáltatások alacsony szintűek.  

 Lehatárolás szöveges leírása: 

 A Honvéd városrész akcióterület határait kelet felől a város kiterjedt iparterülete, délről a 
Gerizdes városrész (5), nyugatról a városközpont és az Újváros jelenti. Legnagyobb érintkezési 
„felülete” az iparterülettel és az Újváros városrésszel van. A Honvéd telep két részből áll. A két rész 
közötti határt a Garay és Bethlen utcák jelentik.. 

4. térkép: Honvéd városrész akcióterület 

 

Forrás: IVS 

 

3. Iparterület városrész akcióterület 

 Típusba besorolás: ipari-gazdasági jellegű akcióterület. 

 Kiválasztás indoklása: 

Makó város ipari zónája, a jelentősebb ipari üzemei itt működnek. Az elmúlt évtizedek 
ipartelepítései koncentrálódnak a területen. Vasúti és közúti kapcsolatai (autópálya lehajtó) révén 
különösen alkalmas ipari és logisztikai tevékenységekre egyaránt. Északi részén található a Makói 
Ipari Park, ahol inkubátorház is működik, és további jelentős és folyamatos fejlesztések tervezettek 

 

 Lehatárolás szöveges leírása: 

A városrész a KSH adatbázisban nem szerepel. A város északnyugati részén, attól némiképp 
szeparáltan terül el, az Újváros és Honvéd városrészekkel határos. 
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5. térkép: Iparterület városrész akcióterület 

 

Forrás: IVS 

4. Maros-part akcióterület 

 Típusba besorolás: rekreációs-turisztikai akcióterület 

 Kiválasztás indoklása: 

Az akcióterületen találhatók a Maros-parthoz kapcsolódó, a közelmúltban megvalósult jelentős 
turisztikai és szabadidős fejlesztések (kalandpark, lombkorona sétány, oktatási központ). A város 
a fejlesztések folytatását tervezi a nagyobb vonzerő és látogatószám elérése érdekében. Másrészt 
szükséges a Városközpontban döntően a fürdőturizmushoz kapcsolódó jelentős forgalom számára 
az információs és fizikai kapcsolat megteremtése a belváros és a Maros-part között. 

 

 Lehatárolás szöveges leírása: 

Az akcióterület az érintett Maros-partot, a megközelítő útvonalakat, illetve a Bajcsy-Ráday 
városrész és a Városközpont közötti területeket érinti. 
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6. térkép: Maros-part akcióterület 

 

Forrás: IVS 

 

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó 

fejlesztések összefoglaló bemutatása 

Az akcióterületek meghatározásának lényege – hivatkozva az Útmutatóra -, hogy olyan 
területegység kerül meghatározásra, ahol „térben koncentrált és egymással összehangolt 
projektek” megvalósítását tervezik, e fejlesztések „egymással szinergikus hatást fejtenek ki”, „az 
akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra”, továbbá 
„volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az 
akcióterületen”. 

Jelenstratégia operatív jellege nem jelenti azt, hogy kidolgozottan és részletekbe menően vagy 
teljes körűen kellene tartalmaznia a megvalósítandó projekteket. Fontos azonban annak szem előtt 
tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen 
konkrét projektek megvalósítására, és hogy az előkészítettség különböző fázisaiban levő projekt-
elképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia 
céljainak elérését. 

Az alábbiakban először az egyes akcióterületeken definiálható, adott esetben egymáshoz 
illeszkedő projekteket, projektjavaslatokat mutatjuk be röviden. 

1. Városközpont akcióterület 

Az akcióterület célja megegyezik a városrészi céllal: „V1. A minőségi szállás- és vendég-látóhely 
kapacitás, a fürdő turisztikai ismertségének növekedése, a belváros kulturális, közösségi 
funkciójának erősítése.” 
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Az akcióterületen jelenleg tervezett projektek megfelelnek a fenti kritériumoknak: a fejlesztési 
célokat támogatják, szinergikusak és megfelelő méretűek a kívánt hatás eléréséhez. Fontos 
kiemelni, hogy akcióterületi az akcióterületi projektként meghatározott fejlesztések 

 térben a Városközpont akcióterülethez tartoznak, de hatásaikban városi vagy térségi szintűek, 
illetve 

 több olyan városi projekt is tervezett (pl. ENI felújítása, 43.-as út városi átkelési szakaszának 
komplex felújítása, Oktatási intézmények korszerűsítése stb.), amely a Városközpontot térben 
és hatásaiban is érinti, de nemcsak azt, ezek a további (kulcs, hálózatos, egyéb) projekt 
típusok közé lettek sorolva. 

A Városközpontot érintő lényeges fejlesztések köz- és lakóépületeket, közintézményeket, illetve 
közterületeket érintenek: a központ arculatát alapvetően meghatározza a Csipkeház, ahol lakó és 
üzleti funkció koncentrálódik, mind az üzletek, mind a lakások felújítása időszerű, kapcsolódó 
projekt a Csipkesor sétány és szoborpark kialakítása; fontos lakossági igény a városi piac és 
vásárcsarnok fejlesztése; fontos tervezett intézményi fejlesztések a Páger mozi és rendezvényház 
felújítása, az Erdei János Városi sportcsarnok felújítása, a Képzőművészeti alkotóház létrehozása. 
Kulturális és turisztikai célt is szolgál a Návay Lajos szobor újjáépítése és az Országzászló 
felállítása.  

Makó város Gazdaság Programja kiemelten foglalkozik a Makovecz életmű ápolásán belül a 
Makovecz könyvtár és Múzeumi kiállítótér kialakítása a régi városháza épületének felújításával és 
bővítésével:„a kor színvonalának megfelelő körülmények hatékonyabb és magasabb színvonalú 
munka végzését teszik lehetővé. Az új könyvtárnak közösségteremtő hellyé kell válnia. Új 
szolgáltatásaival különösen a fiatalabb korosztályt kell megszólítani.” 

A Korona Szálló épületét érintő tervezett fejlesztés a Művészetek Katedrája: Polgári értékrendű 
művészeti képzésre szakosodott felsőfokú végzettséget adó iskola létrehozása, kiegészítve az 
alkalmazott művészeti képzésekkel. 

A makói Hagymatikum fürdő további fejlesztése a fürdő nemzetközi szintű versenyképességének 
a fokozását jelenti. A fejlesztés a családi zónán, 25x20 m-es FINA úszómedencén túl érinti a fürdő 
kapcsolódó városi területeit, utcákat, közterületeket is, komplex városközponti fejlesztést alkotva. 
A megvalósuló fejlesztések révén az új szolgáltatások, attrakciók a jelenlegi fürdő palettájáról 
hiányoznak, és ezek megvalósításával optimalizálni lehet a fürdő működését és gazdaságosságát. 
A projekt része új termálkút létesítése is, ezzel a teljes komplexum (Hagymatikum, Tanuszoda, 
Uszoda) fűtésre fordított földgázfelhasználása közel nulla. Az úszómedencéhez, vagy az új 
kupolához, vagy mindkettőhöz új öltöző kiépítése szükséges, fölmerült kültéri öltözőkabinok 
megépítése is. A fejlesztések szükségessé teszik a szerkezeti terv módosítását is. 

Projektek felsorolása: 

 Csipkesori üzlethelyiségek és lakások felújítása. 

 Városi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 

 Páger mozi és rendezvényház felújítása és energetikai korszerűsítése. 

 Makovecz Könyvtár és Múzeumi kiállítótér létrehozása. 

 Erdei János Városi sportcsarnok felújítása. 

 Képzőművészeti alkotóház. 

 Návay Lajos szobor újjáépítése. 
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 Országzászló felállítása. 

 Csipkesor sétány és szoborpark kialakítása. 

 Hagymatikum - a családi zóna további bővítése, 25 méteres úszómedence kialakítása, 
medical wellnes. 

 Művészetek Katedrája létrehozása. 

 

2. Honvéd városrész szociális város rehabilitációs akcióterület 

Az akcióterület célja megegyezik a városrészi céllal: „V4-5. Szegregátumok csökkenése, 
megszűnése, funkcionális városrészi központ kialakulása.” 

A városrészben található szegregátumok kezelése céljából jelen ITS keretében antiszegregációs 
program is készül, amelynek célja a városrész társadalmi problémák kezelése. 

Az akcióterületen a fenti akcióterületi célhoz kapcsolódóan fontos városi fejlesztések kapcsolódnak 
(Fátyol Mihály Program): az egész városrészt érintő csapadékvíz elvezetés probléma megoldása; 
társadalmi integrációs programok megvalósítása a Honvéd városrészben, ahol jelentős roma 
közösség él, magas a munkanélküliség, jellemző az alulképzettség és az igen rossz szociális 
körülmények, illetve az ehhez társuló esélyegyenlőtlenségek. Jelentős tervezett projekt a Honvéd 
városrész rehabilitációja, ami közterületek, infrastruktúra, járdák, belterületi úthálózat, intézmények 
és lakóépületek rehabilitációját, közösségi ház kialakítását egyaránt magában foglalja. A 
városrészre jellemző rossz közbiztonsági helyzet javítása érdekében, a Biztonságos Makóért 
Program fontos eleme körzeti megbízotti iroda létrehozása a Honvéd városrészben, a projekt 
eredményeként állandó rendőri jelenlét lenne biztosított ebben a városrészben, a megbízotti 
irodában két, szükség esetén több rendőr teljesítene szolgálatot. 

Honvéd városrész rehabilitációja projekt elemek: 

Megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely széleskörű helyzetelemzésre és feladat 
meghatározásra épül, mivel ezt megelőzően ilyen még nem készült; Esőelvezető csatornahálózat 
korszerűsítése; A földes utak arányának csökkentése, szilárdburkolatú úthálózat arányának 
növelése; Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok állapotának felmérése, és a kritikus 
állapotban lévő ingatlanok felújítása; Az önkormányzati tulajdonban beépítetlen területek 
hasznosítási lehetőségeinek feltárása; Parkosítás, zöldterület növelése; Közösségi ház kialakítása; 
Társadalmi integrációs programok. 

Projektek felsorolása: 

 Honvédi csapadékvíz elvezetés. 

 Társadalmi integrációs programok a Honvéd városrészben. 

 Honvéd városrész rehabilitációja. 

 Körzeti megbízotti iroda létrehozása Honvéd városrészben. 

 

3. Iparterület városrész ipari-gazdasági akcióterület 

Az akcióterület célja megegyezik a városrészi céllal: „V1. Az ipari park minőségi befogadó 
kapacitásának növekedése, ipari innovációk megjelenése az ipari parkban.” 

Az Iparterület – ezen belül is az Ipari Park - koncentrálja Makó ipari-gazdasági potenciáljának döntő 
részét, ezért annak fejlesztése a város gazdaságának és versenyképességének alapeleme. Az 
ipari park fő profilja a mezőgazdasági termékfeldolgozásra, élelmiszeriparra és a logisztikai 
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tevékenységekre épül, de nyitott az autóipari, elektronikai, fémipari és gépipari tevékenységekre, 
valamint a megújuló energia előállításra is. Jelenlegi területe 87,34 ha, melyből hasznosítható és 
közművesített szabad terület kb. 28,15 ha. A makói, illetve a Makóra betelepülő mikro- és 
kisvállalkozásokat inkubátorházzal támogatják. Az itt telephelyet bérlő cégek, vállalkozások 
jelentős kedvezménnyel folytathatják tevékenységüket. 

A helyi gazdaságfejlesztés keretében terezett a makói Ipari Park közművesítésének további 
fejlesztése: szilárd burkolatú utak, kapubejárók, zárt burkolatú csapadékvíz elvezető rendszer az 
útburkolat mellett, szennyvíz elvezető rendszer, ivóvízvezeték fejlesztése, gázvezeték fejlesztése, 
közvilágítás kialakítása, elektromos hálózat kiépítése, a szélerózió csökkentése miatt fasor 
telepítésére kerül sor. 

A helyi és betelepülő KKV-k segítésére Inkubátor csarnok létesítése tervezett. Ugyanúgy a helyi 
vállalkozásokat segítheti a tervezett pályázatíró iroda létrehozása.  

Az Önkormányzat Közösség- és Vállalkozásfejlesztési Központ létrehozását tervezi, igen komplex 
funkciókkal: „olyan szolgáltató létesítmény, amely feladata, hogy olyan erőforrásokkal lássa el a 
hazai, határon túli vállalkozókat és civil szervezeteket, amelyek elősegítik az üzleti, közösségi 
kapcsolatok létrehozását és fejlesztését.” 

Projektek felsorolása: 

 Ipari Park közművesítésének fejlesztése. 

 Mezőgazdasági termékfeldolgozó csarnok építése. 

 Inkubátor csarnok létesítése. 

 Pályázatíró iroda létrehozása. 

 Közösség- és Vállalkozásfejlesztési Központ. 

 

4. Maros-part rekreációs-turisztikai akcióterület 

Az akcióterület célja: a Maros-parton kialakult turisztikai potenciál vonzerejének további növelése 
és összekapcsolása a fürdőturizmussal. 

A Bajcsy-Ráday városrésztől délre, a korábban elhanyagolt Maros-parton az utóbbi években 
jelentős turisztikai potenciál alakult ki. A Maros Kalandparkban lomkorona sétány, 18 méterről 
induló, 40 m-es csúszda, kalandpálya, a Maros fölötti átcsúszó (canopy) stb. színesítik a kínálatot, 
és oktatási központ is létesült („Zöld ház” erdei iskola oktatóközpont). Mindez jelentősen színesíti 
Makó turisztikai kínálatát. A város két irányban tervezi továbbfejleszteni a területet, ezen 
fejlesztések az akcióterületi cél szolgálatában állnak és egymás eredményességét támogatják. 
Egyrészt a szolgáltatások és a szálláshelykínálat fejlesztésével – Tarzan-ház, Makóiak sétánya: a 
sétány egyik oldalán Makó vendégei, testvérvárosok, míg a másik oldalon a helyiek ültetnek 
névtáblával jelölt fákat, víziút-labirintus kialakítása a meglévő csorgókon -, másrészt a 
Városközpont és a Maros-part közötti kapcsolat megteremtésével, mivel jelenleg a fürdőhöz 
kapcsolódó forgalom nem, vagy csak nehezen jut el a Maros-partra: ehhez tájékoztató táblák, a 
közlekedés megszervezése, tanösvény, gyalogjárók kialakítása stb. tervezett. 

Projektek felsorolása: 

 Maros parti turisztikai fejlesztések (Tarzan ház, Makóiak sétánya, Víziút-labirintus 
kialakítása). 

 Maros-part – Városközpont kapcsolat kialakítása. 
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4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 

egésze szempontjából jelentős fejlesztések 

4.3.1 Kulcsprojektek 

Makó város kulcsprojektjei nagyobb összegű projektek, amelyek olyan infrastrukturális vagy 
intézményi fejlesztéseket valósítanak, meg amelyek a város fejlődésének alapjait, alapvető 
feltételeit jelentik. Jellemzően több helyszín érintenek, hatásaikban városi vagy térségi léptékűek 
és térben több városrészhez is kapcsolódnak. 

 Erdei Ferenc téri sporttelep megújítása, felújítása. Lelátó, öltöző, termálvízzel fűtött téli-
nyári sportpálya, a sportszálló felújítása révén komplex megújult sport és rekreációs központ 
jön létre a Gerizdes városrészben. A terv egy komplex, térségi szerepkörű sportközpont 
létrehozása a városrészben, egyfajta térségi sport-rekreációs mintaprojektként. 

 Észak-nyugati elkerülő út. A 43-as főút és az autópálya lehajtó között teremt kapcsolatot, 
ezáltal tovább tehermentesíti a városközpontot és Makó déli, nyugati és északi városrészeit 
az átmenő forgalomtól, mivel a tranzit forgalom teljes egészében elkerüli a várost, amitől 
várhatóan a balesetek száma és a környezeti terhelés is csökkenni fog. 

 43. sz. főút városi átkelési szakaszának komplex felújítása. a főút városon átvezető 
szakasz eddig is jelentős lassító, csendesítő beavatkozások (körforgalmak, gyalogosvédő 
szigetek építése) valósultak meg. Tervezett ezek folytatása, a csomópontok felülvizsgálata, 
beleértve a kapcsolódó főutakat is, különös figyelemmel a Csanád Vezér téren lévő nagy 
forgalmú autóbusz pályaudvarra, gimnáziumra és sportcsarnokra. Ugyanígy fontos az 
útburkolat megújítása és a kapcsolódó fejlesztések, továbbá a járdák vízelvezetésének 
megvalósítása is. 

 Városi csapadékvíz hálózat bővítése, rekonstrukciója. Makón a csapadékvíz-elvezető 
csatornák a 60-as évektől kezdve kezdtek épülni, a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása 
részben megtörtént, de a hálózat bővítése most is időszerű és a rendszer aktuális elemeinek 
felújításával jelenleg is tart. A csatornák 10%-a zárt, 90%-a nyílt kialakítású. A belterület kb. 
70%-a rendelkezik csapadékvíz-elvezető műtárggyal, ezek jelentős része nem rendelkezik 
vízjogi üzemelési engedéllyel, az egyenletes lefolyás nem mindenütt biztosított, a főgyűjtő-
csatorna rekonstrukcióra szorul. A belterületen összegyűlt csapadékvíz a befogadó csatornák 
elhanyagolt állapota miatt csak lassan, gyakran visszaduzzadva tud lefolyni. Valamennyi 
gyűjtő főcsatorna esetében medertisztítás, mederbővítés, néhány helyen esésnövelés 
szükséges. Jellemzően Honvéd és Gerizdes városrészben nincs kiépítve a csapadékvíz 
elvezető rendszer. 

 Záportározók kiépítése, hozzájuk kapcsolódó csapadék és öntözőrendszer bővítése. 
Makó belterületének csapadékvíz-elvezetésének fejlesztését az utóbb időben a külterületi 
befogadók kapacitáshiánya korlátozta. A belterületi fejlesztések és a Makót érintő útépítési 
fejlesztések (M43-as, Makó elkerülő út) mindenképpen záportározók építését indokolják. A 
burkolt felületek növekedésével meggyorsult a csapadékvizek összegyülekezésének ideje, így 
a többlet csúcs-vízhozamok elvezetésére a meglévő rendszerek csak fejlesztés mellett 
alkalmasak. Az elmúlt években több alkalommal is keletkeztek jelentős károk magán- és 
középületekben a hirtelen lezúduló csapadék miatt, amelyet a vízelvezető csatornák nem 
voltak képesek megfelelően elvezetni. A projekt része az összegyűjtött csapadékvíz 
mezőgazdaságban történő hasznosítása. 

 Oktatási intézmények korszerűsítése. A közoktatás korszerűsítése, a képzettségi szint 
növelése a város jövőjének, versenyképességének népességmegtartó képességének 
egyaránt záloga. Ezért szükséges az oktatási intézményrendszer folyamatos korszerűsítése, 
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az elavult infrastruktúra javítása, fejlesztése. Makó város Gazdasági Programja is célul tűzte 
ki a város oktatási intézményeinek fejlesztését. Az intézményi felújítási igény az oktatási 
intézmények esetében igen nagy, az Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző 
Iskola teljes körű felújítást igényelne, a Hold utcai iskolában nagyobb tornaterem létesítése 
szükséges, a KLIK fenntartásában működő iskolák a városban és a térségben egyaránt 
különböző mértékű felújítást igényelnek.  

4.3.2 Hálózatos projektek 

A hálózatos projektek az Útmutató szerint „egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek”, 
több, akár azonos jellegű projektelemből állnak, hatásaikban, működésükben kiterjednek a város 
egészére vagy annak jelentős részére, és a projektelemek „egy együttműködő rendszer elemeit 
képezik”. 

 

 ENI fejlesztése. Makó város szociális ellátórendszerét a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény 
(ENI) működteti. Az intézmény felöleli a városban működő valamennyi szociális intézményt és 
a Védőnői Szolgálatot. E hálózat működése valamely életszakaszában érinti Makó teljes 
lakosságát, térbelileg pedig több intézményen keresztül a várost teljes egészében lefedő 
hálózatot alkot. A szociális gondoskodás a településen élők számára biztonságot nyújt, ezért 
kiemelten fontos az intézményrendszer infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése. Az 
ellátásban részesülők minőségi kiszolgálása érdekében a háttér infrastruktúra és az 
eszközpark korszerűsítése elengedhetetlen. Az Egyesített Népjóléti Intézmény az alábbi 
intézményi területeken tervez fejlesztést pályázati források bevonásával: 

 Gondozási szolgálat: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 
gépjármű beszerzés. 

 Időskorúak Átmeneti Gondozóház - férőhelybővítés, 20 fős autóbusz beszerzés. 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a megfelelő ügyfélkiszolgálás érdekében 
nagyobb telephely megnyitása. 

 Nappali ellátás keretében két helyen működik Idősek Klubja – szolgáltatásbővítés, 
buszos kirándulás, Internet-sarok kialakítása, tanfolyamok szervezése, eszközpark 
bővítése. 

 Jelenleg két bölcsőde működik, 102 fős gyerekszámmal. A Kálvin téri bölcsőde 35 
évvel ezelőtt épült, az eltelt időben nagyon minimális állagmegóvási munkát 
végeztek az épületen, illetve eszközei teljesen elavultak. Itt sószoba kialakítása is 
tervezett. 

 A Kálvin téri bölcsőde épületében található 350 adagos konyha felújítása, 
konyhatechnológiájának korszerűsítése. 

 Éjjeli Menedékhely épületének komplex felújítása a szolgáltatás szinten tartása 
érdekében: orvosi rendelő, csomagmegőrző kialakítása. Női szálló kialakítása. 

 Tanyagondnoki szolgálatot számára a szolgáltatás fenntartásához új gépjármű 
beszerzése. 

 Egészségügyi feladatellátás: védőnői hálózat – 3 védőnői körzeti tanácsadó, 3 
háziorvosi rendelő, iskolaorvosi szolgálat infrastruktúra és az eszközpark 
fejlesztése. 

 Humán erőforrás fejlesztés: belső tanfolyamok, tréningek a mindennapi munka 
segítése, szakmai fejlődés elérése érdekében. 
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 Óvodák energetikai korszerűsítése. A Gazdaság Programban nevesítve szerepel a Kálvin 
Óvoda és Kassai Óvoda energetikai korszerűsítése és felújítása, de a városban működő 
további óvodák fejlesztése is cél. 

 Orvosi rendelők komplex felújítása. 

 Belterületi kerékpárutak fejlesztése. Makón, ahol a helyi közlekedők 77 %-a választotta 
2013-ban naponta közlekedési eszközéül a kerékpárt, kiemelten fontos a biztonságos, és a 
közlekedési konfliktusokat is oldó kerékpárutak hálózatának fejlesztése. A kerékpározás 
pótolja sok esetben a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás hiányosságait is.A tapasztalat 
szerint a település kerékpáros forgalma inkább hivatásforgalom. A szabadidős kerékpározás 
nem jellemező, ezért a fejlesztésben a hivatásforgalmat szolgáló elemek előnyt élveznek. A 
projekt fő elemei: 

 Makó város belterületén a meglévő kerékpárút hálózat továbbfejlesztése, turisztikai 
és egyéb az egyes városrészek elérhetőségét célzó fejlesztése 

 A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó egyéb beruházások úgy, mint információs 
táblák kihelyezése, kerékpártárolók és a közlekedésbiztonsági elemek kialakítása 

 Belterületi utak felújítása. A település belterületi útjai szinte teljes egészében burkolattal 
rendelkeznek, amely minimális elvárás az a közlekedési infrastruktúrákkal szemben, 
mindezek mellett a lakóutcák burkolatszélessége nem kielégítő, javasolt a legkeskenyebb 
utcák burkolatainak bővítése. A belterületi földutak a Honvéd és Lesi városrészben vannak. A 
Honvéd városrészben lévő földes utcák burkolása a sürgetőbb, mivel lakóterületről van szó, 
míg Lesi kiskertes övezet. Leginkább a belterületi állami utak burkolata leromlott. 

 Távhő rendszer korszerűsítése és bővítése. A makói távhő-rendszer fő elemei közel 40 
évesek, nagyrészt korrodálódtak, a hőt nagy veszteséggel közvetítik. A projekt keretében a 
teljes fűtési hőszállító hálózat rekonstrukciója történik meg 3864 fméteren. A melegvíz 
előállítás a fűtési hálózatra csatlakoztatott kis hőközpontokkal, épületeken belül valósul meg. 
A rekonstrukció után a rendszer hővesztesége mintegy 26 %-kal csökken. 

 Makói panelprogram. A város panel lakóépület állományának energetikai korszerűsítése. 
Amennyiben ismételten kiírásra kerül a Panel Program az állami pályázat megjelenésével 
párhuzamosan kell kiírni az épületek és a thermofor kémények felújítását lehetővé tevő 
önkormányzati pályázatot. Az Önkormányzat részéről minden segítséget meg kell adni a 
társasházi közösségeknek a pályázatuk nyertessége és sikeres lebonyolítása érdekében. 

 Közvilágítás korszerűsítése. Elsősorban energiahatékonysági szempontból tervezett a 
közvilágítás energiahatékonyságának növelését szolgáló beavatkozás. 

 Járdaprogram 2015-2019. A projekt a folyamatos járdafelújítás és építés tevékenység 
folytatását jelenti. Ma 227,6 km kiépített járda és gyalogút van a városban, kiépítetlen járda 
csak a Honvéd városrészben található. A járdák burkolatának egyharmada aszfalt, 
egyharmada kő, egyharmada beton. Éves járda felújítási program keretében ütemezetten 
újítják fel a település járdáit. Jelenleg a hálózat közel 20%-a már felújításra került. A 
járdafelújításoknak köszönhetően a közintézmények biztonságban, akadálymentesen 
közelíthető meg. A felújítások során a járdák térkő anyagú burkolatot kaptak, mely alól a 
Honvéd városrészben épülő járdák kivételt képeznek, ott továbbra is helyszínen öntött 
betonjárda került megépítésre. 

 Deszk - Kiszombor kerékpárút megépítése. A Csongrádi kerékpárút (Nagylak (Románia) –
Makó–Szeged) részeként, egyben a járáson belüli kapcsolatok és a turisztikai vonzerő 
fejlesztése érdekében a Makót Deszkkel összekötő kerékpárút létrehozása. 
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 Földeák felé külterületi kerékpárút építése. A tervezett kerékpárút elsősorban 
hivatásforgalmat támogat Makó és Földeák között (pl. bejárás a makói Iparterület 
munkahelyeire). 

 Ingyenes wifi pontok kialakítása. Az internet elérés bővítését szolgálja a tervezett fejlesztés. 

 Játszótér építés, felújítás 15db 2015-2019. Folyamatos tevékenység a meglévő játszóterek 
felújítása, játszótéri eszközök karbantartása, állagvédelme, illetve igény szerint újak létesítése. 

 Faültetési program. Folyamatos tevékenység a közterületek, közparkok fejlesztése 
keretében közterületen fák, sövények gondozása, metszése, babafák ültetése gondozása. 

 Tájsebek rehabilitációja. A város régi hulladéklerakójának rekultivációja megvalósult, de a 
további tájsebek (bányagödrök) rekultivációja továbbra is fontos feladat. 

 Újraélesztő készülék biztosítása minden közintézményben. A program célja, hogy minden 
közintézmény rendelkezzen olyan újraélesztő készülékkel, amelyekkel az esetleges tragédiák 
megelőzhetők, a mentők kiérkezéséig az újraélesztés megkezdhető. 

4.3.3 Egyéb projektek 

 

 Helyi közösségi, kulturális és hagyományőrző programok. 

 Újévi koncert 

 Busójárás 

 Húsvétoló 

 Majális 

 Városnapi rendezvények 

 Nyári összművészeti fesztivál 

 Zsidó kulturális fesztivál 

 Augusztus 20-i rendezvények 

 Hagymafesztivál 

 Adventi ünnepségsorozat 

 Istók Margit ház rehabilitációja. Istók Margit, Kodály Zoltán tanítványa végakarata szerint a 
József Attila utca 10. alatt álló polgárház felújítása és a város zenei életének teret adó kulturális 
központ létrehozása. 

 Agrárcentrum kialakítása. A helyi gazdák támogatása, a makói agrárium fejlesztése 
érdekében tervezett az agrárcentrum létrehozása. 

 Makói hagyma és hosszúgyökér program. A hungarikumként számon tartott makói hagyma 
újrafogalmazása, amely eredményeképpen hagymakultúra az agrárium mellett  a turizmus és 
a gazdaság kitörési pontjává válik. A hagymakultúra köré kereskedelmi és feldolgozóipari 
kapcsolódások kerülnek kialakításra. 

 Lesi földes utcáinak szilárd burkolatúvá tétele. A kiskertes övezetként jellemezhető Lesi 
településen szükséges a még földes utcák szilárd burkolattal való ellátása. 

 Szabadtéri fitneszpark létrehozása 2015-2017. A helyi lakosság, elsősorban a fiatalok 
rekreációs-sportolási igényét szolgálja a tervezett fejlesztés. 
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 Patai téri futballpálya felújítása (Patai tér, Pulitzer sétány, Kelemen László u., Jég u.). A 
helyi lakosság rekreációs-sportolási igényét szolgálja a tervezett fejlesztés. 

 Teniszpálya létrehozása. A helyi lakosság rekreációs-sportolási igényét szolgálja a tervezett 
fejlesztés. 

 Extrém bmx és gördeszka park. A helyi lakosság, elsősorban a fiatalok rekreációs-sportolási 
igényét szolgálja a tervezett fejlesztés. 

 Baseball pálya létrehozása. A helyi lakosság, elsősorban a fiatalok rekreációs-sportolási 
igényét szolgálja a tervezett fejlesztés. 

 MAK pálya öltöző felújítása, parkoló kialakítása. A sportpálya fejlesztése annak jobb 
hasznosíthatósága, a sportrendezvények látogathatóságának támogatása érdekében. 

 Fészekrakó program értelmiségieknek. A képzett fiatalok elvándorlásának csökkentése, a 
betelepülés ösztönzése érdekében a tanult fiatalok letelepedésének ösztönzése. 

 

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai 

céljaihoz 

Az alábbi táblázatban az egyes, fent bemutatott fejlesztési ötletek, valamint a középtávú városi 
szintű célok kapcsolódását mutatjuk be. 
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3. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Akcióterületi projektek  Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek 

T1: A helyi agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

Ipari Park közművesítésének fejlesztése. 

Mezőgazdasági termékfeldolgozó csarnok építése. 

Inkubátor csarnok létesítése. 

Pályázatíró iroda létrehozása. 

  Agrárcentrum kialakítása.  

Makói hagyma és 
hosszúgyökér program.  

 

T2: A minőségi turisztikai 
fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – 
bővülése 

Maros parti turisztikai fejlesztések (Tarzan ház, 
Makóiak sétánya, Víziút-labirintus kialakítása). 

Közösség- és Vállalkozásfejlesztési Központ. 

   

T3. A városi turisztikai és 
kulturális attrakciók további 
bővülése 

Makovecz Könyvtár és Múzeumi kiállítótér 
létrehozása. 

Képzőművészeti alkotóház. 

Návay Lajos szobor újjáépítése. 

Országzászló felállítása. 

Hagymatikum - a családi zóna további bővítése, 25 
méteres úszómedence kialakítása, medical wellnes. 

Művészetek Katedrája létrehozása. 

Maros-part – Városközpont kapcsolat kialakítása. 

 Ingyenes wifi pontok kialakítása.  

 

Helyi közösségi, kulturális és 
hagyományőrző programok. 

Istók Margit ház rehabilitációja.  

T4: Minőségi munkahelyek 
számának növekedése az 
iparban és a 
szolgáltatásokban 

Társadalmi integrációs programok a Honvéd 
városrészben. 

Oktatási intézmények 
korszerűsítése.  

 Fészekrakó program 
értelmiségieknek.  

T5: A közösségi infrastruktúra 
ellátottság és 
közszolgáltatások minőségi 
javulása 

Városi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 

Páger mozi és rendezvényház felújítása és 
energetikai korszerűsítése. 

Erdei János Városi sportcsarnok felújítása. 

Erdei Ferenc téri sporttelep 
megújítása, felújítása. 

ENI fejlesztése. 

Orvosi rendelők komplex felújítása. 

Játszótér építés, felújítás 15 db 
2015-2019.  

Szabadtéri fitneszpark 
létrehozása 2015-2017.  

Patai téri futballpálya felújítása 

Teniszpálya létrehozása.  
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Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Akcióterületi projektek  Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek 

Honvédi csapadékvíz elvezetés. 

Körzeti megbízotti iroda létrehozása Honvéd 
városrészben. 

Újraélesztő készülék biztosítása 
minden közintézményben. 

Extrém bmx és gördeszka park.  

Baseball pálya létrehozása.  

MAK pálya öltöző felújítása, 
parkoló kialakítása. 

T6: Az épített és természeti 
környezet állapotának 
javulása 

Csipkesori üzlethelyiségek és lakások felújítása. 

Csipkesor sétány és szoborpark kialakítása. 

Honvéd városrész rehabilitációja. 

Észak-nyugati elkerülő út.  

43. sz. főút városi átkelési 
szakaszának komplex 
felújítása. 

Városi csapadékvíz hálózat 
bővítése, rekonstrukciója. 

Záportározók kiépítése, 
hozzájuk kapcsolódó csapadék 
és öntözőrendszer bővítése.  

Belterületi kerékpárutak fejlesztése. 

Belterületi utak felújítása.  

Makói panelprogram.  

Járdaprogram 2015-2019.  

Deszk - Kiszombor kerékpárút 
megépítése.  

Földeák felé külterületi kerékpárút 
építése.  

Faültetési program.  

Tájsebek rehabilitációja.  

Lesi földes utcáinak szilárd 
burkolatúvá tétele.  

T7: A megújuló energiák 
szerepének növekedése 

  Óvodák energetikai korszerűsítése.  

Távhő rendszer korszerűsítése és 
bővítése. 

Közvilágítás korszerűsítése.  
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4.5 A fejlesztések ütemezése 

A következő táblázat a stratégia időtávján belül tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi a tervezett fejlesztések: 

 Indokoltságát, szükségszerűségét,  

 Jelenlegi előkészítettségi szintjét 

 Az egyes fejlesztések egymásra épülését és a társadalmi és gazdasági multiplikátor hatását 

 Helyi társadalom általi elfogadottságát és támogatottságát, 

 Finanszírozhatóságát.  

 a támogatási források megszerzésének lehetőségeit 

 a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát, 

 a bevonható magánforrások mértékét, 

 a létrehozott kapacitások fenntarthatóságát. 

 

Az ütemezés során további igen fontos szempont volt az időbeliség meghatározásakor a város számára legfontosabb, leginkább igényelt és megcélzott fejlesztések, 
a legégetőbb problémákra választ adó projektek minél korábbi megvalósítása. 

Makó város esetében kiemelten fontos az időbeliség szempontjából is pl: 

 Városi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 

 Csipkesori üzlethelyiségek és lakások felújítása. 

 Erdei János Városi sportcsarnok felújítása. 

 Hagymatikum - a családi zóna további bővítése, 25 méteres úszómedence kialakítása, medical wellnes. 

 Művészetek Katedrája létrehozása. 

 Honvéd városrész rehabilitációja. 

 Ipari Park közművesítésének fejlesztése. 

 Mezőgazdasági termékfeldolgozó csarnok építése. 
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 Inkubátor csarnok létesítése. 

 Maros parti turisztikai fejlesztések (Tarzan ház, Makóiak sétánya, Víziút-labirintus kialakítása). 

 Erdei Ferenc téri sporttelep megújítása, felújítása. 

 43. sz. főút városi átkelési szakaszának komplex felújítása. 

 Városi csapadékvíz hálózat bővítése, rekonstrukciója. 

 Oktatási intézmények korszerűsítése. 

 Makói hagyma és hosszúgyökér program. 

 

Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

1. Városközpont akcióterület tervezett fejlesztései 
2015. 
október 

2020. 
december                   

Csipkesori üzlethelyiségek és lakások felújítása. 
2015. 
október 

2017. 
december                   

Városi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 
2015. 
október 

2017. 
december                   

Páger mozi és rendezvényház felújítása és energetikai korszerűsítése. 
2018. 
január 

2020. 
december                   

Makovecz Könyvtár és Múzeumi kiállítótér létrehozása. 
2018. 
január 

2020. 
december                   

Erdei János Városi sportcsarnok felújítása. 
2015. 
október 

2017. 
december                   

Képzőművészeti alkotóház. 
2018. 
január 

2020. 
december                   

Návay Lajos szobor újjáépítése. 
2018. 
január 

2020. 
december                   

Országzászló felállítása. 
2018. 
január 

2020. 
december                   

Csipkesor sétány és szoborpark kialakítása. 
2015. 
október 

2017. 
december                   
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Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

Hagymatikum - a családi zóna további bővítése, 25 méteres úszómedence 
kialakítása, medical wellnes. 

2015. 
október 

2017. 
december                   

Művészetek Katedrája létrehozása. 
2015. 
október 

2017. 
december                   

2. Honvéd akcióterület tervezett fejlesztései 
2019. 
január 

2023. 
december                   

Honvédi csapadékvíz elvezetés. 
2015. 
október 

2017. 
december                   

Társadalmi integrációs programok a Honvéd városrészben. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Honvéd városrész rehabilitációja. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Körzeti megbízotti iroda létrehozása Honvéd városrészben. 
2015. 
október 

2017. 
december                   

3. Iparterület akcióterület tervezett fejlesztései 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Ipari Park közművesítésének fejlesztése. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Mezőgazdasági termékfeldolgozó csarnok építése. 
2015. 
október 

2018. 
december                   

Inkubátor csarnok létesítése. 
2015. 
október 

2018. 
december                   

Pályázatíró iroda létrehozása. 
2015. 
október 

2016. 
december                   

Közösség- és Vállalkozásfejlesztési Központ. 
2015. 
október 

2018. 
december                   

4. Maros-part akcióterület tervezett fejlesztései 
2015. 
október 

2018. 
december                   

Maros parti turisztikai fejlesztések (Tarzan ház, Makóiak sétánya, Víziút-
labirintus kialakítása). 

2015. 
október 

2018. 
december                   

Maros-part – Városközpont kapcsolat kialakítása. 
2015. 
október 

2016. 
december                   
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Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

Kulcsfejlesztések 
2015. 
október 

2023. 
december 

2015. I. félév
 

2015. II. félév
 

2016. I. félév
 

2016. II. félév
 

2017. I. félév
 

2017. II. félév
 

2018. I. félév
 

2018. II. félév
 

2019. I. félév
 

2019. II. félév
 

2020. I. félév
 

2020. II. félév
 

2021. I. félév
 

2021. II. félév
 

2022. I. félév
 

2022. II. félév
 

2023. I. félév
 

2023. II. félév
 

Erdei Ferenc téri sporttelep megújítása, felújítása. 
2015. 
október 

2016. 
december                   

Észak-nyugati elkerülő út.  
2015. 
október 

2018. 
december                   

43. sz. főút városi átkelési szakaszának komplex felújítása. 
2015. 
október 

2018. 
december                   

Városi csapadékvíz hálózat bővítése, rekonstrukciója. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Záportározók kiépítése, hozzájuk kapcsolódó csapadék és öntözőrendszer 
bővítése.  

2015. 
október 

2020. 
december                   

Oktatási intézmények korszerűsítése.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Hálózatos fejlesztések 
2015. 
október 

2023. 
december 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

ENI fejlesztése. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Óvodák energetikai korszerűsítése.  
2015. 
október 

2018. 
december                   

Orvosi rendelők komplex felújítása. 
2015. 
október 

2018. 
december                   

Belterületi kerékpárutak fejlesztése (3 km).  
2015. 
október 

2018. 
december                   

Belterületi utak felújítása (5 km).  
2015. 
október 

2018. 
december                   
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Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

Távhő rendszer korszerűsítése és bővítése. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Makói panelprogram.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Közvilágítás korszerűsítése.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Járdaprogram 2015-2019.  
2015. 
október 

2019. 
december                   

Deszk - Kiszombor kerékpárút megépítése.  
2017. 
január 

2020. 
december                   

Földeák felé külterületi kerékpárút építése.  
2017. 
január 

2020. 
december                   

Ingyenes wifi pontok kialakítása.  
2015. 
október 

2016. 
december                   

Játszótér építés, felújítás 15 db 2015-2019.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Faültetési program.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Tájsebek rehabilitációja.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Újraélesztő készülék biztosítása minden közintézményben. 
2015. 
október 

2016. 
december                   

Egyéb fejlesztések 
2015. 
október 

2023. 
december 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

Helyi közösségi, kulturális és hagyományőrző programok. 
2015. 
október 

2023. 
december                   

Istók Margit ház rehabilitációja.  
2018. 
január 

2020. 
december                   

Agrárcentrum kialakítása.  
2015. 
október 

2017. 
december                   
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Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

Makói hagyma és hosszúgyökér program.  
2015. 
október 

2023. 
december                   

Lesi földes utcáinak szilárd burkolatúvá tétele.  
2018. 
január 

2020. 
december                   

Szabadtéri fittneszpark létrehozása 2015-2017.  
2016. 
január 

2018. 
december                   

Patai téri futballpálya felújítása. 
2016. 
január 

2018. 
december                   

Teniszpálya létrehozása.  
2016. 
január 

2018. 
december                   

Extrém bmx és gördeszka park.  
2016. 
január 

2018. 
december                   

Baseball pálya létrehozása.  
2016. 
január 

2018. 
december                   

MAK pálya öltöző felújítása, parkoló kialakítása. 
2016. 
január 

2018. 
december                   

Fészekrakó program értelmiségieknek.  
2015. 
október 

2023. 
december                   
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4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos 

pénzügyi terve 

Az ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban 
európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül nyílik lehetőség, ami az egyes 
szereplők saját forrásaival egészül ki, részben a támogatások társfinanszírozása, részben a teljes 
mértékben saját forrásból megvalósítandó fejlesztések kapcsán.  

Makó Város Önkormányzata a beavatkozások megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a 
fenntarthatóságra a stabil költségvetési helyzet megőrzése érdekében. A fejlesztések tervezése 
és előkészítése során figyelmet fordít arra, hogy a létrejövő vagy megújuló létesítmények 
működtetése ne terhelje meg a város költségvetését, másfelől számos olyan fejlesztést tervez, 
amely már önmagában is a költséghatékony fenntartás irányába hat. 

A 2014-2020közötti EU-s támogatási időszakban Makó szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel 
a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti felhasználása, 
melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási 
eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források lehívása 
a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával.(A 2014-2020 
közötti programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének 
egyes szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai 
és megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörében utalt források megoszlásáról szóló 
1702/2014. (XII.3) Korm. határozat). 

A városok számára a következő támogatási időszakban kiemelt figyelmet érdemel a TOP források 
új eljárás szerinti felhasználása, hiszen a megyék középtávú integrált területi programjukban (ITP) 
tematikusan előre meghatározott. Ennek megfelelően Makó esetében kiemelten a TOP fejlesztési 
kereteire épülő program került kidolgozásra, hiszen mind a közintézmények energetikai 
korszerűsítése, mind a fenntartható települési – és kiemelten városi – környezet kialakítását célzó 
programok, mind a munkaerő mobilitást támogató közlekedésfejlesztési beavatkozások e program 
keretében valósulhatnak meg. 

Ugyancsak a TOP témaköréhez illeszkednek a helyi identitás, a helyi közösségek belső kohézióját 
erősítő városi fejlesztési elképzelések.  

A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban Makó városa 
számára releváns források a TOP mellett a következő operatív programokból kerülhetnek 
lehívásra. 

 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb 
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új 
munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. 
A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és 
kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. 

 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas 
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az 
emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – 
védelmével összhangban valósuljon meg. 

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a 
társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési 
kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből 
fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi 

TOP és az ITP  
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beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai 
iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére 
és a kutatás-fejlesztésre. 

 A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) alapvető célja, hogy a 
leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, 
valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető 
fogyasztási cikkekhez juttassa. 

 A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 
közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 
fejlődés támogatása. 

 A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit 
tartalmazza. 

 Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés 
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton 
keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 

 A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére lesznek végrehajtva.  

Mindezek mellett a városok egyéb EU-s és nemzetközi támogatást is bevonhatnak fejlesztéseik 
megvalósításába: 

 Határon átnyúló együttműködési programok (Románia-Magyarország, Magyarország-
Szerbia), 

 Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Horizon 2020, URBACT), 

 Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap). 

 

Az alábbi táblázat Makó városa vonatkozásában fejlesztés típusonként rögzíti az egyes 
elképzeléseket, melyekhez az indikatív költségvetés megjelölése mellett a jelenleg rendelkezésre 
álló információk alapján hozzárendelésre kerülnek a releváns operatív programokban megjelenő 
potenciális finanszírozási lehetőségek is. 

Jelen ITS elsősorban a Makó város által megvalósítani tervezett projekteket tartalmazza, de e 
mellett szerepelnek benne projektek is (pl. turisztikai fejlesztések, ipari parki beruházások stb.), 
amelyek részben vagy egészében magánerős beruházásként tudnak megvalósulni, de 
városfejlesztési szempontból fontos a megvalósulásuk. Ezen projektek esetében Makó város 
törekszik az együttműködésre, a magánbefektetőkkel való együttműködés szervezett és strukturált 
együttműködés feltételeinek megteremtésére. 

Az alábbi táblázat típusonként rögzíti az egyes fejlesztési elképzeléseket, melyekhez az indikatív 
költségvetés megjelölése mellett hozzárendelésre kerülnek a releváns operatív programokban 
megjelenő finanszírozási lehetőségek is. 
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4. táblázat A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Akcióterületi 

projektek 

 

Városközpont 

vr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honvéd vr. 

 

 

Csipkesori üzlethelyiségek és 
lakások felújítása. 103 088 564 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

Városi piac és vásárcsarnok 
fejlesztése. 100 000 000 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő, 

népességmegtartó 

településfejlesztés  

TOP 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése 

Páger mozi és rendezvényház 
felújítása és energetikai 
korszerűsítése. 

102 169 496 

TOP 4.1. Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése 

Makovecz Könyvtár és 

Múzeumi kiállítótér 

létrehozása. 

1 000 000 000 

TOP 4.1. Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése 

Erdei János Városi 

sportcsarnok felújítása. 
250 000 000 

TAO 

TOP 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése 

Návay Lajos szobor 
újjáépítése. 90 000 000 

TOP 1.2 Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 

Országzászló felállítása. 25 000 000 

TOP 1.2 Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 

Csipkesor sétány és 
szoborpark kialakítása. n.a. 

TOP 1.2 Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 

Hagymatikum - a családi zóna 
további bővítése, 25 méteres 
úszómedence kialakítása, 
medical wellnes. 

2 000 000 000 

TOP 1.2 Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés (kiv. 

úszómedence) 

GINOP 7. Turizmus 

Művészetek Katedrája 
létrehozása. n.a. 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

Honvédi csapadékvíz 
elvezetés. 90 000 000 

KEHOP 1. Prioritástengely 

Intézkedés 4: A vizek okozta 

kártételekkel szembeni 

ellenálló-képesség javítása 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iparterület vr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maros-part vr. 

Társadalmi integrációs 
programok a Honvéd 
városrészben. 

50 000 000 

TOP 5.2. A társadalmi 

együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex 

programok 

Honvéd városrész 
rehabilitációja. 800 000 000 

A projekt egyes elemei több 

OP-hoz kapcsolhatók: TOP, 

KEHOP, IKOP, EFOP 

Körzeti megbízotti iroda 
létrehozása Honvéd 
városrészben. 

5 000 000 
TOP 4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Ipari Park közművesítésének 
fejlesztése. 350 000 000 

TOP 1.1 Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése 

Mezőgazdasági 
termékfeldolgozó csarnok 
építése. 

200 000 000 
TOP 1.1 Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése 

Inkubátor csarnok létesítése. 600 000 000 

GINOP 1. Prioritástengely Új 

inkubátorházak létrehozása és 

meglévő inkubátorházak 

fejlesztése, illetve az érintett 

vállalkozások 

szolgáltatáspalettájának 

bővítése és fejlesztése 

Pályázatíró iroda létrehozása. 15 000 000 
TOP 1.1 Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése 

Közösség- és 
Vállalkozásfejlesztési Központ. n.a. 

TOP 1.1 Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése 

Maros parti turisztikai 
fejlesztések (Tarzan ház) 300 000 000 - 

Maros-part – Városközpont 
kapcsolat kialakítása. 300 000 000 

TOP 1.2 Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

HU-RO 

Kulcsprojektek 

 

 

 

 

 

 

Erdei Ferenc téri sporttelep 
megújítása, felújítása. 800 000 000 

TAO 

 

Észak-nyugati elkerülő út.  4 000 000 000 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés 

43. sz. főút városi átkelési 
szakaszának komplex 
felújítása. 

300 000 000 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Városi csapadékvíz hálózat 
bővítése, rekonstrukciója. 1 500 000 000 

KEHOP 1. Prioritástengely 

Intézkedés 4: A vizek okozta 

kártételekkel szembeni 

ellenálló-képesség javítása 

Záportározók kiépítése, 
hozzájuk kapcsolódó 
csapadék és öntözőrendszer 
bővítése.  

2 000 000 000 

KEHOP 1. Prioritástengely 

Intézkedés 4: A vizek okozta 

kártételekkel szembeni 

ellenálló-képesség javítása 

Oktatási intézmények 
korszerűsítése.  4 150 000 000 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

Hálózatos 

projektek 

ENI fejlesztése. 276 911 436 

TOP 4.2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése 

TOP 4.1. Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése 

Óvodák energetikai 
korszerűsítése.  300 000 000 

TOP 1.4. A foglalkoztatás 

segítése és az életminőség 

javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

Orvosi rendelők komplex 
felújítása. 180 000 000 

EFOP 2. B. Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási 

területen 

Belterületi kerékpárutak 
fejlesztése (3 km).  100 000 000 

TOP 3.1. Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Belterületi utak felújítása (5 
km).  300 000 000 - 

Távhő rendszer korszerűsítése 

és bővítése. 
800 000 000 

TOP 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése 

Makói panelprogram.  n.a. 
TOP 4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Közvilágítás korszerűsítése.  300 000 000 

TOP 3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése (Önálló 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

tevékenységként a TOP-ból 

nem támogatható) 

Járdaprogram 2015-2019.  250 000 000 
Önálló tevékenységként a TOP-

ból nem támogatható 

Deszk - Kiszombor kerékpárút 
megépítése.  800 000 000 

TOP 3.1. Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Földeák felé külterületi 
kerékpárút építése.  450 000 000 

TOP 3.1. Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

VP 

Ingyenes wifi pontok 
kialakítása.  2 000 000 

TOP 5.3. Helyi közösségi 

programok megvalósítása 

Játszótér építés, felújítás 15 db 
2015-2019.  250 000 000 

TOP 4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Faültetési program.  200 000 000 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

Tájsebek rehabilitációja.  350 000 000 KEHOP 

Újraélesztő készülék 
biztosítása minden 
közintézményben. 

38 000 00 

EFOP 2. B. Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és 

társadalmi felzárkózási 

területen 

   

Egyéb 

projektek 

Helyi közösségi, kulturális és 
hagyományőrző programok. 50 000 000 

TOP 5.3. Helyi közösségi 

programok megvalósítása 

Istók Margit ház rehabilitációja.  100 000 000 

EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz 

való hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

Agrárcentrum kialakítása.  8 000 000 
TOP 1.1 Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése 

Makói hagyma és 
hosszúgyökér program.  n.a. 

TOP 1.1. Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése 

Lesi földes utcáinak szilárd 

burkolatúvá tétele 
180 000 000 

TOP 3.1. Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Szabadtéri fitneszpark 
létrehozása 2015-2017.  60 000 000 - 

Patai téri futballpálya felújítása 12 000 000 TAO 

Teniszpálya létrehozása.  30 000 000 - 

Extrém bmx és gördeszka 
park.  30 000 000 - 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségvetés 

(Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Baseball pálya létrehozása.  30 000 000 - 

MAK pálya öltöző felújítása, 
parkoló kialakítása. 100 000 000 TAO 

Fészekrakó program 

értelmiségieknek. 
30 000 000 

TOP 5.2. A társadalmi 

együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex 

programok 

5 Anti-szegregációs program 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által 

veszélyeztetett területeinek bemutatása 

A szegregátumokat magában foglaló városrész Makó észak-keleti részén található. Határait kelet 

felől a város kiterjedt iparterülete, délről a Gerizdes városrész, nyugatról a városközpont és az 

Újváros jelenti. A tulajdonképpeni Honvéd telepet 1861-ben parcellázta fel a város. A területen cca. 

1500 db átlag 100 négyszögöles telek található. A városrész észak-nyugati – hagyományosan 

Kisbécs néven ismert – kisebb részén már 180 évvel ezelőtt is kis telkeken elhelyezkedő putrik 

álltak. A Lendvay és Bethlen utcák közötti részen a rendezettség foka, ha lehet még alacsonyabb, 

mint a szomszédos területen. A szűkre szabott utcák miatt az össz-közművesítés megoldatlan, a 

kis telkek méretük miatt rehabilitálásra nem alkalmasak. Makó roma népességének megközelítőleg 

80 %-a él ebben a városrészben, szegregátumban. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a 

KSH négy szegregátumot határolt le a városban. A négy lehatárolt szegregátum nagyon közel 

helyezkedik el egymáshoz. Az 1., 3. és 4. jelű szegregátumok utcasarkon keresztül érintkeznek, 

de a 2. jelű is csupán 2 lakótömbre van az 1. és 4. jelűtől. Az IVS korábban e szegregátumokat 

együttesen kezelte. 
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7. térkép: Makó szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

Forrás: KSH 
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A 30% fölötti szegregációs mutatójú szegregátumok összehasonlításából fakadó következtetések: 

 a lehatárolt 1-4. számú szegregátumok területe-lakásszáma és lakosságszáma 
tekintetében is nagy eltérések vannak; A lakásszáma sorrendben: 165 – 49 – 75 - 
40 db; Lakónépesség sorrendben: 444 – 127 – 227 – 106 fő; 

 a szegregátumok népességének alapfokú és felsőfokú képzettsége közel azonos, 
de a 3. és 4. valamelyest kedvezőbb képet mutat e téren, de az alapfokú képzettség 
városi átlagától (16,2%) mind a négy szegregátum jelentősen el van maradva; 

 felsőfokú végzettségű lakos a 4. szegregátumban nincs, nem regisztrált, a másik 
háromban is alacsony, 1-2% körüli az arányuk, miközben a városi mutató 13,3%; 

 az alacsony presztízsű foglalkoztatás mind a négy szegregátumban élőket jellemzi, 
de különösen 1. és 2. számúban élőket (83% körül), míg 3. és 4.-ben élők helyzete 
kicsit jobb (60-65% körül), mindeközben a városi mutató 38,9%; 

 a munkanélküliség aránya 29-36% között mozog az 1-3. szegregátumban, de 4.-
ben40%; A városi, 13%-os átlaghoz képest kimagaslóan rosszak a szegregátumi 
mutatók. 

 a tartós munkanélküliek arányában is jelentősek az egyes szegregátumok közötti 
különbségek. E mutatóban is a 4. szegregátum a legrosszabb 28,6%-al, ez 3,5-
szerese a városi átlagnak (7,8%), ugyanakkor a 2. és 3. szegregátum mutatója a 
városi átlag kétszeresénél is kisebb. 

 a szegregátumi lakások komfortfokozata többségében nagyon alacsony, hiszen 37-
65% körül mozog a komfort nélküli vagy félkomfortos lakások aránya; Különösen az 
1. és 2. szegregátumban rossz ez a mutató. A városi 12,2%-os átlaghoz mérten 
rendkívül nagy a lemaradás valamennyi szegregátumban. 

 az egyszobás lakások aránya nagy szóródást mutat a szegregátumok között; a 4. 
szegregátum mutatója viszonylag közel áll a városi 6%-os átlaghoz, ugyanakkor az 
1. és 2. szegregátumban kifejezetten magas ez a mutató (13-15,6%); A viszonylag 
nagyobb lakások léte részben a szegregálódási folyamatot mutatja, azaz az előző 
évekhez képest a lecsúszást jelzi. 
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5. táblázat: Makó város KSH által kijelölt és város által jóváhagyott szegregátumainak és szegregációval veszélyeztetett területeinek státusza 

– a legsúlyosabb helyzetben lévő területek kiemelésével (témakörönként) 

 
Társadalom 1. 

(Demográfia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoz-

tatottság) 

Lakáshelyzet  
Épített környezet / 

Közterületek minősége  

Szolgáltatá-

sokhoz 

(közintézményi/ 

piaci jellegű) 

való hozzáférés 

Etnikai 

szegregáció 

Eddigi 

beavatkozások 

nyomán 

bekövetkezett 

változások  

Szegregátum 

1. 

A lakónépesség 

száma 444 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 21,6%, a 60 

év felettieké 25,8%. 

Az alacsony 

státuszú lakosok 

aránya 42,5%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

64,2%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

60%. Az 

egyszobás 

lakások aránya 

13%. A 

laksűrűség 2,7 

fő/lakás. 

Az infrastruktúra kiépített, 

a kiépült hálózatokra 

alacsony a rákötés. Az 

utcák többsége szilárd 

burkolatú, de csak 3-4 m 

szélességű. Nem 

pormentesített út az 

Aulich, Szende, Bem, 

Türr, Alma, Táncsics 

utcák. 

A területen 

kizárólag 

lakóházak 

találhatóak. A 

városközpont 

mintegy 2 km-re 

fekszik. 

A területen 

magas a 

roma 

lakosság 

aránya. 

Az út, csatorna és 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszerek 

fejlesztése mellett, 

érdemi változás 

nem történt. 

Szegregátum 

2. 

A lakónépesség 

száma 127 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 26%, a 60 

év felettieké 10,2%. 

Az alacsony 

státuszú lakosok 

aránya 37%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

59,3%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

61,2%. Az 

egyszobás 

lakások aránya 

15,6%. A 

laksűrűség 2,6 

fő/lakás. 

 

A közmű infrastruktúra 

kiépítettsége teljes, a 

kiépült hálózatokra 

alacsony a rákötés. A 

Honvéd utca mellett 

pormentes, de kis 

szélesség a Bethlen, a 

Berzsenyi, az Ágyu, a 

Wasslich, a Szigeti utcák. 

 

A szegregátum-

ban kizárólag 

lakóházak 

vannak. A 

városközpont 

mintegy 2,2 km-re 

fekszik. 

A területen 

magas a 

roma 

lakosság 

aránya. 

Az út, csatorna és 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszerek 

fejlesztése mellett, 

érdemi változás 

nem történt. 
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Társadalom 1. 

(Demográfia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoz-

tatottság) 

Lakáshelyzet  
Épített környezet / 

Közterületek minősége  

Szolgáltatá-

sokhoz 

(közintézményi/ 

piaci jellegű) 

való hozzáférés 

Etnikai 

szegregáció 

Eddigi 

beavatkozások 

nyomán 

bekövetkezett 

változások  

Szegregátum 

3. 

A lakónépesség 

száma 227 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 21,1, a 60 

év felettieké 8,8%. 

Az alacsony 

státuszú lakosok 

aránya 37,1%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 61%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

45,3%. Az 

egyszobás 

lakások aránya 

11,1%. A 

laksűrűség 3 

fő/lakás. 

A közmű infrastruktúra 

kiépítettsége teljes, a 

kiépült hálózatokra 

alacsony a rákötés. 

Pormentes, de kis 

szélességű út a Bethlen, 

a Wesselényi, a 

Berzsenyi, a Szende, a 

Bem, a Kápolna, részben 

az Aulich utcák. 

A szegregátum-

ban kizárólag 

lakóházak 

vannak. A 

városközpont 

mintegy 1,9 km-re 

fekszik.  

A területen 

magas a 

roma 

lakosság 

aránya 

Az út, csatorna és 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszerek 

fejlesztése mellett, 

érdemi változás 

nem történt. 

Szegregátum 

4. 

A lakónépesség 

száma 106 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 24,5%, a 60 

év felettieké 17,9%. 

Az alacsony 

státuszú lakosok 

aránya 39,3%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

65,6%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

37,5%. Az egy 

szobás lakások 

aránya 7,9%. A 

laksűrűség 2,7 

fő/lakás. 

A közmű infrastruktúra 

kiépítettsége teljes, a 

kiépült hálózatokra 

alacsony a rákötés. A 

Honvéd utca mellett 

pormentes, de kis 

szélességűút a Szilágyi 

Dezső, a Táncsics M. és 

a Bercsényi utcák. 

A szegregátum-

ban kizárólag 

lakóházak 

találhatóak. A 

városközpont 

mintegy 2,4 km-re 

található. 

A területen 

alacsonyabb 

a roma 

lakosság 

aránya. 

Az út, csatorna és 

csapadékvíz 

elvezető 

rendszerek 

fejlesztése mellett, 

érdemi változás 

nem történt. 
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5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat 

érintő beavatkozások 

A 2008-ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése óta mélyreható, a 
szegregációt előidéző problémákra érdemi választ adó változás csak kisebb léptékű 
beavatkozások révén történt, jellemzően a szegregátumok infrastrukturális fejlesztése által. A 
beavatkozások hiánya, illetve a végrehajtottak eredményességének megítéléséhez a 
szegregátumokra vonatkozó 2001-es és 2011-es KSH adatok összehasonlítása is támpontot ad: 

 a népesség alapfokú képzettsége valamelyest javult, de így is jelentős a lemaradás 
a városi átlagtól, ami 16,2% (2001-ben 28,6% volt, azaz a városi átlag gyorsabban 
csökken, mint a szegregátumé, azaz tovább nőtt a különbség); 

 felsőfokú végzettségű lakosok aránya alig nőtt, miközben a városi mutató 13,3% 
(2001-ben 8,7% volt, azaz a városi átlag gyorsabban nőtt, mint a szegregátumé, 
azaz tovább nőtt a különbség); 

 továbbra is magas, sőt még romlott is az alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya, miközben a városi mutató 38,9%; Ez 
kevesebb, mint fele a szegregált területi mutatónak.  

 valamelyest javult a gazdaságilag nem aktív népesség aránya, de így is elmarad a 
városi 55,2% átlagtól; 

 a munkanélküliségi mutatók alig észrevehetően változtak, a munkanélküliségi ráta 3 
százalékponttal lecsökkent 36,4%-ra, de eközben a tartós munkanélküliek aránya 
viszont nőtt; A városi 13%-os munkanélküliségi ráta majd harmada a szegregáció 
mutatójának.   

 látványos és mérhető javulás egyedül a lakhatási és életminőségi feltételekben 
következett be, mert javult a lakások komfortossága és a szobák száma is; A komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belülmutató 
városi átlaga. 12,2%. Ez a mutató a szegregációban – a javulás ellenére is – csupán 
53,9%. 

A 2008-as IVS, Anti-szegregációs Tervének stratégiai célja: 

„A beavatkozások célja, hogy szegregátumnak minősülő lakókörnyezet (Makó esetében a két 
jelentősebb szegregátumban) szegregáltsági foka, azaz az alacsony státuszú lakosok magas 
koncentrációja csökkenjen, lehetőség szerint közelítsen a városi átlaghoz. Ugyanakkor a 
beavatkozások következményeként a város más területein, illetve más településeken nem nőhet 
az alacsony státuszú népesség koncentrációja, és nem alakulhatnak ki szegregátumok.”   

Az IVS készítése óta eltelt 7 évben a stratégiai cél kitűzései sajnos nem teljesültek, amit a két 
népszámlálási adatsor összehasonlítása is alátámaszt. Annyiban lehet előrelépésről beszélni, 
hogy a korábbi Újtelep északi részén kijelölt szegregátum már nem került kijelölésre 2011-ben, 
továbbá hogy a város más területein nem alakultak ki szegregátumok. A súlyos, nagyobb területre 
kiterjedő és nagyobb népességet érintő Honvéd városrészi szegregáció azonban továbbra is 
megmaradt, s a szegregációban élők társadalmi leszakadása tovább nőtt Makón belül. 
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„A helyi közösség helyben tartásával, a terület átfogó és átható rehabilitációjával, fizikai 
megújításával és társadalmának oktatáson és közösségfejlesztésen alapuló mobilizálásával a 
terület hathatós felzárkóztatása jelentheti a hosszú távú megoldást.” 

Az IVS ezen célkitűzése továbbra is iránymutató jelen tervezés során is, így az IVS-ben szereplő, 
szegregációt csökkentő beavatkozások iránya átemelhetők az ITS-be is, természetesen tartalmi 
aktualizálásuk elvégzésével. 

 „1. Lakhatósági integrációt biztosító eszközök és infrastruktúra fejlesztés  

 Célja a szegregátum területén lévő rossz minőségi lakásállomány felszámolása és 
az ott lévő lakosság integrált környezetben történő elhelyezése.” 

 „2. Mobilizációs program 

 Cél alacsony státuszú lakosság oldása az érintett családok egy részének integrált 
környezetben való elhelyezésével.” 

 „3. Oktatási integráció 

 Speciális nevelési-oktatási felzárkóztatási és esélyegyenlőséget biztosító 
létesítmény: A TANODA” 

 „4. Foglakoztatási helyzet javítása 

 Ez egyedül az általános képzettségi szint növelésével és szakirányú képzettség 
megszerzésével lehetséges.” 

 „5. Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a CKÖ és a városi Önkormányzat 
együttműködésének kiterjesztése 

A Honvéd városrész főként cigány származású lakossága és a Makói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kezdeményezi a Városi Önkormányzattal szakmai támogatásával egy Cigány 
Kulturális Centrum kialakítását. Az ingatlanhasznosítással is járó beavatkozás egyrészt 
hozzájárulna a közösségépítéshez, másrész az ingatlan maga helyet tud biztosítani kifejezetten a 
helyi lakosságot célzó képzési, önképzési és szabadidős tevékenységeknek.” 

 

Makó Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP) rendelkezik (2013).A HEP 
Intézkedési Tervében meghatározta a fő esélyegyenlőségi célcsoportokat és a számukra 
elfogadott intézkedés csomagokat: 
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6. táblázat: A HEP célcsoportjai és intézkedései 

 

Forrás: Önkormányzat adatközlése 

Az esélyegyenlőségi célcsoportok közül a „romák és/vagy mélyszegénységben élők” a makói 
szegregátumokban nagy számban megtalálhatók. Természetesen a szegregátumokra jellemző 
fiatalos korösszetétel révén a „gyermekek” célcsoport is a szegregátumok ismérve. Tehát e két 
célcsoport alkotja egyrészt az anti-szegregációs intézkedések, másrészt az egész városra 
kiterjedő esélyegyenlőségi program hatókörét. A HEP és az ITS anti-szegregációs intézkedési 
terve e célcsoportok tekintetben átfedést, illetve erős koherenciát mutatnak. 

 

7. táblázat: A 2008-ban elkészített IVS tervezett, megvalósításra nem került anti-szegregációs célú 
beavatkozásai 

Ágazat/Terület 

Korábbi IVS anti-

szegregációs terv tervezett, 

elmaradt intézkedései 

Eredmény/értékelés 

Közoktatás 

Oktatási integráció - Speciális 

nevelési-oktatási felzárkóztatási 

és esélyegyenlőséget biztosító 

létesítmény: A TANODA 

Bezárt a Tudorka Tanoda Makón, mivel nem 

írtak ki olyan új pályázatot, amelyből a munkát 

folytatni lehetett volna. Az öt évig működött 
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Ágazat/Terület 

Korábbi IVS anti-

szegregációs terv tervezett, 

elmaradt intézkedései 

Eredmény/értékelés 

intézményben, hátrányos helyzetű gyerekeket 

szaktanárok korrepetáltak. 

Kultúra 
Cigány Kulturális Centrum 

létrehozása 

Az tervezett ingatlan hasznosítása elmaradt, 

a projektcél nem valósult meg. 

Lakhatás Bérlakások felújítása, létesítése 

A 210 makói szociális bérlakás közül 61-et - 

műszaki állapota miatt - azonnal le lehetne 

bontani. Összességében a bérlők 75 millióval 

tartoznak a városnak. A Honvéd városrészen, 

illetve a szegregátumokban valamivel több, 

mint 10 bérlakás elbontott, illetve rossz 

állapotú. 

 

A táblázat tartalmazza azon beavatkozásokat, amelyek az integráció érdekében megvalósultak a 
2008-es IVS elkészítése óta. A szegregáció oldása és a szegregátumok lakhatási, infrastrukturális 
helyzetében nem történt jelentős változás. Elsősorban horizontális anti-szegregációs 
beavatkozások történtek a városban. Az önkormányzat deszegregációs intézkedések 
megvalósításában szerepet vállalt a Marosmenti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége a 
tanoda és TÁMOP-os projektek révén. 

8. táblázat: Anti-szegregációs célú beavatkozások és azok eredményei (2008-2014) Makón 

Ágazat 
Korábbi IVS anti-szegregációs terv 

megvalósult intézkedései 
Eredmény /értékelés  

Infrastruktúra 

Útépítések: Az elmúlt években Makón, a 

szegregációval érintett Honvéd 

városrészben jelentős útépítés valósult 

meg. 

Jelentősen csökken a 

városrészben a földutak aránya, 

javult a szegregátum belső 

elérhetősége. 

Infrastruktúra 

Szennyvíz-csatorna kiépítése: A Honvéd 

városrészre is kiterjedő nagyszabású 

csatornafejlesztés valósult meg. 

A városrész, illetve a 

szegregátumok területén kiépült a 

csatornahálózat, és vizesblokkal 

rendelkező ingatlanok esetében 

elő kell segíteni a rákötést. 

Infrastruktúra 

Járdák építése: Az elmúlt években a 

járdafelújítások során a járdák térkő anyagú 

burkolatot kaptak, mely alól a Honvéd 

városrészben épülő járdák kivételt 

képeznek, ott továbbra is helyszínen öntött 

betonjárda került megépítésre. 

A városrész, illetve a 

szegregátumok területét érintően 

épültek ki járdák. 

Szociális 

Számos TÁMOP projekt valósult meg a 

városban, melynek haszonélvezői a 

szegregátumban élők is voltak 

Sikeresen lezárult projektek az 

oktatásfejlesztés, a gyakornoki 

program, a továbbtanulás 

erősítés stb. terén. 
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A településen található szegregátumok egyedi kezelésére nem terveztek korábban 
beavatkozásokat, a tevékenységek mindegyike horizontális szempontok szerint került tervezésre. 

5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv 

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 

intézkedések 

5.3.1.1 Anti-szegregációs célok  

Az anti-szegregáció célja, hogy szegregátumnak minősülő lakókörnyezetben élő alacsony státuszú 
lakosok aránya csökkenjen, azaz a képzettségi-foglalkoztatottsági mutatók tekintetében közelítsen 
a Makó városi átlaghoz. Egyéb, szegregátumnak nem minősülő városrészre kiterjedő fejlesztések 
által pedig meg kell akadályozni az alacsony státuszú népesség koncentrációját, újabb 
szegregátumok kialakulását. 

A szegregáció ellen hosszú távú, tartós megoldást a terület átfogó rehabilitációja jelenti, mely nem 
csupán fizikai megújítást és társadalmi felzárkóztatást takar, hanem az oktatási integráción 
keresztül a közösségfejlesztésen alapuló mobilizálást is. 

Makó elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció 
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási 
feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, 
foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttese szükséges. Az 
alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő 
hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik 
munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony 
státusz megváltozásához. 

9. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai 

Horizontális célok  Alcélok 

1. Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség 

biztosítása valamennyi Makón történő fejlesztési 

beavatkozással összefüggésben. 

Egyetlen fejlesztés sem járulhat hozzá a településen 

belüli, vagy kívüli szegregáció kialakulásához és 

erősödéséhez. 

2. Az etikus és sikeres felnőtté válás elősegítése, 

az oktatási integráció biztosítása. 

Már gyerekkorban megteremteni az integráció 

esélyét, szociális és oktatási – iskolán kívüli – 

szolgáltatásokkal elősegíteni a tanulmányi 

sikeresség feltételeit. 

3. Az alacsony státuszú lakosság 

foglalkoztatottságának javítása. 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 

számának növelése. 

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők 

számának növelése. 

4. A meglévő és újonnan létrehozandó szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

A szociális szolgáltatások színvonalának 

emelkedése, új szociális szolgáltatások biztosítása. 

5. Közösségfejlesztés, új közösségi 

szolgáltatások biztosítása. 

A szabadidő hasznos eltöltése háttér-feltételeinek 

biztosítása. 

Az iskolán kívüli, tanulmányi előremenetelt segítő 

programok biztosítása. 
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A szegregátumok megszüntetése nem indokolt, kiterjedtsége miatt nem is megoldható. Az 
ingatlanok állapota, komfortossága a városi átlagtól elmaradnak. Az infrastruktúrák jelentős 
területen történt kiépülésével a lakókörnyezet rehabilitációja megkezdődött, de további 
beavatkozások szükségesek e téren. A hálózatokra való rákötés elősegítése és megkövetelése, 
további utak pormentesítése. A szikkasztó árkok rendbetétele, a járdák felújítása, kiépítése, ahol 
azt a közterületek szabályozási szélessége megengedi. Szükséges a társadalmi mobilizációs 
lehetőségek megteremtésével a szegregációt okozó tényezők oldása, az alacsony státuszt 
eredményező mutatók javításával pedig mérhetővé válik a szegregátumokban élők helyzetének 
változása. 

Különböző motivációs eszközök által (pl. Tiszta udvar – rendes ház mozgalom újraindítása, „élő” 
konyhakert program) ösztönözni szükséges a szegregátumban élőket közvetlen környezetük 
rendben tartására és kertjeik önellátást segítő megművelésére. 

A szegregátumra jellemző kicsi telekméret és szűk szabályozási szélesség megnehezíti a 
hatékony és tartós eredményt adó rehabilitációt, ezért a telekalakítás szabályozása, a lakásépítési, 
vásárlási támogatás rendszerében megkezdett beavatkozások továbbgondolása, 
újraszabályozása szükséges. E téren nem vezettek eredményre az IVS tervezett beavatkozásai. 

A város számos önkormányzati bérlakással rendelkezik, melyek bevonhatók a szegregátumok 
területén méltatlan körülmények között lévő, egészségtelen, rossz állagú ingatlanok kiváltására. 

Általánosan, nem csak a szegregátumokban, észlelhető jelenség, hogy a lakók nem tudják 
befizetni a közüzemi számláikat. Célszerű az ingatlanok felszerelése előrefizetős, kártyás 
mérőórákkal. Ennek megkezdését a rászoruló családok bevonásával, támogatni szükséges. 

10. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes 
szegregátumokban 

Terület specifikus célok Szegr. 1 Szegr. 2 Szegr. 3 Szegr. 4 

A lakókörnyezet rehabilitációja X X X X 

Hiányzó közműbekötések, illetve pormentes utak 

biztosítása 
X X X X 

A szegregátumban élők számának csökkentése, a 

szegregáció oldása szociális bérlakásokkal 
X X X X 

5.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú 
szegregáció feloldása, Makó számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek tudatában 
a város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem 
okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. 
Emellett javasolt, hogy az önkormányzat a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 
anti-diszkriminációs jelzőrendszert működtessen annak érdekében, hogy a településen az 
esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok részévé váljon. 

Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők a szerint, hogy az adott 
beavatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy 
„puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. Általában elmondható, hogy önmagában 
a kemény, illetve a puha beavatkozás ritkán vezet eredményre, hatásos és maradandó eredmény 
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ezek optimális kombinációjával érhető el. Ennek megfelelően Makó város által alkalmazott 
intézkedések tartalmaznak kemény és puha elemeket egyaránt. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az esélyteremtés legfontosabb eszköze a megfelelő 
színvonalú és mindenki számára hozzáférhető oktatás. Ugyanakkor már az óvodába lépés előtt 
szükségesek olyan fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások körébe 
tartoznak.  

Emellett a korábban sikeresen működő, de külső finanszírozási problémák miatt ellehetetlenült 
Tudorka Tanoda projekt újraindítása is számításba veendő. A hátrányos helyzetű általános iskolás 
tanulók egyéni és csoportos fejlesztését, illetve a szabadidő hasznos eltöltését célzó tanoda 
folytatása szükséges. A nem formális tanulási módszerekre épülő kompetencia-fejlesztés elősegíti 
az iskolai sikerességet és erősíti a továbbtanulási motivációkat. 

Az óvodai nevelésben résztvevő feladat-ellátási helyek között a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes eloszlását biztosítani kell.  

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni 
egy szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében 
összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges 
jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek meghívásra: 
közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és családsegítő 
munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai. 

A tervezett Cigány Kulturális Centrum, mint közösségi ház kialakítása továbbra is indokolt, mert az 
ilyen épületben számos közösségfejlesztő szolgáltatás biztosítható. Olyan foglalkozások 
lebonyolítására van szükség, melyek biztosítják a gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését és 
a szabadidő értelmes eltöltését. 

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori 
bűnözővé válás elkerülése és a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 
gyermekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása érdekében alternatív, kortárs-segítők 
képzése és az integrációs folyamatba illesztése támogatandó. A KLIK helyi tankerületével 
együttműködve elő kell segíteni az iskolai drogprevenció, a stressz prevenciós és a családi életre 
nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezését. A kortárscsoport fontos helyszín a serdülők 
számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségeket, a társas 
viselkedési formákat. 

Az önkormányzat elősegítheti az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatását, mégpedig azáltal, 
hogy egyes (közbeszerzést is érintő) beruházások során azon vállalkozásokat részesíti előnyben, 
akik alacsony státuszú lakosságból választanak munkavállalókat, illetve ezen vállalkozásoknak 
helyi adókedvezményt biztosíthat. 

Az országban több település megkísérelte az ún. szociális szövetkezet létrehozását és 
működtetését. A felhalmozódott tapasztalatok alapján megvizsgálandó Makón is, a meglévő 
szociális szövetkezetek infrastrukturális humán erőforrás feltételeinek megerősítése, működésük 
újragondolása. 
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11. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1. Az esélyegyenlőség, a 

szegregáció-mentesség 

biztosítása valamennyi 

Makón történő fejlesztési 

beavatkozással 

összefüggésben 

Anti-diszkriminációs 

jelzőrendszer működtetése 

Jegyző, 

együttműködve a 

MRNÖ elnökével 

Nem 

releváns 
2015- 

2. Az etikus és sikeres 

felnőtté válás elősegítése, 

az oktatási integráció 

biztosítása 

A HHH gyerekek aránya 

kiegyenlítettségének biztosítása 

az óvodai feladatellátási helyek 

között 

Óvodavezetők 
Nem 

releváns 
2015- 

Nyári napközi biztosítása Polgármester Saját forrás 2015- 

Tanoda projekt újrakezdése Polgármester 
Saját forrás 

és EFOP 
2016- 

Alternatív, kortárs-segítők 

képzése 

Polgármester, 

KLIK 
Saját forrás 2016- 

HHH középiskolás diákok 

ösztöndíj támogatási 

rendszerének kialakítása és 

megvalósítása 

Polgármester, 

KLIK 
Saját forrás 2016- 

3. Az alacsony státuszú 

lakosság 

foglalkoztatottságának 

javítása 

Alacsony státuszú lakosokat 

foglalkoztató vállalkozások 

adókedvezményben részesítése 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Szociális szövetkezet 

megerősítése 
Polgármester 

Saját forrás, 

majd EFOP, 

vagy GINOP-

forrás 

2016- 

4. A meglévő és újonnan 

létrehozandó szociális 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

Szakmaközi hálózat 

működtetése, szakmai műhelyek 

szervezése a jelzőrendszer 

sikeresebb működése 

érdekében 

Jegyző 
Nem 

releváns 
2015- 

5. Közösségfejlesztés, új 

közösségi szolgáltatások 

biztosítása 

Cigány Kulturális Centrum, mint 

közösségi ház kialakítása 

Polgármester, 

együttműködve a 

MRNÖ 

elnökével, az 

ingatlan-

hasznosításban 

érintett szereplő 

Saját forrás 

és EFOP 
2016- 
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5.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések  

Makón a négy lehatárolt szegregátumra vonatkozó anti-szegregációs intézkedéseknek nincs 
lényegi, terület-specifikus elkülönülése, mert azonos városrészen belül, és nagyon közel 
helyezkednek egymáshoz képest. Az IVS, illetve maga a KSH adatszolgáltatása is, korábban e 
szegregátumokat együttesen kezelte. A négy kijelölt szegregátum, illetve a szegregációval 
veszélyeztetett területek Makó Honvéd városrészének több mint 50%-át érinti. 

A fentieknek megfelelően az általános anti-szegregációs intézkedések érvényesek az egyes kijelölt 
szegregátumokra is. Alapesetben csupán a „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, 
pl. infrastrukturális) beavatkozásokban érhető tetten terület-specifikus elem (pl. az utak 
pormentesítése), míg a „puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) beavatkozások nem 
tartalmaznak egyedi, a szegregátumra vonatkozó sajátos elemeket. 

12. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései 

Szegregátum 

sorszáma 

Konkrét 

intézkedés/ 

beavatkozás 

Érintett terület 

specifikus cél 

Felelős 

partner 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

Szegregátum 

1., 2., 3., 4. 

Közmű rákötések 

elősegítése. A 

szegregátumban 

található földutak 

aszfaltozása. 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja és a 

Hiányzó közmű-

bekötések, pormentes 

utak biztosítása 

Polgár-

mester 

Pályázati 

forrás 
2016-2020 

Szegregátum 

1., 2., 3., 4. 

Közterületek rende-

zése, zöldfelületek 

növelése 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgár-

mester 
Saját forrás 2016-2017 

Szegregátum 

1., 2., 3., 4. 

Telekalakítás és az 

építés-felújítás 

támogatási 

feltételeinek javítása 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgár-

mester 
Saját forrás 2016-2017 

Szegregátum 

1., 2., 3., 4. 

Bérlakások 

kialakítása integrált 

lakókörnyezetben 

A szegregáció oldása 
Polgár-

mester 
Saját forrás 2017- 

Szegregátum 

1., 2., 3., 4. 

A motivációs 

eszközök alkalma-

zása a lakókörnyezet 

szépítésére 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgár-

mester 
Saját forrás 2016-2017 
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5.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

13. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése X X X X X X X X X 

A HHH gyerekek aránya kiegyenlítettségének biztosítása az óvodai 

feladatellátási helyek között 

X X X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása  X X X X X X X X 

Tanoda projekt újrakezdése  X X X X X X X X 

Alternatív, kortárs-segítők képzése  X X X X X X X X 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása 

és megvalósítása 

X X X X X X X X X 

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások 

adókedvezményben részesítése 

X X X X X X X X X 

Szociális szövetkezet megerősítése  X X X X X X X X 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a 

jelzőrendszer sikeresebb működése érdekében 

X X X X X X X X X 

A szegregátumok földutcáinak pormentesítése, aszfaltozása  X X X X X X X X 

Telekalakítás és az építés-felújítás támogatási feltételeinek javítása X X X X X X X X X 

Közterületek rendezése, zöldfelületek növelése  X X X X X X X X 

Bérlakások kialakítása integrált lakókörnyezetben   X X X X X X X 

Cigány Kulturális Centrum, mint közösségi ház kialakítása   X X X X X X X 

A motivációs eszközök alkalmazása a lakókörnyezet szépítésére  X X X X X X X X 
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5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére 

hozott intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához 
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és 
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. 

A projektfejlesztés során elemi érdek a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága, mind 
az előkészítés, mind a megvalósítás során. Ehhez biztosítani kell a társadalmi párbeszéd 
valamennyi számításba vehető formáit (pl. közmeghallgatás, lakossági fórum, interaktív 
médiafelület). A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonása a társadalmasítás 
folyamatába elengedhetetlen.  

Célirányos kampány végrehajtásával oldható meg minden fejlesztés, program, a település életét 
befolyásoló esemény minél nagyobb arányú elfogadottságának biztosítása. A Makón megjelenő 
szolgáltatások, rendezvények, különösen a szegregátumot érintők tekintetében egyedi 
megközelítésű, de ugyanakkor a szélesebb rétegek számára is hozzáférhető módon kell a 
tájékoztatást megoldani. A hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatásához, az információ célhoz 
juttatásához direkt marketing eszközök alkalmazására van szükség. 

A város fejlődése érdekében tervezett beavatkozások, fejlesztések összességében ellene hatnak 
és külön-külön sem járulnak hozzá a szegregáció erősödéséhez, vagy annak konzerválódásához. 

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a 
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a 
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az 
eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. 

A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut forrás. 
A településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az 
önkormányzatnak, annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz szociális 
helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az alapfeltétele a 
család jobb helyzetbe kerülésének. A problémák és lehetséges megoldások forrásigényesek, ezért 
az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, leginkább pályázati 
forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő családjait támogatni 
tudja. 

Azokat a konkrét beavatkozásokat, amelyek eredményeként a szegregációs mutatót adó 
statisztikai jellemzők értéke potenciálisan javulhat, a horizontális és a területspecifikus tervezés 
során megfogalmazásra kerültek (alacsonyan képzett csoportokat célzó foglalkoztatási 
beavatkozások/fejlesztések, szociális ellátórendszer fejlesztése, konkrét lakókörnyezetet érintő 
fejlesztések, oktatás specifikus beavatkozásai (tanodák, napközik stb.). 

Ezeken túlmenően, illetve ezekkel a beavatkozásokkal összhangban, a város önkormányzata a 
fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve kötelezettséget vállal az Anti-
szegregációs programban foglaltak érvényesítésére. A hatósága, felügyelete alá tartozó szervek 
és intézmények vállalják, hogy döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai 
szegregációs folyamatok megfordítására törekednek.  
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Az Önkormányzat a szegregált területeken különösen hangsúlyosan területi alapú 

beavatkozásokat tervez, amelynek elsődleges célja, a területi koncentráció csökkentése, a 

magasabb státuszú csoportok területre vonzása.  

Ezzel párhuzamosan a társadalmi integrációt, re-integrációt szolgáló komplex eszközöket – 
munkaerő-piac, oktatás, szociális hozzáférés, társadalmi kirekesztettség csökkentése – alkalmaz, 
hogy a szegregált területen élők életminősége, ezen belül a lakhatási körülmények, a 
foglalkoztatási és képzettségi mutatók javuljanak, az itt élők egészségtudatos magatartása 
kialakuljon.  

Az anti-szegregációs beavatkozások általános célkitűzése, hogy a szegregációval érintett 
területeken élők jelenlegi és jövőbeli életminősége javuljon. Az életminőség jelentős elemét 
képezik a lakhatás körülményei, az itt élők jövedelmi viszonyai, és ez utóbbihoz szorosan 
kapcsolódik a megfelelő képesítés megszerzése, amely a jövedelemszerzést elősegítő tényező. 
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6 A stratégia külső és belső összefüggései 

6.1 Külső összefüggések 

6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az alábbi fejezetben a város középtávú célrendszere tematikus célkitűzéseinek és az EU 2020 11 
tematikus célkitűzés és beruházási prioritás rendszerének kapcsolatát mutatjuk be. 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak: 

 (1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 

 (2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 

 (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati 
és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 

 (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban; 

 (5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása; 

 (6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 

 (7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 

 (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem; 

 (10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

 (11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. 

Az ITS keretében tervezett fejlesztési célkitűzések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez 
és beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be. 
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14. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó ipar 
és az ipari innovációk 
fejlődése 

1. A kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció 

erősítése 

b) a vállalkozások K+I beruházásainak 
előmozdítása, valamint a vállalkozások, a 
kutatási és fejlesztési központok és a 
felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és 
szinergiák létrehozása, (…) 

 

3. A kis- és 

középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az 

EMVA esetében), a 

halászati és akvakultúra-

ágazat (az ETHA 

esetében) 

versenyképességének 

javítása 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 

különösen az új ötletek gazdasági 

hasznosításának megkönnyítése, valamint új 

cégek alapításának – többek között üzleti 

inkubátorházak segítségével történő – 

ösztönzése; 

c) a korszerű termék- és 

szolgáltatásfejlesztési képességek 

megteremtésének és bővítésének támogatása; 

T2: A minőségi 
turisztikai 
fogadókapacitások – 
szálláshely, 
vendéglátás – 
bővülése 

3. A kis- és 

középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az 

EMVA esetében), a 

halászati és akvakultúra-

ágazat (az ETHA 

esetében) 

versenyképességének 

javítása 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítése, valamint új 
cégek alapításának – többek között üzleti 
inkubátorházak segítségével történő – 
ösztönzése; 

T3. A városi turisztikai 
és kulturális attrakciók 
további bővülése 

3. A kis- és 

középvállalkozások, a 

mezőgazdasági (az 

EMVA esetében), a 

halászati és akvakultúra-

ágazat (az ETHA 

esetében) 

versenyképességének 

javítása 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítése, valamint új 
cégek alapításának – többek között üzleti 
inkubátorházak segítségével történő – 
ösztönzése; 

c) a korszerű termék- és 
szolgáltatásfejlesztési képességek 
megteremtésének és bővítésének támogatása; 

T4: Minőségi 
munkahelyek 
számának 
növekedése az 
iparban és a 
szolgáltatásokban 

2. Az információs és 

kommunikációs 

technológiákhoz való 

hozzáférés, a 

technológiák 

használatának és 

minőségének javítása 

b) az ikt-termékek és szolgáltatások, az 
e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt 
iránti kereslet fokozása; 

8. A foglalkoztatás és a 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése 

a) üzleti inkubátorházak létrehozásának 
támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a 
mikrovállalkozások és a cégalapítás 
beruházásokkal való támogatása; 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

d) a foglalkoztatási szolgálatok 

infrastruktúrájába történő beruházás; 

T5: A közösségi 
infrastruktúra 
ellátottság és 
közszolgáltatások 
minőségi javulása 

10. Az oktatásba, a 
készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba 
történő beruházás 

10) az oktatásba, a készségekkel 
kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az 
egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák 
kifejlesztésével; 

11) a hatóságok és az érintettek 
intézményi kapacitásának növelése és 
eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA 
feladatainak végrehajtásához kapcsolódó 
közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások 
eredményességének és intézményi 
kapacitásának megerősítése által. 

11. Az intézményi 
kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás 

T6: Az épített és 
természeti környezet 
állapotának javulása 

5. Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a 
kockázat megelőzés és – 
kezelés előmozdítása; 

b) egyedi kockázatok kezelésére, a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség 
biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek 
kifejlesztésére irányuló beruházások 
elősegítése; 

b) a vízgazdálkodási ágazatba történő 
beruházás az uniós környezeti vívmányok 
követelményeinek való megfelelés, és a 
tagállamok által megállapított, e 
követelményeken túlmutató beruházási igények 
kielégítése érdekében; 

c) a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése; 

6. A környezetvédelem és 

az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

T7: A megújuló 
energiák szerepének 
növekedése 

4. Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása 
minden ágazatban 

a) a megújuló forrásokból nyert energia 
előállításának és elosztásának támogatása; 

c) az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása a közcélú 
infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és 
a lakóépületeket is; 

 c) a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése. 

6. A környezetvédelem és 
az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának 
előmozdítása 
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési 

tervdokumentumokhoz 

A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma, 
amely azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 
és 2020 közötti időszakra. A 2014. szeptember 11-én Magyarország és az Európai Bizottság által 
aláírt Partnerségi Megállapodás 5 nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyekhez a 
következő módon illeszkedik az ITS célrendszere. 

15. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési 
prioritásaihoz 

Partnerségi Megállapodás nemzeti 

fejlesztési prioritásai 

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

 

1. A gazdasági szereplők 
versenyképességének javítása és 
nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

T2: A minőségi turisztikai fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – bővülése 

T3. A városi turisztikai és kulturális attrakciók további 
bővülése 

2. A foglalkoztatás növelése (a 
gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, 
oktatási, társadalmi felzárkózási 
szakpolitikák által, tekintettel a területi 
különbségekre) 

T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

T2: A minőségi turisztikai fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – bővülése 

T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése az 
iparban és a szolgáltatásokban 

3. Energia- és erőforráshatékonyság 
növelése 

T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és 
közszolgáltatások minőségi javulása 

T6: Az épített és természeti környezet állapotának 
javulása 

T7: A megújuló energiák szerepének növekedése 

4. A társadalmi felzárkózási és 
népesedési kihívások kezelése 

T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése az 
iparban és a szolgáltatásokban 

T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és 
közszolgáltatások minőségi javulása 

5. A gazdasági növekedést segítő helyi 
és térségi fejlesztések megvalósítása 

T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

T2: A minőségi turisztikai fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – bővülése 

T3. A városi turisztikai és kulturális attrakciók további 
bővülése 

T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése az 
iparban és a szolgáltatásokban 

 

Partnerségi 

Megállapodáshoz 
illeszkedés 
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A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy 
hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom 
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

 Szakpolitikai célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk 
védelme 

 Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

 

A fentebb bemutatott OFTK specifikus célok közül a vasrag betűvel kiemeltek esetében mutatható 
ki kapcsolat a Makó ITS-ében meghatározott tematikus célkitűzések vonatkozásában. 

Makó és közvetlen környezete, vonzáskörzete több tekintetben is hátrányban van az ország 
fejlettebb vidékeihez képest. Ugyanakkor vannak kedvező adottságai is, amelyekre építeni lehet 
a felzárkózás programját. Mindez nagymértékben alátámasztja azt a kapcsolódást, mely a 
települési, valamint az OFTK célok között tapasztalható. A legnagyobb hangsúly Makó város 
felzárkóztatásán, a területi különbségek mérséklésén van, melybe a társadalmi, gazdasági és 
infrastrukturális hátrányok csökkentése egyaránt beleértendő. Ebben a megközelítésben tehát 
Makó céljai alapvetően az OFTK területi céljaihoz köthetőek. 

Az alábbi táblázat az egyes városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus 
célkitűzések közötti kapcsolódásokat szemlélteti. A táblázat harmadik oszlopa rövid értelmező 
magyarázatot ad a kapcsolódás megértéséhez. 

 

 

 

 

 

OFTK-hoz 
illeszkedés 
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16. táblázat: A városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti 
kapcsolódás 

ITS Tematikus célok Kapcsolódó OFTKspecifikus célok 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó ipar és az 
ipari innovációk fejlődése 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és 
ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése 

Területi specifikus célok: 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás 
és gazdaságösztönzés elősegítése 

T2: A minőségi turisztikai 
fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – 
bővülése 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

Területi specifikus célok: 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás 
és gazdaságösztönzés elősegítése 

T3. A városi turisztikai és 
kulturális attrakciók 
további bővülése 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 
egészség- és sportgazdaság 

Területi specifikus célok: 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás 
és gazdaságösztönzés elősegítése 

T4: Minőségi 
munkahelyek számának 
növekedése az iparban és 
a szolgáltatásokban 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

Területi specifikus célok: 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás 
és gazdaságösztönzés elősegítése 

T5: A közösségi 
infrastruktúra ellátottság 
és közszolgáltatások 
minőségi javulása 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 
egészség- és sportgazdaság 

Területi specifikus célok: 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás 
biztosítása 

T6: Az épített és 
természeti környezet 
állapotának javulása 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 
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ITS Tematikus célok Kapcsolódó OFTKspecifikus célok 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

Területi specifikus célok: 

  Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

T7: A megújuló energiák 
szerepének növekedése 

Szakpolitikai specifikus célok: 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

Területi specifikus célok: 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Csongrád megye 2013-ban elfogadott területfejlesztési koncepciója három átfogó,négy specifikus 
stratégiai célt, három területi stratégiai célt és három horizontáliscélt jelölt ki.  

ÁTFOGÓ CÉLOK – 2030 

Hármashatár menti városhálózati csomóponti térség: tudáskoncentráció, kohézió, kisugárzás 

Klímaváltozásra reagáló innovatív gazdaság és fenntartható erőforrás‐gazdálkodás 

Vállalkozó kedvű, jól képzett társadalomra épülő kooperáló gazdaság a megyei húzóágazatok 
bázisán 

 

Területi stratégiai célok 

T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont 
felépítése 

T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tisza‐
térségben 

T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

 

Specifikus stratégiai célok 

S1. Az innovációs‐kapacitás és ‐teljesítmény komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése 

S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, innovációra és alkalmazkodásra épülő megerősítése 

S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a kiemelkedő országos pozíció alapjainak 
kiszélesítése 

S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális együttműködésekre épülő megerősítése, 

kitörési pontokra építő helyi gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 

 

 

 

Megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz / 
programhoz 
illeszkedés 
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Horizontális célok 

H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és társadalmi‐intézményi feltételeinek javítása 

H2. A hármashatár‐helyzet előnyeinek kibontakoztatása 

H3. Az esélyegyenlőség, a köz‐ és környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek integrált, 
összehangolt fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység fokozása 

 

17. táblázat: A megyei szintű célrendszerhez való kapcsolódás 

ITS Tematikus célok Kapcsolódó megyei stratégiai célok  

T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar 
és az ipari innovációk fejlődése 

Területi stratégiai célok: 

 T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – 
Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont 
felépítése 

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 S1. Az innovációs‐kapacitás és ‐teljesítmény 
komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése 

 S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, 
innovációra és alkalmazkodásra épülő 
megerősítése 

 S4. A megye húzóágazatainak vertikális és 
horizontális együttműködésekre épülő 
megerősítése, kitörési pontokra építő helyi 
gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 

Horizontális célok: 

 H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése 
és társadalmi‐intézményi feltételeinek javítása 

 H2. A hármashatár‐helyzet előnyeinek 
kibontakoztatása 

T2: A minőségi turisztikai 
fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – 
bővülése 

Területi stratégiai célok: 

 T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – 
Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont 
felépítése 

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 S4. A megye húzóágazatainak vertikális és 
horizontális együttműködésekre épülő 
megerősítése, kitörési pontokra építő helyi 

gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 
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ITS Tematikus célok Kapcsolódó megyei stratégiai célok  

Horizontális célok: 

 H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése 

és társadalmi‐intézményi feltételeinek javítása 

 H2. A hármashatár‐helyzet előnyeinek 
kibontakoztatása 

T3. A városi turisztikai és 
kulturális attrakciók további 
bővülése 

Területi stratégiai célok: 

 T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – 
Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont 
felépítése 

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, 
innovációra és alkalmazkodásra épülő 
megerősítése 

 S4. A megye húzóágazatainak vertikális és 
horizontális együttműködésekre épülő 
megerősítése, kitörési pontokra építő helyi 
gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 

Horizontális célok: 

 H2. A hármashatár‐helyzet előnyeinek 
kibontakoztatása 

T4: Minőségi munkahelyek 
számának növekedése az 
iparban és a szolgáltatásokban 

Területi stratégiai célok: 

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 S1. Az innovációs‐kapacitás és ‐teljesítmény 
komplex megerősítése, a tudásrégió felépítése 

 S4. A megye húzóágazatainak vertikális és 
horizontális együttműködésekre épülő 
megerősítése, kitörési pontokra építő helyi 

gazdaság‐ és vállalkozásfejlesztés 

Horizontális célok: 

 H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése 

és társadalmi‐intézményi feltételeinek javítása 

T5: A közösségi infrastruktúra 
ellátottság és közszolgáltatások 
minőségi javulása 

Területi stratégiai célok: 

 T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – 
Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont 
felépítése 
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ITS Tematikus célok Kapcsolódó megyei stratégiai célok  

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 

Horizontális célok: 

 H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése 

és társadalmi‐intézményi feltételeinek javítása 

 H3. Az esélyegyenlőség, a köz‐ és 
környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek 
integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és 
környezeti érzékenység fokozása 

T6: Az épített és természeti 
környezet állapotának javulása 

Területi stratégiai célok: 

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a 
kiemelkedő országos pozíció alapjainak 
kiszélesítése 

Horizontális célok: 

 H3. Az esélyegyenlőség, a köz‐ és 
környezetbiztonság, valamint a helyi közösségek 
integrált, összehangolt fejlesztése, a szociális és 
környezeti érzékenység fokozása 

T7: A megújuló energiák 
szerepének növekedése 

Területi stratégiai célok: 

 T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – 
Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont 
felépítése 

 T3. Mezőváros‐térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több 
lábon álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Specifikus stratégiai célok: 

 S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a 
kiemelkedő országos pozíció alapjainak 
kiszélesítése 

Horizontális célok: 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 

kapcsolat 

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

Településrendezési terv 

A város Helyi építési szabályzatát a 17/2006.(VII.13.) Önkormányzati Képviselő-testületi rendelete 
állapítja meg. A rendeletet 2010-ben és 2012-ben is módosították. A Településszerkezeti terve 
legutóbb 2010-ben módosították, kisebb lakóterületi és gazdasági területi változások miatt. 

A TSZT (2010) legutóbbi módosításának elhatározásai: 

 a terv belterületet nyugat felől elkerülő útjának nyomvonalát fenntartja,  

 a megvalósult keleti elkerülő út és a vasút közötti sáv további gazdasági területek lettek 
kijelölve, 

 a belterület nyugati bővítési területei kertvárosias lakóterületek számára vannak fenntartva, 

 kertvárosias lakóterület tervezett a belterület délkeleti részén is, 

 a délkeleti belterületen, a vasút kanyarulatáig szintén fennmaradt a sport és szabadidő 
különleges területi kijelölés, 

 a vasút menti gazdasági területek is tervezettek,  

 a Maros parti különleges, üdülőházas és hétvégi házas üdülőterületek a kialakult állapotot 
rögzítik, 

 a terv a kijelölt záportározókat is a tervelőzmény szerinti helyeken ábrázolja. 

A TSZT a sajátos, kompakt városszerkezetet erősíti.  

A településszerkezet sajátosságai, meghatározó elemei: 

 a Maros part, a védett területen lévő szabadidős létesítményekkel, üdülőterületekkel, 

 a belterület és a Maros-part között a tervezett különleges szabadidős célú, és sportterület jó 
átmeneti hasznosítás lesz, 

 az országos, térségi utak találkozásánál kialakult városközpont, műemléki és helyi védelem 
alatt lévő épületekben működő intézményeivel, 

 a központ, a belváros környékén kialakult városias lakóterületek, telepszerű lakóterületek, 

 a központhoz csatlakozó részeken új, egyéni építészeti kialakítású és új funkciójú 
létesítmények telepítése (Makovecz-épületek) 

 a kertvárosias lakóterületek (délen és nyugaton) és a falusias lakóterületek (keleten és 
északon) megmaradnak, az alközpontok bővülnek, 

 a vasútvonallal párhuzamos, keleti elkerülőút megépült, az itt kijelölt gazdasági területek 
fokozatosa beépülnek, 

 a nyugati tervezett elkerülőút a keleti út szimmetrikus párja, megépülése után a nyugati 
területeken tervezett kertvárosias lakóterületek is megvalósulhatnak, 

 fennmarad a lakó és a gazdasági területek elválasztása, keleten a gazdasági, nyugaton a 
lakófunkció fejlesztési területei vannak kijelölve. 

A Településszerkezeti tervet legalább tízévente át kell tekinteni, ha szükséges módosítani kell. A 
helyi építési szabályzatot és annak mellékletét, a szabályozási tervet négy évente kell ellenőrizni, 
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és az önkormányzatnak dönteni kell arról, hogy változatlan tartalommal továbbra is alkalmazza, 
vagy módosítja azokat.   

A most hatályos településrendezési eszközök 2018 év végéig alkalmazhatók. A településrendezési 
eszközöknek a megváltozott jogszabályok szerinti átdolgozásáról a közeljövőben gondoskodni kell.  

Általános tapasztalatként rögzíthető, hogy rendszerint nem a településrendezési terv az akadálya 
a fejlesztéseknek, az önkormányzatok, testületek gyorsan reagálnak, az egyes területek 
hasznosítását legtöbbször a magasabb szintű jogszabályok, a védettségek, és a területrendezési 
tervi előírások befolyásolják, vagy akadályozzák meg. Ezek tisztázása, valamint az államigazgatási 
és egyéb egyeztetések sok időt vesznek igénybe. Gyakran az egyes területek tulajdonosaival való 
megegyezés is hosszadalmas. 

A város településrendezési eszközei a teljes településre készültek, rendezik a belterület és a 
külterület minden részét. A terv mindegyik területfelhasználási egység bővítésének, fejlesztésének 
területeit kijelölte. Gondoskodott lakóterületi bővítésről, kijelölt új ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területeket. Javaslatot tett az intézményellátás és a zöldterületi funkció bővítésére. A 
terv az idegenforgalmi célú, különleges területeket is kijelölt. Új kertvárosias lakóterület szerepel 
az északnyugati és nyugati kiskerti területeken.  

Gazdasági célú bővítések a belterületek keleti részén, a keleti elkerülőút és a vasút mindkét oldalán 
szerepelnek.  

A különleges, sport, szabadidő célú területek a déli, Maros-parti részen, az üdülőterületek pedig a 
déli, már beépített területeken vannak, a vasúti sáv mellett. A belvízrendezéshez a terv a tározók 
területeit is kijelölte. 

Kapcsolódás az ITS céljaihoz: 

A településrendezési tervek, eszközök kijelölték a már beépített telkek, településrészek távlati 
funkcióját, hasznosítását, valamint kijelöli az egyes területfelhasználási egységek bővítési 
területeit.  

 1. Városközpont: 

 A minőségi szállás- és vendéglátóhely kapacitás, a fürdő turisztikai ismertségének növekedése, a 
belváros kulturális, közösségi funkciójának erősítése: a településrendezési eszközök területi 
besorolása, a városközpont vegyes területeinek építési övezeti előírásai megfelelnek a fejlesztési 
céloknak.  

 2.Vertán: 

A városrészben a közterületek és közösségi szolgáltatások – beleértve a Kórházat - szintjének 
növekedése: a kórház területét vegyes terület építési övezetbe sorolta, mely lehetőséget biztosít a 
fejlesztésnek. 

 3. Újváros városrész 

A Vásárhelyi utca térségében a városrészi központi funkciók megerősödése, közparkok 
kialakítása: a szabályozási tervben megfelelő arányú közterületek vannak kijelölve. 

 4.-5.Honvéd városrész 

Szegregátumok csökkenése, megszűnése, funkcionális városrészi központ kialakulása: a 
városrész tömbjei lakóterületi besorolásúak, ahol a lakóépületeken kívül közintézmények is 
elhelyezhetők. 

 6. Gerizdes városrész 
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A sport- és rekreációs funkció és a helyi kiskereskedelem erősödése: az övezeti és építési övezeti 
besorolások megfelelnek a sport és a kereskedelmi funkciónak. 

 7. Bajcsy-Ráday városrész 

 A funkcionális-városképi városrészi központ kialakulása, megerősödése, közparkok kialakítása: a 
zöldterületi és a különleges területi besorolás megfelel a fejlesztési céloknak. 

 8. Külterület (Makó-Rákos városrész és külterületi lakott helyek) városrész 

Az infrastrukturális ellátottság növekedése: az utak és közművek elhelyezéséhez elegendőek a 
kiszabályozott közterületek. 

 9. Iparterület 

Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának növekedése, ipari innovációk megjelenése az ipari 
parkban: a szabályozási tervben jelölt utakkal kialakított tömbök újraszabályozása szükséges a 
nagyobb összefüggő gazdasági telephelyek kialakításához, a belterülettől nyugatra nagyobb új 
gazdasági területeket kell kijelölni. 

6.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

Makó város Gazdasági Programjának (2015-2019) Preambuluma szerint: „A gazdasági program 
az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok figyelembevételével – a megyei és térségi koncepciókhoz illeszkedve – az 
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését 
szolgálják.” 

Jelen ITS készítés során a Gazdasági programban szereplő célok, fejlesztési elképzelések, 
tervezett projektek teljes egészében az ITS stratégiai célrendszerébe és a megvalósítást szolgáló 
beavatkozások rendszerébe beépítésre kerültek. 

Makó Gazdasági programja stratégiai céljai: 

 1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés, 

 2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés,  

 3. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának 
növelése, 

 4. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 

 5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,  

 6. Leromlott városi területek rehabilitációja,  

 7. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok, 

 8. Helyi közösségi programok megvalósítása,  

 9. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,  

 10. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés;  

 11. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. 
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18. táblázat: A Gazdasági Program stratégiai célrendszeréhez való kapcsolódás 

ITS Tematikus célok Kapcsolódó Gazdasági program stratégiai célok  

T1: A helyi agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés, 

9. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,  

T2: A minőségi turisztikai 
fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – 
bővülése 

10. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés;  

T3. A városi turisztikai és 
kulturális attrakciók további 
bővülése 

1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés, 

10. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés; 

T4: Minőségi munkahelyek 
számának növekedése az 
iparban és a 
szolgáltatásokban 

1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés, 

10. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés; 

9. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,  

T5: A közösségi infrastruktúra 
ellátottság és 
közszolgáltatások minőségi 
javulása 

3. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése, 

4. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 

5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése,  

6. Leromlott városi területek rehabilitációja,  

11. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. 

T6: Az épített és természeti 
környezet állapotának 
javulása 

2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés,  

3. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése, 

6. Leromlott városi területek rehabilitációja,  

11. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés. 

T7: A megújuló energiák 
szerepének növekedése 

3. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése, 

10. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés; 
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6.1.3.3 A települési környezetvédelmi programmal való összhang 

A programban meghatározott intézkedések és tevékenységek közül Makót a következők 
érintik: 

 Felhagyott hulladéklerakók, elhagyott hulladékból származó szennyezések felszámolása 

 Szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése 

 Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 Burkolatlan belterületi utak arányának csökkentése 

 Művelési ág racionalizálása 

 Erdősültség növelése 

 Belterületi zöldfelületek növelése 

 Felszíni vizek minőségének javítása 

 Hévizek hasznosítása 

 Árvizek, csapadék- és belvíz okozta károk megelőzése 

 Élőhelyek védelme 

 Ökológiai hálózat kialakítása 

 Értékkataszter készítése 

 Környezetbarát technológiák alkalmazásának támogatása 

 Tudatformálás: Természeti értékek megismertetése 

 Környezeti oktatás-nevelés, tájékoztatás 
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2. ábra Makó ITS külső összefüggések 
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6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák 

kapcsolata 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan 
és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi 
problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi 
szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus 
és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggések, erősségét egy 0-3 
skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli. 

A fejezet alapjául a megalapozó vizsgálat 3.2 fejezete szolgál. 
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19. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű problémák 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari 

innovációk 
fejlődése 

T2: A minőségi 
turisztikai 

fogadókapaci-
tások – 

szálláshely, 
vendéglátás – 

bővülése 

T3. A városi 
turisztikai és 

kulturális 
attrakciók 
további 

bővülése 

T4: Minőségi 
munkahelyek 

számának 
növekedése az 

iparban és a 
szolgáltatások-

ban 

T5: A közösségi 
infrastruktúra 
ellátottság és 

közszolgáltatá-
sok minőségi 

javulása 

T6: Az épített és 
természeti 
környezet 

állapotának 
javulása 

T7: A megújuló 
energiák 

szerepének 
növekedése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Csökkenő lakónépesség 2 1 1 3 2 2 1 12 

Fiatalok elvándorlása 2 2 2 3 2 2 1 14 

K+F+I tev.alacsonyszintje 3 1 2 3 1 1 1 14 

Az agrár feldolgozóipar elégtelen szintje 3 0 2 1 1 2 1 12 

Ipari park közművesítése fejlesztendő 2 0 0 2 3 2 1 12 

Minőségi szálláshelyek hiánya 1 3 3 2 1 1 1 12 

A közintézmények nagy része felújítandó 0 0 0 2 3 3 2 11 

Energiapazarló elavult lakóépületek 0 0 0 0 3 3 3 9 

Csapadékvíz és belvízproblémák 0 0 0 0 3 3 0 6 

Szegregátum a Honvéd városrészben 1 0 0 2 3 2 1 9 

A kapcsolódások összesített erőssége 14 7 10 18 22 21 12  

 

A megjelenített problémák oldaláról nézve (sorok összesítése) a Fiatalok elvándorlása és a K+F+I tev. alacsony szintje rendelkezik a legtöbb kapcsolódással: ez azt 
jelenti, hogy a meghatározott tematikus célok ezen két problémára adják a legerősebb válaszokat. Mivel e két probléma valóban a város legfőbb, megoldásra váró 
problémáiként definiálható, a célrendszer meghatározottsága adekvátnak mondható. 
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A tematikus célok felől nézve (oszlopok összesítése) a legerősebb kapcsolódást a T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása 
cél mutatja, azaz ezen cél megvalósítása mutatja a legintenzívebb kapcsolódást a problémákkal. Magas kapcsolódási szintet mutatnak még a T6: Az épített és 
természeti környezet állapotának javulása, a T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése az iparban és a szolgáltatásokban és a T1: A helyi agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari innovációk fejlődése célok is. 

 

20. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai 

 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű adottságok 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari 

innovációk 
fejlődése 

T2: A minőségi 
turisztikai 

fogadókapaci-
tások – 

szálláshely, 
vendéglátás – 

bővülése 

T3. A városi 
turisztikai és 

kulturális 
attrakciók 
további 

bővülése 

T4: Minőségi 
munkahelyek 

számának 
növekedése az 

iparban és a 
szolgáltatások-

ban 

T5: A közösségi 
infrastruktúra 
ellátottság és 

közszolgáltatá-
sok minőségi 

javulása 

T6: Az épített és 
természeti 
környezet 

állapotának 
javulása 

T7: A megújuló 
energiák 

szerepének 
növekedése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Jó adottságú ipari park, jelentős 
működőtőke befektetések 

3 0 1 2 0 1 2 9 

Makói hagyma – brand, kiváló agrár 
adottságok és tradíciók 

3 1 2 2 0 1 0 9 

Jelentős fürdő-turizmus, megvalósult 
turisztikai fejlesztések 

0 3 3 2 2 2 2 14 

Jó közlekedési kapcsolatok (M43) komoly 
átmenő forgalom nélkül 

3 3 3 2 1 2 0 14 

Kulturális sokszínűség, gazdag civil élet 0 1 3 1 1 1 0 7 

Vonzó belváros, értékes épületállomány 0 2 3 0 1 3 0 9 

Hármashatár közeli pozíció 3 3 3 1 0 1 0 11 

Szeged közelsége – gazdasági, oktatási, 
kutatási, kulturális közelség 

3 2 2 2 0 0 0 9 

A kapcsolódások összesített erőssége 15 15 20 12 5 11 4  
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Az adottságok oldaláról nézve (sorok összesítése) a Jelentős fürdő-turizmus, megvalósult turisztikai fejlesztések és a Jó közlekedési kapcsolatok (M43) komoly 
átmenő forgalom nélkül mutatja a legintenzívebb kapcsolódást a tematikus célokhoz. E nem meglepő, hiszen a fürdőfejlesztés komplex adottság, a a turizmust, az 
épített környezetet, a közszolgáltatásokat, az infrastruktúrát és a megújuló energiákat is érinti. Ugyanúgy a közlekedési adottságok is intenzíven kapcsolódnak 
csaknem minden célhoz. 

A tematikus célok felől nézve (oszlopok összesítése) a legerősebb kapcsolódást a T3. A városi turisztikai és kulturális attrakciók további bővülése mutatja: csaknem 
az összes adottsággal erőteljes kapcsolódást mutat. Ezen kívül a T1: A helyi agrárfeldolgozó ipar és az ipari innovációk fejlődése és a T2: A minőségi turisztikai 
fogadókapacitások – szálláshely, vendéglátás – bővülése célok kapcsolódnak még intenzíven az adottságokhoz. 
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21. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai 

1. városrész – Városközpont 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

V1. A minőségi szállás- és vendég-látóhely kapacitás, a fürdő turisztikai ismertségének növekedése,  

a belváros kulturális, közösségi funkciójának erősítése. 

A szálláshely- és szolgáltató kínálat elmarad a megnövekedett turizmus 
igényeitől 

3 

Értékes építészeti jelentőséggel bíró, nem védett épületek leromlott állapota és 
lehetőségeit alulmúló kihasználása 

2 

Közösségi funkciókat működtető épületek leromlott állapota 2 

Helyenként a közterületek, zöldfelületek kihasználatlansága 2 

A kapcsolódások összesített erőssége 9 

2. városrész- Vertán 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél: 

V2. A városrészben a közterületek és közösségi szolgáltatások – beleértve a Kórházat - szintjének 
növekedése. 

Zöldfelületek, parkok kihasználatlansága, karbantartás hiánya 3 

A csapadékvíz-elvezető hálózat hiányos 3 

Lakóházak leromlott állaga 1 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 

3. városrész – Újváros 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

V3. A Vásárhelyi utca térségében a városrészi központi funkciók megerősödése, közparkok 

kialakítása 

Vásárhelyi utca forgalmassága – M43 bekötés 1 
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A csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítettsége nem teljes 2 

Közpark(ok) hiánya 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 6 

4.-5. városrész – Honvéd telep 

Városrészi szintű kiemelt problémák 
Városrészi cél: 

V4-5. Szegregátumok csökkenése, megszűnése, funkcionális városrészi központ kialakulása. 

Szegregált városrész, alacsony képzettségű és foglalkoztatottságú, nagy 
arányban munkanélküli, főleg roma  lakosság 

3 

Leromlott állapotú lakóépületek, szűk utcák, használhatatlan méretű telkek, 
közműbekötések alacsony szintje    

3 

Rehabilitációra alkalmatlan intenzív építkezés a városrész nyugati részén 3 

A közintézményi ellátás teljesen hiányzik 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 12 

6. városrész – Gerizdes 

Városrészi szintű kiemelt problémák 
Városrészi cél: 

V6. A sport- és rekreációs funkció erősödése. 

Alközpont a városrész szélén való kialakulása 3 

Parkok kihasználatlansága, karbantartás hiánya 3 

A 43-as főút elhasználódott állapotban van 1 

Kevés a kerékpárutak hossza 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 10 

7. városrész – Bajcsy-Ráday 

Városrészi szintű kiemelt problémák Városrészi cél:  
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V7. A funkcionális-városképi városrészi központ kialakulása, megerősödése, a Maros-part 

fejlesztése. 

Városközpont közelsége miatt nincsen kialakult jól működő alközpontja 3 

Vasútállomás rendezetlen állapota és a vasút megszűnésének perspektívája, 
ami gyengíti a potenciális alközpontot 

1 

Közpark hiánya 2 

A városrész fejlettségét tekintve minden szempontból legelmaradottabb része a 
vasútvonalon túl elhelyezkedő Lesi 

1 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 

8. városrész – Külterület (Makó-Rákos városrész és külterületi lakott helyek) 

Városrészi szintű kiemelt problémák 
Városrészi cél:  

V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése. 

Elöregedő lakosság 1 

Ellátás és szolgáltatások gyenge színvonala, nagy távolságok 3 

Infrastruktúra hiánya 3 

Elöregedő épületállomány 2 

A kapcsolódások összesített erőssége 9 

9. városrész – Iparterület 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

9. V1. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának növekedése, ipari innovációk megjelenése az 

ipari parkban 

Innováció és K+F hiánya 3 

Képzett munkaerő alacsony szintje 1 

A kapcsolódások összesített erőssége 4 
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22. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai 

1. városrész – Városközpont 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

V1. A minőségi szállás- és vendég-látóhely kapacitás, a fürdő turisztikai ismertségének növekedése,  

a belváros kulturális, közösségi funkciójának erősítése. 

Az új M43 autópálya révén a városközpont jelentősen mentesült az átmenő forgalom 
alól 

3 

A funkcióbővítő rehabilitáció révén a történelmi jelentőségű, szinte eredeti 
állapotában fennmaradt mezővárosi belváros közterületei és értékes  
épületállományának egy része megújult 

3 

A városrészben összpontosulnak a járásközponti funkciók, és a város építészeti 
értékeinek jelentős része 

3 

A város központjában működik a város fő turisztikai potenciálja, az új gyógy- és 
termálfürdő 

3 

Zöldfelületek, parkok magas aránya 3 

Jelentős beruházások zajlottak az elmúlt években a városrész fejlesztése érdekében 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 18 

2. városrész-  Vertán 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél: 

V2. A városrészben a közterületek és közösségi szolgáltatások – beleértve a Kórházat - szintjének 
növekedése. 

A városrész egységes utcaképe 1 

Speciális közintézmények jelenléte és funkcionális bővíthetősége (oktatás, 
egészségügy) 

3 

Alközponti funkciók megjelenése 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 
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3. városrész – Újváros 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

V3. A Vásárhelyi utca térségében a városrészi központi funkciók megerősödése, közparkok 

kialakítása 

A város legkomplexebb funkciókkal rendelkező alközpontja itt található 3 

Közintézmények és szolgáltatások viszonylag gazdag jelenléte 3 

A városrész egységes utcaképe, újépítésű családi házak nagyarányú jelenléte 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 9 

4.-5. városrész – Honvéd telep 

Városrészi szintű kiemelt problémák 
Városrészi cél: 

V4-5. Szegregátumok csökkenése, megszűnése, funkcionális városrészi központ kialakulása. 

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat lépéseket tett a roma kisebbség 
érdekvédelmére 

3 

A keletről határoló kezeletlen, elhanyagolt látványt nyújtó iparterületeknél 
védőfásításra, ill. utcafásításra elegendő tér áll rendelkezésre 

1 

A kapcsolódások összesített erőssége 4 

6. városrész – Gerizdes 

Városrészi szintű kiemelt problémák 
Városrészi cél: 

V6. A sport- és rekreációs funkció erősödése. 

Sport és rekreációs tevékenységek infrastrukturális háttere biztosított városi szinten 3 

Dinamikusan fejlődő lakófunkció 1 

Kereskedelmi funkciók koncentrációja a városrész keleti részén 3 

A városrész egységes utcaképe 1 

A kapcsolódások összesített erőssége 8 
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7. városrész – Bajcsy-Ráday 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

V7. A funkcionális-városképi városrészi központ kialakulása, megerősödése, a Maros-part 

fejlesztése. 

Az M43-as gyorsforgalmi út megépülésével jelentősen csökkent a forgalmi 
leterheltség 

1 

A Maros parti fekvésből adódó kedvező rekreációs lehetőségek 3 

Közintézmények jelenléte a területen 2 

A kapcsolódások összesített erőssége 6 

8. városrész – Külterület (Makó-Rákos városrész és külterületi lakott helyek) 

Városrészi szintű kiemelt problémák 
Városrészi cél:  

V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése. 

Kedvező mezőgazdasági adottságok és tradíciók 1 

Nyugodt, zöld, falusi turizmusra alkalmas környezet 1 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 

9. városrész – Iparterület 

Városrészi szintű kiemelt problémák 

Városrészi cél:  

9. V1. Az ipari park minőségi befogadó kapacitásának növekedése, ipari innovációk megjelenése az 

ipari parkban 

Ipari park területi terjeszkedési lehetősége biztosított 3 

Közvetlen autópálya kapcsolat 3 

Ipari park működéséhez kapcsolódó szolgáltatások, inkubátorház, konferenciaterem 
stb. kiépültek 

3 

Szabad, infrastruktúrával ellátott beköltözhető ipari parki területek állnak 
rendelkezésre. 

3 

A kapcsolódások összesített erőssége 12 
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6.2.2 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható 
összefüggéseit mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes 
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok 
megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések 
erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős 
kapcsolódást jelöli. 

Az alábbi, a különböző célok logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 

A városrészi célok a Városközpont, Gerizdes, illetve kissé elmaradva a Bajcsy-Ráday városrész 
esetében mutatják a legerősebb illeszkedést a tematikus célokhoz. Ez nem véletlen: ezen 
városrészek céljai a legkomplexebbek (pl. turizmus, rekreáció, sport, intézményfejlesztés, 
gazdaság, központi funkció. A specializáltabb városrészi célok (pl. Iparterület) nyilván kevesebb 
Tematikus célhoz kapcsolódnak. 

A Tematikus célok közül viszont a T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások 
minőségi javulása éri el a legerősebb kapcsolódást, hiszen az infrastruktúra és a közszolgáltatások 
szinte valamennyi városrészi cél esetében relevánsak. A második legmagasabb értéket a T7: A 
megújuló energiák szerepének növekedése cél mutatja, ami kedvező: a megújuló energiák is 
magas arányban köthetők a különféle városrészi célokhoz. 

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi tematikus és városrészi cél viszonylag magas 
szintű kapcsolódást mutat. 
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23. táblázat: A települési célok logikai összefüggései 

 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városrészi célok 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari 

innovációk 
fejlődése 

T2: A 
minőségi 
turisztikai 

fogadókapaci-
tások – 

szálláshely, 
vendéglátás – 

bővülése 

T3. A városi 
turisztikai és 

kulturális 
attrakciók 
további 

bővülése 

T4: Minőségi 
munkahelyek 

számának 
növekedése az 

iparban és a 
szolgáltatások-

ban 

T5: A közösségi 
infrastruktúra 
ellátottság és 

közszolgáltatá-
sok minőségi 

javulása 

T6: Az épített és 
természeti 
környezet 

állapotának 
javulása 

T7: A megújuló 
energiák 

szerepének 
növekedése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

1. Városközpont: 
V1. A minőségi szállás- és vendéglátóhely 
kapacitás, a fürdő turisztikai ismertségének 
növekedése, a belváros kulturális, közösségi 
funkciójának erősítése. 

0 3 3 3 3 2 2 16 

2. Vertán 

V2. A városrészben a közterületek és közösségi 
szolgáltatások – beleértve a Kórházat - szintjének 
növekedése. 

0 1 0 2 3 2 2 10 

3. Újváros 

V3. A Vásárhelyi utca térségében a városrészi 
központi funkciók megerősödése, közparkok 
kialakítása 

0 1 0 2 2 2 2 9 

4.-5.Honvéd 

V4-5. Szegregátumok csökkenése, megszűnése, 
funkcionális városrészi központ kialakulása. 

0 0 0 0 2 3 2 7 

6. Gerizdes 

A sport- és rekreációs funkció és a helyi 
kiskereskedelem erősödése. 

0 3 3 3 3 2 2 16 

7. Bajcsy-Ráday 

V7. A funkcionális-városképi városrészi központ 
kialakulása, megerősödése, a Maros-part 
fejlesztése. 

0 3 3 3 1 2 2 14 



Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 112 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városrészi célok 

T1: A helyi 
agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari 

innovációk 
fejlődése 

T2: A 
minőségi 
turisztikai 

fogadókapaci-
tások – 

szálláshely, 
vendéglátás – 

bővülése 

T3. A városi 
turisztikai és 

kulturális 
attrakciók 
további 

bővülése 

T4: Minőségi 
munkahelyek 

számának 
növekedése az 

iparban és a 
szolgáltatások-

ban 

T5: A közösségi 
infrastruktúra 
ellátottság és 

közszolgáltatá-
sok minőségi 

javulása 

T6: Az épített és 
természeti 
környezet 

állapotának 
javulása 

T7: A megújuló 
energiák 

szerepének 
növekedése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

8. Külterület 
V8. Az infrastrukturális ellátottság növekedése. 

2 2 0 0 3 3 3 13 

9. Iparterület 
9. V1. Az ipari park minőségi befogadó 
kapacitásának növekedése, ipari innovációk 
megjelenése az ipari parkban. 

3 0 0 3 3 0 3 12 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 13 9 16 20 16 18  
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az 
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők 
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként 
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd 
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást 
befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél 
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi 
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására 
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során 
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik 
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet 
fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív feladatok 
számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív 
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, 
hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal megszülessenek, és 
a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a 
megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 8.2 „Az ITS megvalósításának 
szervezeti keretei” tárgyalja. 

 Nyomon követés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő 
alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is 
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez 
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a 
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő 
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer 
kialakítása” című fejezet tartalmazza. 

Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források 
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek 
elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi 
lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint 
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza. 

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

egymásra gyakorolt hatása 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2020-
ig terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit 
mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások milyen 
mértékben kapcsolódnak más beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, vagy éppen rontják azok 
eredményességét. Az alábbi táblázatban a beavatkozások közötti összefüggések erősségét egy -
2 – 0 - +2 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, a -2 az erős negatív hatást, míg 
a „+2” érték az erős pozitív kapcsolódást jelöli. 

Fontos kiemelni, hogy az alábbi táblázatos bemutató előzetes, szubjektív értékítéleteken alapul. 
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Csipkesori 
üzlethelyiségek 
felújítása. 

 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Városi piac és 
vásárcsarnok 
fejlesztése 

2  1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Páger mozi és 
rendezvényház 
felújítása  

2 2  0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Makovecz Könyvtár 
és Múzeumi 
kiállítótér  

0 0 2  0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Erdei János Városi 
sportcsarnok 
felújítása 

0 1 0 0  0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 12 

Képzőművészeti 
alkotóház 

0 0 2 2 0  1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Návay Lajos szobor 
újjáépítése 

1 0 0 1 0 2  2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Országzászló 
felállítása 

1 0 0 1 0 2 2  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Csipkesor sétány és 
szoborpark 
kialakítása 

2 0 0 0 0 0 1 1  2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Hagymatikum - a 
családi zóna, 25 m 
medence 

2 1 2 1 1 1 1 1 1  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 23 

Művészetek 
Katedrája 
létrehozása 

1 0 2 2 1 2 1 1 1 2  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Honvédi csapadékvíz 
elvezetés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Társadalmi 
integrációs 
programok a 
Honvédban 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Honvéd városrész 
rehabilitációja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Körzeti megbízotti 
iroda létrehozása 
Honvédban 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Ipari Park 
közművesítésének 
fejlesztése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Mezőgazdasági 
termékfeldolgozó 
csarnok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Inkubátor csarnok 
létesítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Pályázatíró iroda 
létrehozása 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Közösség- és 
Vállalkozásfejlesztési 
Központ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Maros parti turisztikai 
fejlesztések 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Maros-part – 
Városközpont 
kapcsolat 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

Erdei Ferenc téri 
sporttelep 
megújítása 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

Észak-nyugati 
elkerülő út 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 0  2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
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43. sz. főút városi 
átkelési szakasz 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Városi csapadékvíz 
hálózat bővítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Nyári gát 
rekonstrukció 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Záportározók, 
csapadékelvezető 
rendszer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Oktatási 
intézmények 
korszerűsítése 

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 19 

ENI fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

Óvodák energetikai 
korszerűsítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

Orvosi rendelők 
komplex felújítása  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

Belterületi 
kerékpárutak 
fejlesztése (3 km) 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 31 

Belterületi utak 
felújítása (5 km) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Távhő rendszer 
korszerűsítése  

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Makói panelprogram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Közvilágítás 
korszerűsítése 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Járdaprogram 2015-
2019 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Deszk - Kiszombor 
kerékpárút 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Földeák felé 
külterületi kerékpárút 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Ingyenes wifi pontok 
kialakítása 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Játszótér építés, 
felújítás 15 db 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Faültetési program 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Tájsebek 
rehabilitációja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Újraélesztő készülék  0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Helyi közösségi 
programok. 

0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 36 

Istók Margit ház 
rehabilitációja 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Agrárcentrum 
kialakítása 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Makói hagyma és 
hosszú-gyökér 
program 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Lesi földes utcáinak 
szilárd burkolatúvá 
tétele 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 2 

Szabadtéri 
fittneszpark 
létrehozása 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  1 1 1 1 1 0 8 
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AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 

KULCSPROJEKTEK HÁLÓZATOS PROJEKTEK EGYÉB PROJEKTEK  

Városközpont Honvéd Iparterület Maros-part 
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Patai téri futballpálya 
felújítása 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  1 1 1 1 0 8 

Teniszpálya 
létrehozása 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1  1 1 1 0 8 

Extrém bmx és 
gördeszka park 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1  1 1 0 8 

Baseball pálya 
létrehozása 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1  1 0 8 

MAK pálya öltöző 
felújítása 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1  0 8 

Fészekrakó program  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  14 

Összesen 17 17 19 17 17 19 11 11 17 28 26 10 21 19 6 14 16 17 14 14 12 13 13 10 9 8 6 7 10 9 10 5 10 12 5 3 0 10 3 4 3 2 4 1 4 46 2 14 23 1 9 11 11 11 11 11 5  
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A projektek pozitív irányú egymásra hatása tekintetében a kiemelkedő értékeket mutat a Helyi 
közösségi programok., a Belterületi kerékpárutak fejlesztése (3 km), a Hagymatikum - a családi 
zóna, 25 m medence, Művészetek Katedrája létrehozása, továbbá a Képzőművészeti alkotóház, a 
Honvéd városrész rehabilitációja és a Makói hagyma és hosszúgyökér program. A beavatkozások 
szerkezetében jól érzékelhetően kiemelkednek a Makó város szempontjából kiemelten fontos 
fejlesztendő területek. 

7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai 

A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem jelent 
meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az 
indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja 
egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő fejezetben 
fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az eddig beazonosított, illetve a jövőben 
projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett fejlesztési projektek megvalósítását, továbbá 
a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését veszélyeztető 
kockázatokat. 

A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma 
specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg 
az egyes kockázati elemek kezelésére. 

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Makó integrált 
településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat 
azonosíthatjuk be: 

 Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan 
makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók 
specifikus jellemzői, továbbá a saját forrás előteremtésének kockázata említhető meg. 
Kockázati tényezőként jelenik meg az utófinanszírozás következményeként a cash-flow 
biztosításának kérdése is. 

 Jogi-jogszabályi és intézményi keretekből adódó kockázati tényezők: kapcsolódó jogszabályi 
környezet, de ugyanígy egyértelműen kiemelendő itt a közbeszerzési törvény, mint kockázati 
tényező, valamint a szűk intézményi kapacitásból adódó problémák (megfelelően képzett 
humán erőforrás rendelkezésre állása stb.) 

 Műszaki kockázatok: itt említhetők meg az egyes projektek megvalósítása során felmerülő 
specifikus kockázati elemek, mint például az építési szabványok, vagy a magyartól eltérő 
nemzetközi technológiai szabványok kérdése, de relevánsnak tekinthető a kivitelezés 
ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból eredeztethető kockázati elemek. 

 Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a stratégia megvalósítása 
kapcsán további kockázati tényező a társadalmi hasznosság megfelelő kommunikációjának 
elmaradása, az esetleges érintett érdekcsoportok ellenállása a tervezett beruházás kapcsán. 

A kockázatok felmérését követően egy rövid kockázatkezelési stratégia elkészítése javasolt, mely 
a jellemző kockázati tényezőkhöz egy valószínűségi mutatót (magas; közepes; alacsony), valamint 
egy hatás mutatót (jelentős; közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati tényezőkhöz 
röviden felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges beavatkozások is. 
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24. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

 

Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

1. A jogszabályi környezet 
kedvezőtlen irányba változása, 
pl. Makó határ menti szerepköre: 
schengeni határtérség, határon 
átnyúló fejlesztések 

magas jelentős 

Az jogszabályi változások folyamatos 
figyelemmel kísérése 
Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó 
jogszabályi körülményekhez, a helyi 
szabályozás rugalmas módosítása 

2. 
Közbeszerzési eljárásokból 
adódó kockázatok (időbeli 
elhúzódások) 

magas jelentős 

Az eljárásrend szigorú betartása minden 
érintett részéről 
A közbeszerzési dokumentumok 
megfelelő szakmai előkészítettségének 
biztosítása 

3. 

Hatósági dokumentumok hiánya, 
késése  

közepes közepes 

A hatsági dokumentumok ügyintézési 
időkereteinek figyelembe vétele az 
ütemezés tervezésénél 
Esetleges késésre, csúszásra előre 
felkészülés már az előkészítés során 

4. 
Saját forrás előteremtésének 
kockázata 

alacsony jelentős 
Kiegyensúlyozott gazdálkodás; 
alternatív forráslehetőségek felkutatása 
(banki hitel stb.) 

5. Hazai illetve Európai Uniós 
fejlesztési források elmaradása. 
Makó a fejlesztések 
megvalósításának alapfeltétele 
az EU-s források elérhetősége 

közepes jelentős 
A forrás lehívás késedelmére való 
felkészülés 

6. Cash-flow akadozása, a 
folyamatos finanszírozás 
problémái 

alacsony jelentős 
Pénzügyi terv készítése a kiemelt 
mérföldkövek beazonosításával 

7. A programozási időszak során 
változik a szakpolitikai prioritás 
rendszer és a hatékonyabb 
forrás abszorpciót biztosító 
programok irányába áramlik a 
forrás. 

alacsony jelentős 

A helyi döntéshozóknak, Makó 
képviselőinek közösen kell fellépniük 
érdekeik képviselete érdekében, 
specifikus szempontjaik érvényesítését 
biztosítani szükséges. 

8. 
A tervezett projektek 
megvalósítási költsége jóval 
meghaladja a tervezett mértéket 

közepes közepes 

Részletes projekttervek, átgondolt 
műszaki tervek, költségvetések 
készítése 
Tartalékkeret meghatározása 

9. A megvalósításhoz szükséges 
szakemberek hiánya (pl. 
térségfejlesztési klaszter). 
Makón az elvándorlás miatt több 
területen jellemző a szakember 
hiány. 

alacsony közepes 
Makó önkormányzatának feladata, hogy 
megfelelő szakmai hátteret biztosítson 

10. Előre nem látható műszaki 
problémák, pl. a maros áradásai, 
belvizes területek, illegális 
hulladéklerakók. 

magas jelentős 
Részletes tanulmánytervek készítése, 
alapos helyzetfelmérés 

11. Nem megfelelő műszaki tervek 
vagy kivitelezés (pl. oktatási 
intézmények felújítása, 
csapadékvíz elvezető rendszer 
rehabilitációja, záportározók 
kialakítása stb.) 

alacsony közepes 

A tervezők és kivitelezők kiválasztása 
során kiemelt figyelem fordítása a 
szakmai alkalmasság, megfelelő 
referenciák meglétére. 
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Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás 
mértéke 

(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

12. 
Többletmunka felmerülése közepes közepes 

Esetleges többletmunkára felkészülés 
már az előkészítés során 

13. 

Az indikátorok teljesítése nem 
lehetséges 

alacsony jelentős 

Teljesíthető és mérhető indikátorok 
meghatározása, a megfelelő monitoring 
rendszer kialakítása, az indikátor 
értékek teljesülésének folyamatos 
nyomon követése 

14. 
A fejlesztési programokhoz 
szükséges befektetők, partnerek 
hiánya, erre példa a Korona 
Szálló hasznosítása. 

közepes közepes 

Megfelelő marketing és promóciós 
tevékenységek, a befektetési 
lehetőségek kapcsán, települési 
befektetés ösztönzési program indítása 
Makón 

15. 
Társadalmi szempontok 
kockázatai: lakossági ellenállás, 
negatív közvélemény (pl. Honvéd 
városrész rehabilitációja, vagy a 
43. főút belterületi szakasz 
felújítása esetében). 

közepes jelentős 

Feladat a fejlesztés mögött álló 
elképzelések és az ellenzői szempontok 
nyílt, konszenzusra törekvő 
megvitatása; szükség esetén a 
fejlesztési elképzelés felülvizsgálata. A 
lakosság folyamatos tájékoztatása 
mellett a felmerülő lakossági javaslatok 
beépítése prioritást élvez. 

 

A kockázatok számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési valószínűség 
és a hatás mértékének összevetése alapján. Ezek ábrázolására az alábbi ábra szolgál: 
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3. ábra: Kockázatok pozicionálása 

 

 

Kijelenthető, hogy jellemzően magas és kritikus kockázatú tényezők hatnak a stratégia 
megvalósulására. Makó város Önkormányzatának különösen fontos felkészülnie a jogszabályi 
környezet kedvezőtlen irányba történő változására, a közbeszerzési eljárásokból adódó esetleges 
kockázatokra. Az Európai Uniós források elmaradására, az esetlegesen felmerülő finanszírozási 
problémákra ugyancsak célszerű megfelelő módon felkészülni.  

A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, továbbá a nem kielégítő 
partnerségi folyamatokból adódó helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus kockázati 
elemként. 

A fenti kockázatok bekövetkezése a megjelenített erősség mértékében valamennyi tematikus és 
városrészi cél megvalósítását érintheti. 

  

4; 9; 11; 

1; 2; 5; 10; 15;  

3; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon 

követése 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem 

beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 

Az alábbi fejezetben azokat a lehetséges, de nem beruházási jellegű eszközöket tekintjük át, 
melyeket a településnek – az önkormányzatnak – alkalmazni érdemes a stratégiában 
megvalósítandó célok teljesülése érdekében. 

 

A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhetővé tétele: 

 A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és 
jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet 
biztosítására és fenntartására.  

 Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és 
prioritásokat, melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják.  

 A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi környezet megfelelő 
irányú fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges 
támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat. 

 Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági 
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított 
kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a 
befektetések kockázatát.  

 
Befektetés ösztönzés 

 Az infrastruktúra korszerűsítésén felül kiemelten fontos a település meglévő és a 
későbbiekben fejlesztésre kerülő, gazdaságilag hasznosítható területeinek megfelelő 
kihasználása.  

 Fentiek érdekében az önkormányzatnak aktív, proaktív befektetés-ösztönzési tevékenységet 
kell folytatnia.  

 Fel kell mérni és pontosan nyilván kell tartani a potenciális beruházók érdeklődésére számot 
tartó területeket, ingatlanokat. A cégek betelepüléséhez megfelelő ingatlanokat kell kialakítani.  

 A befektetés ösztönzés részeként javasolt e tevékenység részletes, stratégiába foglalt 
kidolgozása, kapcsolódó kiadvány elkészítése, a települési honlap ilyen irányú folyamatos 
karbantartása. 

 A helyi adótörvényben lehetőséget kell biztosítani a vállalkozói megtelepedést megfelelően 
ösztönző adókedvezmények kialakítására. 

 
Településmarketing tevékenység  

A városmarketing tevékenység elsődleges célja a település „láthatóvá tétele”. Ez egyaránt fontos 
a lakosság és a lehetséges beruházók, vállalkozók szempontjából. A településmarketing 
tevékenység részeként – kapcsolódva a befektetés ösztönzés gyakorlatához – a város honlapján 
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elérhetővé kell tenni a legfontosabb társadalmi és gazdasági adatokat, fejlesztési célokat és a 
vállalkozások számára kiemelten érdekes ingatlanokra, területekre vonatkozó információkat. 

A tevékenység egyik célja az integrált városfejlesztési stratégia egyes elemeinek megismertetése 
és elfogadtatása a célközönséggel. Az ehhez kapcsolódó kommunikáció már az előkészítés 
időszakában elindult fórumokkal, egyeztetésekkel. Ekkor a kétirányú kommunikáció formálta 
magát a stratégiát is, hisz az észrevételek figyelembevételével készültek el a végleges tervek. A 
kommunikáció révén ismerhetik meg a helybéliek a rekonstrukció tartalmát és ütemezését. Az 
építési tevékenység óhatatlanul együtt jár a területhasználat korlátozásával, melyet szintén meg 
kell ismertetni és bizonyos értelemben el kell fogadtatni a lakossággal.  

A célcsoportok közül elsődleges a lakosság. A Makó városban intenzíven működő civil 
szervezetek, vállalkozások, intézmények érdeklődése speciálisabb, ezért ezeket a célcsoportokat 
egyedi kommunikációs eszközök segítségével lehet hatékonyan tájékoztatni. A hatóságokkal és 
az infrastruktúraszolgáltatókkal tervezett rendszeres egyeztetés a zökkenőmentes megvalósítást 
segíti elő.  

A városmarketing tevékenység során célszerű felhasználni azokat a lehetőségeket, melyek a 
városban rendelkezésre állnak. Makó honlapja eddig is bemutatta a város fejlesztéseit, 
eseményeit. A települése honlap az ITS tervezés a megvalósítás során egyaránt szolgálni fogja 
ezt a célt. A makói lakosság a Makó Város Önkormányzata által kiadott Makói Hírek újságon 
keresztül is rendszeresen tájékozódhat a fontosabb, fejlesztéseket érintő eseményekről. 

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

Makón a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testülete rendelkezik. A Közgyűlés mellett működő bizottságok feladatai közé tartoznak a 
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok is. Utóbbiak közül kiemelten foglalkozik az Önkormányzat a 
fejlesztési stratégiák és programok kidolgozásával, folyamatos felülvizsgálatával és 
aktualizálásával, továbbá a fejlesztési feladatokhoz pályázatok kidolgoztatásával. 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a polgármesteri hivatalon belül az 
Innovációs és Városfejlesztési Iroda feladata, amelyhez a vagyoncsoport és a Műszaki csoport is 
tartozik. Az Iroda így többek között pályázatfigyeléssel, közbeszerzési eljárások előkészítésével, 
beruházások előkészítésével és lebonyolításával foglalkozik.  

Az Innovációs és Városfejlesztési Iroda a Jegyző irányítása mellett végzi feladatát. Az irodavezető 
mellett építési hatósági és településrendezési ügyintéző, építési hatósági és városfejlesztési 
ügyintéző, valamint vagyongazdálkodási és környezetvédelmi ügyintéző dolgozik a szervezeti 
egységben. Az Iroda folyamatos és kölcsönös kapcsolatot tart fenn a városi főépítésszel. 

A városfejlesztési feladatok kapcsán megemlítendő még az önkormányzati tulajdonú Makói 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. amely döntően városüzemeltetési feladatokat lát el. 

A legfőbb elvárások a megvalósítással kapcsolatosan igénybe veendő humán erőforrás 
tekintetében: 

 Az EU-s pályázati rendszerek elméleti és gyakorlati ismerete, 

 Pályázatírói gyakorlat, 

 Pályázati projektmenedzsmentben való gyakorlat, 

 Szakirányú képzettség, 
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 A helyi fejlesztési célok, igények és projektek ismerete, 

 Angol nyelv ismerete, 

 Legalább 5 éves gyakorlat a hazai fejlesztéspolitika alrendszereiben, önkormányzati 
fejlesztések irányításában és/vagy pályázati és projektmenedzsment tanácsadó cégeknél, 

 Stratégiai és célorientált projektmenedzsment szemlélet, 

 Jó kommunikációs készség, csapatban való dolgozás képessége. 

 

8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

A 2014-2020-as időszak során – amennyiben a későbbiekben ezzel ellentétes előírások nem 
születnek – Makó alapvetően a 8.2.1 fejezetben leírtak szerint kívánja ellátni a stratégia 
megvalósításához kapcsolódó feladatokat. 

 

A városfejlesztési menedzsment által ellátandó feladatok: 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia által kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű 
fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata 

 Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata 

 Gazdaságfejlesztési elemek integrációja 

 A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek 
koordinációja, lakosság bevonása 

 Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy 
partnerrel) 

 Fenntartás koordinációja 

 A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja 

 További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása 

 A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések 
előkészítése és megkötése) 

 A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, 
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), 

 A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák 
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák 
átvétele) 

 Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, 
szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák 
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák 
átvétele) 

 A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési 
formák megvalósulásának elősegítése) 
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 Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások 
megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele) 

 Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal 
osztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal) 

 A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel kísérése és 
biztosítása 

 Az ütemezés megtervezése és az ennek megfelelő megvalósítás feltételeinek biztosítása 

 

A stratégia megvalósításához kialakítandó szervezeti keretek meghatározása során figyelemmel 
kell lenni a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítására. A megfelelő szakértelem mellett 
számolni kell az időszakonként jelentősen eltérő leterheltség lehetőségével. 

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

Makó város funkcionális szerepét és vonzáskörzetét alapvetően a város járási központi szerepe 
határozza meg. A járási szerepből adódóan alapvetően közigazgatási szerepkör rajzolódik ki, de a 
makói gazdasági szervezeteknek jelentős szerepe van a járási népesség foglalkoztatásában is, 
illetve a foglalkoztatási vonzáskörzet túlnyúlik a járási határokon, sőt a megyehatárokon is (pl. 
Békés-megye). 
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25. táblázat: A Makói járás települései 

 

Forrás: KSH, 2012 

 

A településközi koordinációnak mind a tervezés, mind a megvalósítás során ki kell terjednie a járás 
településeivel folytatott egyeztetésekre. Makó ennek érdekében a város ITS készítéséhez 
kapcsolódó partnerségi tervében meghatározta, milyen módon szükséges a releváns 
településekkel egyeztetni. 

Intézményesült településközi együttműködések: 

 Makói Kistérség Többcélú Társulás, amely szociális, egészségügyi és rendészeti, belső 
ellenőrzési feladatokat lát el. Miután megszűnt a normatív finanszírozás a testület jelentősége 
csökkent. A Társulás nyújtotta be és valósította meg a DAOP-3.2.1-2008-0023 Közösségi 
közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben, ahol a kistérség buszmegállói és buszöblei 
kerültek felújításra, kialakításra. 

 „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. A társulás az 
ivóvízminőség-javító projekt érdekében jött létre. A projektről itt található részletes információ: 
http://new.mako.hu/ivovizprojekt/ 

 Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására. A társulás a szennyvíztisztító projekt kivitelezésére 
jött létre.  

 

Nem kistérségi társulások: 

 Banat-Triplex Confinium (keretet nyújt a határon átnyúló – HU-RO, IPA – projektekben a 
határon túli együttműködésre, valamint az uniós támogatások hatékony felhasználására.  
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 DAREH Önkormányzati Társulás. A makói bezárt hulladéklerakó telep rekultivációját végezte, 
ez a projekt lezárult.  

 

A határon átnyúló pályázatoknál fontos szerepe van a DKMT régiónak mint fejlesztési egységnek.  

Javasolt fejlesztések, amelyek várhatóan érintenek mást településeket is:  

 HU-RO Művészetek Katedrája 

 HU-RO Tervezett pályázat a Zöldház bővítése, hasonló stílusú szálláshelyekkel (Tarzanház). 

 

A településközi koordinációnak mind a tervezés, mind a megvalósítás során ki kell terjednie a járás 
településeivel folytatott egyeztetésekre. Makó ennek érdekében a város ITS készítéséhez 
kapcsolódó partnerségi tervében meghatározta, milyen módon szükséges a releváns 
településekkel egyeztetni. 

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és 

megvalósítása során 

Makó város Önkormányzata 2015.januárjában elkészítette a város integrált településfejlesztési 
stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, 
összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzattal. 

Makó Város Képviselőtestülete65/2015 (II.27.) MÖKT határozatával fogadta el a Partnerségi tervet 
és a Makó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódó 
Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot. 

 

A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került 
kidolgozásra: 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 – 
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 

 Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 
2009. január 28.) 

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a tervezési 
folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek megismerésérére, 
másrészt lényeges szerepe van az elkészülő integrált településfejlesztési stratégia társadalmi 
elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során széles körben bevonásra 
kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási 
és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 
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Makón a településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri 
csoportok kerülnek bevonásra: 

 A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: 

 államigazgatási szervek 

 önkormányzatok 

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: 

 A helyi önkormányzati vezetők, képviselők 

 A város önkormányzatának különböző ügyosztályai 

 Megyei önkormányzat 

 Gazdasági szektor képviselői 

 Társadalmi szervezetek 

 Intézmények (önkormányzati, állami, egyéb pl. alapítványok, egyházi intézmények) 

 Lakossági szint 

 Helyi lakosság, különböző társadalmi csoportok 

 

A partnerségi folyamat során a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei, valamint a helyi 
meghatározó véleményformálók is érintettként jelentek meg. A tervezési folyamatot az irányító 
csoport koordinálta. 

Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési 
irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze (Polgármester, alpolgármester, 
főépítész). A városi tisztségviselők mellett fontos szerepe van a stratégiai irányok kijelölésében a 
kijelölt felelős tervezőnek, aki felelős az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásáért, 
illetve feladata a dokumentumok kidolgozásába bevont további szakértők irányítása is. 

Az önkormányzati munkacsoport keretében (ÖMCS) önkormányzat irodái és csoportjai, valamint 
az önkormányzati tulajdonban lévő cégek, intézmények vezetői aktív szerepet kapnak a vizsgálati 
munkarész és a tervezési folyamat későbbi munkafázisai, valamint a városi koordinátor személyén 
keresztül a belső projektmenedzsment (így partnerségi, koordinációs és egyéb adminisztrációs) 
feladatok vonatkozásában is. 

Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk keretében 
segítik a tervezői-szakértői csapat (Konzorcium) munkáját.  

A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása, 
majd a készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő 
visszacsatolása. 

A helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) tagjai a Makó város közéletének fontosabb szereplőiből, 
véleményformálóiból kerülnek kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi civil és 
szakmai szervezetek, fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a város 
irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik helyismeretükkel, sajátos 
nézőpontjukkal segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos résztvevője továbbá a helyi 
nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személy vagy szervezet, 
lakosság érdekeit képviselő személy és megjelenik a politika, mint érdekcsatornázó input-output 
szektor. Létszáma az operatív működés megtartása érdekében 8-10 fő. A HMCS a tervezés 

Partneri csoportok 

Szervezeti keretek 
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fontosabb fázisainál ülésezik, főleg a jövőképalkotás és a célok kialakítása, valamint a készülő ITS 
főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők részére történő visszacsatolás során.  

 

Megvalósult egyeztetések: 

Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: a három alkalommal (2015. február 17-
én, 2015. április 16-án és 2015. május 21-én) ülésező munkacsoportok a megalapozó 
vizsgálathoz, a város stratégiai célrendszeréhez, valamint az ITS-hez fogalmaztak meg 
észrevételeket. Az ülésekről emlékeztető készült, a résztvevők köre a jegyzőkönyvek alapján 
beazonosítható. Az érkezett észrevételek beépítésre kerültek a releváns dokumentumokba. 

 

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint 
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének 
dokumentációja nyomtatott és elektronikus formában egyaránt elérhető az önkormányzatnál  

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített 
módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai 
feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az 
el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

Megvalósultak az elfogadott stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a dokumentumok a 
város honlapján – www.mako.hu – elérhetőek. 

 

Az ITS későbbi felülvizsgálata, illetve megvalósítása során – az intézményesült együttműködési 
formákon túl – mindenképpen folytatni szükséges a megkezdett partnerségi-konzultációs 
folyamatokat. Az egyes munkacsoportok bevonása az integrált településfejlesztési stratégia 
majdani felülvizsgálatának folyamatába kötelező, így hatékony működésüket rendszer szinten 
szükséges biztosítani. E tekintetben jó alapot szolgáltat a Partnerségi Terv, melynek 
továbbfejlesztése, aktualizálása szükséges az új feladat elemekkel. 

A munkacsoportok ülésezési gyakorisága természetesen eltérhet a tervezési periódusban 
bemutatottól, hiszen az alapvető feladatkör is módosul. A munkacsoportokban közreműködők 
kiemelt feladata a program megvalósítás időszakában a szakmai- és társadalmi vélemények 
artikulálása, a monitoring folyamat nyomon követése. Ennek megfelelően a munkacsoportokat 
megfelelő gyakorisággal javasolt összehívni, hogy a tagok tájékoztatást kaphassanak az egyes 
programelemek lebonyolításával kapcsolatos aktuális kérdésekről, problémákról. 

8.5 Monitoring rendszer kialakítása 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 
helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az 
azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege 
miatt (pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételei), 
részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai 
miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető 
automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem 
vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását 
menedzselő szervezet számára erősen korlátozott. 

Megvalósult 
egyeztetések 

Vélemények 
kezelése 
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Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan 
visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján 
újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a 
monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, 
információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a 
folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól 
eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a 
monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, 
hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges 
korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a stratégia 
végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a 
korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a 
stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős 
menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt 
folyamatosan működtetik. 

 

Az alábbiakban áttekintésre kerül Makó integrált településfejlesztési stratégiája megvalósításához 
kapcsolódó monitoring rendszer. 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 

eredményindikátorok meghatározása 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.  

A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának 
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a 
stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az 
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott 
valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring 
rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. 
Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek 

 az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és 
alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre 

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési 
módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok mérése, előállítása az operatív 
menedzsment feladata. 

Az alkalmazott indikátorok fajtái: 
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 Hatásindikátorok: A hatásindikátorok olyan következményekre utalnak, amelyek jellemzően 
közvetlenül és hosszabb időtávon belül, később jelentkeznek, ezért az átfogó célokhoz 
kerültek hozzárendelésre, sok esetben KSH mutatókat takarnak. 

 Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek 
meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok 
eredményindikátorait vettük alapul.  

 Kimeneti (output) indikátorok: Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként 
kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek 
illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (projektek) jellegéhez, a lehető 
legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé. 

Azon indikátorok esetében, ahol a bázis- és célérték indikátorok a jelen ismeretek alapján nem 
határozhatók meg, és ezek meghatározása további tervezést igényel, az ITS monitorozása (első 
éves felülvizsgálata) során szükséges a bázisérték pótlása (amennyiben lehetséges). 

A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor 
lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut 
abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak 
és számszerűsíthetőek legyenek. 
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26. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

T1: A helyi agrárfeldolgozó 
ipar és az ipari innovációk 
fejlődése 

Agrárfeldolgozó ipari csarnok  

Helyi szabadalmak száma 

db 

 

db 

0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T2: A minőségi turisztikai 
fogadókapacitások – 
szálláshely, vendéglátás – 
bővülése 

Összes szálláshely (kereskedelmi és 

magán) szállásférőhelyeinek száma 

Vendégforgalom (vendégek száma a 

kereskedelmi és a magán 

szálláshelyeken) 

Vendégéjszakák száma 

(kereskedelmi és magán) 

db 

 

 

 

fő 

db 

684 

 

 

743 

 

17 036 

2013 évi adat 

növekvő 

 

 

növekvő 

 

 

növekvő 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T3. A városi turisztikai és 
kulturális attrakciók további 
bővülése 

Összes szálláshely (kereskedelmi és 

magán) szállásférőhelyeinek száma 

Vendégforgalom (vendégek száma a 

kereskedelmi és a magán 

szálláshelyeken) 

Vendégéjszakák száma 

(kereskedelmi és magán) 

db 

 

 

 

fő 

 

db 

684 

 

 

743 

 

 

17 036 

2013 évi adat 

növekvő 

 

 

növekvő 

 

 

növekvő 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T4: Minőségi munkahelyek 
számának növekedése az 
iparban és a 
szolgáltatásokban 

Nettó jövedelem/fő Ft/fő 592792 növekvő Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

T5: A közösségi 
infrastruktúra ellátottság és 
közszolgáltatások minőségi 
javulása 

Felújított közintézményi épületek 

mérete 

m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T6: Az épített és természeti 
környezet állapotának 
javulása 

 

Felújított épületek mérete 

Lég-, zaj,- víz-, talaj szennyezettségi 

mutatók 

m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

T7: A megújuló energiák 
szerepének növekedése 

A középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése,  

kwh/év  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

 

27. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

V1. A minőségi szállás- és 

vendéglátóhely kapacitás, a 

fürdő turisztikai 

ismertségének növekedése, 

a belváros kulturális, 

közösségi funkciójának 

erősítése. 

Összes szálláshely (kereskedelmi és 

magán) szállásférőhelyeinek száma 

Vendégforgalom (vendégek száma a 

kereskedelmi és a magán 

szálláshelyeken) 

Vendégéjszakák száma 

(kereskedelmi és magán) 

db 

 

 

 

fő 

db 

684 

 

 

743 

 

17 036 

2013 évi adat 

növekvő 

 

 

növekvő 

 

 

növekvő 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

V2. A városrészben a 
közterületek és közösségi 
szolgáltatások – beleértve a 
Kórházat - szintjének 
növekedése. 

Felújított közterület mérete 

Felújított közintézményi épületek 

mérete 

m2 

m2 

 A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

V3. A Vásárhelyi utca 
térségében a városrészi 
központi funkciók 
megerősödése, közparkok 
kialakítása. 

Felújított közterület mérete 

Felújított közintézményi épületek 

mérete 

m2 

m2 

 A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

V4-5. Szegregátumok 
csökkenése, megszűnése, 
funkcionális városrészi 
központ kialakulása. 

Alacsony komfort fokozatú lakások 

aránya (félkomfortos, komfort nélküli, 

szükséglakás) (%)  

A munkanélküliség aránya  

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül  

% 

 

fő 

% 

 

% 

60 

 

 

22 

 

25 

csökkenő 

 

 

csökkenő 

 

csökkenő 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

V6. A sport- és rekreációs 
funkció erősödése. 

A sporteseményeken résztvevő 

sportolók száma 

Kiskereskedelmi egységek száma 

fő 

 

db 

 A célértékek 

kialakítása 

folyamatban 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

V7. A funkcionális-városképi 
városrészi központ 

Városközponti funkciók száma 

Eladott belépőjegyek száma 

db 

db 

 A célértékek 

kialakítása 

folyamatban 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

kialakulása, megerősödése, 
a Maros part fejlesztése. 

V8. Az infrastrukturális 

ellátottság növekedése 

Szennyvízcsatorna hálózatba 

bekötött lakások száma 

db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

9. V1. Az ipari park minőségi 

befogadó kapacitásának 

növekedése, ipari 

innovációk megjelenése az 

ipari parkban. 

Agrárfeldolgozó ipari csarnok  

Új közművesített terület mérete 

Helyi szabadalmak száma 

db 

m2 

db 

0 1 

A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

 

28. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Városközpont akcióterület       

Csipkesori üzlethelyiségek 
és lakások felújítása. 

Felújított terület m2 0 A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Városi piac és vásárcsarnok 
fejlesztése. 

Felújított csarnok db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Páger mozi és 
rendezvényház felújítása és 
energetikai korszerűsítése. 

A középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése,  

Felújított épület 

kwh/év  

 

db 

 

 

0 

A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

  1 

Makovecz Könyvtár és 

Múzeumi kiállítótér 

létrehozása 

A középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése,  

Felújított épület 

kwh/év 

 

db 

 

 

0 

A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

1 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Erdei János Városi 
sportcsarnok felújítása. 

Felújított csarnok db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Képzőművészeti alkotóház. Létrehozott intézmény db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Návay Lajos szobor 
újjáépítése. 

Újjáépített szobor db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Országzászló felállítása. Országzászló db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Csipkesor sétány és 
szoborpark kialakítása. 

Felújított közterület mérete m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Hagymatikum - a családi 
zóna további bővítése, 25 
méteres úszómedence 
kialakítása, medical 
wellness. 

Eladott fürdő belépőjegyek száma db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Művészetek Katedrája 
létrehozása. 

Résztvevők száma fő  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Honvéd városrész 

akcióterület 

      

Honvédi csapadékvíz 
elvezetés. 

Kiépített hálózat hossza m  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Társadalmi integrációs 
programok a Honvéd 
városrészben. 

A városrészben a munkanélküliek 

aránya 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 

% 

 

% 

22 

 

25 

csökkenő 

 

csökkenő 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Honvéd városrész 
rehabilitációja. 

- -   Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Körzeti megbízotti iroda 
létrehozása Honvéd 
városrészben. 

Iroda db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Iparterület akcióterület       

Ipari Park közművesítésének 
fejlesztése. 

Közművesített terület mérete m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Mezőgazdasági 
termékfeldolgozó csarnok 
építése. 

Épített csarnok  db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Inkubátor csarnok létesítése. Épített csarnok  db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Pályázatíró iroda 
létrehozása. 

Megnyert pályázatok száma Ft   Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Közösség- és 
Vállalkozásfejlesztési 
Központ 

Ügyfélszám db   Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Maros-part akcióterület       

Maros parti turisztikai 
fejlesztések (Tarzan ház, 
Makóiak sétánya, Víziút-
labirintus kialakítása). 

Eladott belépőjegyek száma db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Maros-part – Városközpont 
kapcsolat kialakítása. 

Látogatók száma db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

 
 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Kulcsprojektek       
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Erdei Ferenc téri sporttelep 
megújítása, felújítása. 

Megvalósult fejlesztések db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Észak-nyugati elkerülő út.  Megépült út km  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

43. sz. főút városi átkelési 
szakaszának komplex 
felújítása. 

Felújított út km  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Városi csapadékvíz hálózat 
bővítése, rekonstrukciója 

Kiépített hálózat hossza km  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Záportározók kiépítése, 
hozzájuk kapcsolódó 
csapadék és öntözőrendszer 
bővítése.  

Megépített záportározó m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Oktatási intézmények 
korszerűsítése.  

Felújított közintézmény m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Hálózatos projektek       

ENI fejlesztése - -  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Óvodák energetikai 
korszerűsítése.  

A középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése,  

kwh/év  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Orvosi rendelők komplex 
felújítása  

Felújított épület m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Belterületi kerékpárutak 
fejlesztése (3 km).  

Megépült kerékpárút m  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Belterületi utak felújítása (5 
km).  

Felújított út m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Távhő rendszer 
korszerűsítése és bővítése. 

Felhasznált energia kwh/év  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Makói panelprogram.  Felhasznált energia kwh/év  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Közvilágítás korszerűsítése. Felhasznált energia kwh/év  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Járdaprogram 2015-2019.  Felújított járda m  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Deszk - Kiszombor 
kerékpárút megépítése.  

Megépült kerékpárút m  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Földeák felé külterületi 
kerékpárút építése.  

Megépült kerékpárút m  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Ingyenes wifi pontok 
kialakítása.  

Kialakított pontok száma db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Játszótér építés, felújítás 15 
db 2015-2019.  

Felújított játszótér db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Faültetési program.  Kiültetett fa db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Tájsebek rehabilitációja.  Rehabilitál terület m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Újraélesztő készülék 
biztosítása minden 
közintézményben. 

Készülékek száma db  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Egyéb projektek       

Helyi közösségi, kulturális és 
hagyományőrző programok. 

Résztvevők száma fő  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Istók Margit ház 
rehabilitációja.  

Felújított épület m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Agrárcentrum kialakítása.  Megépült épület db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Makói hagyma és 
hosszúgyökér program.  

- -  A célérték 

meghatározása 

folyamatban 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Lesi földes utcáinak szilárd 
burkolatúvá tétele.  

Új szilárd burkolatú út m2  A célértékek 

kialakítása 

tervezést igényel 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Szabadtéri fitneszpark 
létrehozása 2015-2017.  

Sportcélú projekt megvalósulása db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Patai téri futballpálya 
felújítása 

Sportcélú projekt megvalósulása db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Teniszpálya létrehozása.  Sportcélú projekt megvalósulása db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Extrém bmx és gördeszka 
park.  

Sportcélú projekt megvalósulása db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Baseball pálya létrehozása. Sportcélú projekt megvalósulása db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték Célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

MAK pálya öltöző felújítása, 
parkoló kialakítása. 

Sportcélú projekt megvalósulása db 0 1 Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 

Fészekrakó program 
értelmiségieknek.  

A programban résztvevők száma fő  Program 

kialakítása 

szükséges 

Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Évente 
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának 

meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program 
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, 
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy 
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső 
körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A 
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit 
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy 
magába a stratégiába avatkozik be. 

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring 

 felelősét  

 kivitelezőjét  

 gyakoriságát  

 formai elvárásait  

 a visszacsatolás módját 

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának 
megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy 
éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente készülő akciótervek fontos 
háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell 
venni. A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi: 

4. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megvalósítás 
szervezete 

Monitoring 
jelentés 

Kontrolling: 
beavatkozások 

megfogalmazása 

 Stratégia:  

célok és 
beavatkozások 

Stratégia 
beavatkozásai - 

előkészítés 

Stratégia 
beavatkozásai - 
megvalósítás 
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A monitoring folyamat szervezete: 

 Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg 
és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket 

 Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő 
folyamatokra és konkrét beavatkozásokra  

 Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia 
megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve 
képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves 
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak 
kapcsán; a monitoring bizottság tagjai: 

 Polgármester 

 A testületi bizottsági elnökök 

 Főépítész 

 A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 

 Egyéb civil szervezetek 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó 
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy 
negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló 
jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring 
bizottság vezetője felé továbbítja. 

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat Makó város rendszeresen megjelenteti saját 
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart 
fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan 
közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs 
lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal 
nyilvános közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról. 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

 Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért 
felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a 
jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással 
kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján –a jelentést az 
illetékes szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a 
szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:  

 a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, 

 a beavatkozások megvalósításának előrehaladására, 

 a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, 

 a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk 
keresztmetszetek azonosítására, 

 javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők 
meghatározását is. 
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 Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves 
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság 
javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben 
megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos 
döntéseket. Az éves jelentés tartalma: 

 A megvalósítás szervezeti keretei 

 A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 

 A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések 
leírása és értékelése 

 A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok  

 A megvalósításra fordított pénzügyi források 

 A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek 
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is 

 A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti 
erőforrások és pénzügyi források meghatározása 

 Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése 

 Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán a 
tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető leg 
objektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a célokat, 
a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és éves 
jelentések mellékletét képezik.  
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 A dokumentum feltétlenül 
javítást igénylő elemeinek 
azonosítása 

  

 Megalapozó vizsgálat   

C/1. A korábbi IVS 
megvalósulására vonatkozó 
fejezet kiegészítése a 
vizsgálatból levonható 
következtetésekkel 

Az 1.5.1. fejezet a kért értékeléssel kiegészítésre 
került 

1.5.1., 34-36. oldal 

 ITS   

C/1. Bázis- és célértékek 
meghatározására vonatkozó 
javaslat 

Az indikátorok meghatározásánál a BM javaslat 
szerint jeleztük, hogy az indikátorok meghatározása 
a monitoringozás során szükséges lesz: „Azon 
indikátorok esetében, ahol a bázis- és célérték 
indikátorok a jelen ismeretek alapján nem 
határozhatók meg, és ezek meghatározása további 
tervezést igényel, az ITS monitorozása (első éves 
felülvizsgálata) során szükséges a bázisérték 
pótlása (amennyiben lehetséges).” 
A hiányosságok okát is jeleztük a BM javaslat 
szerint. 
Az ITS-ben meghatározott indikátorok 
számszerűsített értékei mellett az eredeti anyagban 
is szerepeltettük a várható/tervezett változást 
(növekedés, csökkenés, nem változik), ahol ez 
értelmezhető; illetve számszerűsített célértéket 
adtunk meg az adott indikátorra vonatkozóan, ahol 
ez lehetséges volt. 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 
eredményindikátorok meghatározása 
126. oldal 

C/2. Magánerős projektek és 
együttműködés megjelenítése 

Az ITS több pontban is kitér (ahol indokolt, pl. ipari 
beruházások, turisztikai szálláshely fejlesztés) a 
magánerős fejlesztésekre és az együttműködés 
lehetőségeire (lásd pl. 1. Bevezetés, 11. oldal; 2.1. 
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fejezet, 19. oldal; 3.2.1. fejezet, 29. oldal; 4.6. 
fejezet, 60. oldal; 8.2.2., 120. oldal; 8.4., 123. oldal;  
stb.).  
A projektek döntően közcélúak, megvalósításukban 
a magántőke elenyésző. Az adott pályázati kiírásból 
fog kiderülni (pl. ipari fejlesztések), hogy azt 
magántőkéből vagy közcélú beruházásként lehet 
megvalósítani (pl. turisztikai fejlesztések, 
inkubátorok, klaszterek, raktárak stb.) 

    

 Egyéb, az értékelt 
dokumentum minőségének 
javítására irányuló javaslatok 

  

 Megalapozó vizsgálat   

D/1. 1.6. pont újra strukturálása A kért átszerkesztést elvégeztük 1.6.1.2., 42. oldal 

D/2. 2. ábra javítása A kért javítást elvégeztük 1.6.1.1., 40. oldal 

D/3. Más hasonló városokkal való 
összehasonlítás  

A dokumentumban több helyen és több témakörben 
is szerepel más hasonló városokkal (pl. Szentes, 
Csongrád, Hódmezővásárhely, Mórahalom stb.) 
való összehasonlítás. Ezek egy része, ahol 
lehetséges, adatokkal is alátámasztott, lásd pl. 1. 
1.1. fejezet, 12. oldal, 13. oldal; 1.1.3. fejezet, 17. 
oldal; 1.7.1.1. fejezet, 47. oldal; 1.7.1.5. fejezet, 53. 
oldal; 1.9.1. fejezet, 71. oldal; 4.1., 241. oldal stb 

 

 ITS   

D/1. Az ITS-ben kevés 
következtetést fogalmaztak 
meg 

Nem értünk egyet a javaslattal. Megítélésünk 
szerint mind az egyes alfejezetekben, mind az 
összefoglaló, értékelő fejezetekben a Megalapozó 
vizsgálat (lásd pl. 2. és 3. fejezet), mind a 
Stratégiában kifejezetten az értékelésen, 
következtetésen van a hangsúly, ezek logikai 
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összefüggéseiből áll össze a stratégia célrendszere 
és a beavatkozások rendszere. 

D/2. Az ITS beavatkozások 
ütemezését befolyásoló 
tényezők bemutatása, illetve 
az ütemezés tömör indoklása 

Az ITS 4.5 fejezete bevezetőjében tartalmazza az 
ütemezést kialakító fő szempontokat. Ennél 
konkrétabban a befolyásoló tényezők a tervezés 
jelenlegi szintjén nem határozhatók meg. A források 
elérhetősége alapvetően meghatározza az 
ütemezést, mivel az Önkormányzat saját forrásból 
csak a pályázatok önerejének biztosítására képes. 

 

D/3. Javasolt a megvalósításhoz 
szükséges humánerőforrás-
kapacitás szükséglet bővebb 
kifejtése. 

Az ITS megvalósításához szükséges intézményi 
háttér a megvalósító Önkormányzattal egyeztetve 
került az ITS-be, jelen állás szerint bővebb 
információ nem áll rendelkezésre. 
A megvalósításhoz szükséges humánerőforrás-
kapacitás szükséglet a konkrét fejlesztési 
lehetőségek ismeretében lesz meghatározható, 
továbbá a változó igények miatt célszerű a projekt 
alapú megközelítés, külső erőforrások igénybe 
vétele, fölösleges kapacitások kialakítása helyett. 

 

D/4. Az ITS kialakításában aktívan 
közreműködő partnerek 
bevonása módjának 
bemutatása. 

A BM javaslat az ITS-ben megjelenítésre került. 8.5.2. fejezet, 139. oldal 
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 Csongrád Megye 
Közgyűlésének Elnökétől 

  

1. Partnerségi Megállapodás 
dátum javítás 

Az észrevétel szerint javítva 1. Bevezetés, 9. old. 

2. ITP javítás Az észrevétel szerint javítva 3. Középtávú célok és azok összefüggései, 26. old. 

3. ITS finanszírozási források 
javítása  

Az észrevétel szerint javítva 4.6 fejezet, 61. old. 

4. ITS rendezési és fejlesztési 
tervekkel kapcsolatos ábra 
javítása 

A tábla javítása megtörtént 98. old. 

    

 


