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1. Vezetői összefoglaló 
Nagykálló Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által közzétett „Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok 
számára” elnevezésű módszertani útmutató alapján, annak teljes mértékben megfelelve 
dolgozta ki a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda. A város számára nem kötelező 
Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése, azonban a város hosszú távú fejlesztésének 
szakmai megalapozása és konzekvens megvalósítása miatt a stratégiai koncepció 
megalkotása alapvető fontossággal bír. 

1.1. Az IVS kidolgozásának módszertana 
Az IVS-sel szemben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség olyan szigorú 
módszertani előírásokat fogalmazott meg, amelyek biztosítják a stratégiai dokumentum belső 
koherenciáját, szakmai megalapozottságát és hosszú távú megvalósíthatóságát. Az IVS 
központi gondolata a funkcionalitás, azaz mind a helyzetelemzés, mind a stratégiaalkotás 
során hangsúlyosan vizsgáltuk a város és a városrészek jelenlegi és fejlesztendő funkcióit. 

1.2. Városi szintű helyzetelemzés 
Nagykálló város Nyíregyházától 13 km-re, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti, 
Magyarország északkeleti részén, a román határtól 47, az ukrán határtól 70 km-re fekszik. A 
város kedvező geopolitikai helyzetében jelentős szerepe van az autópályának, amely 
közvetlen összeköttetést biztosít a Nagykálló és főváros között, míg a 4-es számú főút 
Záhonyon át Ukrajna felé. 

Nagykálló – az azonos nevű kistérség központjaként – kistérségi és mikrotérségi szinten 
mutatja a legnagyobb funkcionális koncentrációt. A vizsgált területeken (gazdaság, 
kereskedelem, közlekedés, távközlés, államigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális 
ellátás, kultúra, turizmus, rekreáció) főként a Nagykállói kistérség településein élők számára 
érhetőek el szolgáltatások a városban. Az egyes funkciók közül – a Megyei Pszichiátriai 
Szakkórház révén – kiemelkedik a pszichiátriai szakellátásban betöltött szerep. 

1.2.1. Gazdaság 
Bár Nagykállóban az ipar szerepe nagyobb, mint a környező településeken, a város 
gazdasági szerkezetében a mezőgazdasági jelleg domináns szerepet játszik: jóllehet a 
mezőgazdasági jellegű vállalkozások száma alacsonyabb a kistérségi átlagnál, az 
agráriumhoz azonban a térség adottságai miatt többen kapcsolódnak, főként jövedelem-
kiegészítés céljából. 

Kistérségi összehasonlításban az ipar foglalkoztatási szerepe Nagykállóban a legmagasabb, 
de még itt is számottevő mértékben elmarad az országos átlagtól. A város erőteljesen 
feldolgozóipar orientált, alapvetően a mezőgazdasági termékfeldolgozás és a könnyűipari 
tevékenységek jelenléte jellemző. 

A szolgáltatások közül kiemelkednek egyrészt a közszféra által biztosított szolgáltatások, 
másrészt a kereskedelem. A leggyorsabban fejlődő humán szolgáltatások (pl. 
ingatlanközvetítés, könyvelés, adótanácsadás, biztosítás, hitelnyújtás) a kkv szektorra 
épülnek, amelyek az új társadalmi szükségletek kielégítésére specializálódnak. Az üzleti, 
pénzügyi szolgáltatások és a szálláshelyszolgáltatás terén Nagykálló adottságai jelenleg 
még nem megfelelőek. 

Nagykálló vállalkozási szerkezetét főként a mikro-, valamint a kis- és közepes 
vállalkozások dominanciája jellemzi, többségük egyéni vállalkozás. A cégek tevékenységi 
körét tekintve a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás (23,2%), az ingatlanügyek, 
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gazdasági szolgáltatás (22,2%), a mezőgazdaság, vad-, erdő-, és halgazdálkodás (10,2%) 
és az építőipar (10,2%) nemzetgazdasági ágakban működik. 

Csatlakozva a nyíregyházi fejlesztésekhez Nagykálló is a kereskedelem, a logisztika és a 
szolgáltatások egyik decentruma lehet kedvező földrajzi elhelyezkedésére építve. Ehhez 
azonban az is szükséges, hogy megfelelő üzleti infrastruktúra álljon a befektetők 
rendelkezésére. 

1.2.2. Társadalom 
A város lakónépességének száma 2006 végén 10.324 fő volt, ami a megelőző évhez képest 
minimális mértékű (1,8‰) természetes fogyás és a jelentősebb – szelektív – elvándorlás 
(7,8‰) eredménye. Az öregedés folyamata az országos tendenciákhoz viszonyítva lassabb. 

A 2001. évi népszámlálási adatok alapján a népesség 2/3-a gazdaságilag inaktív, míg a 
gazdaságilag aktív népesség 1/6-a munkanélküli (a regisztrált álláskeresők száma 500 és 
800 fő között ingadozik. Nagykálló aktív korú népességéből a népszámlálás évében 42,7%-
ot ért el a foglalkoztatottak aránya. A kedvezőtlen értékek oka a lakosság országos 
összehasonlításban alacsony iskolai végzettsége. A város helyzete a munkaerő ingázása 
szempontjából ellentmondásos: egyfelől a foglalkoztatottak 28-29%-a jár el településéről 
dolgozni, másfelől Nagykálló jelenti a kistérség egyetlen nagyobb ingázási célpontját. A 
kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetet jelzi, hogy az egy állandó lakosra jutó személyi 
jövedelemadó-alapot képező jövedelem nagyságát tekintve a megyében a 2005. évi adatok 
alapján a Nagykállói kistérség csupán a 7. helyen áll 

1.2.3. Környezet 
A város természeti környezetét a nyírségi dombok, a Harangodi tó és az erdők határozzák 
meg, míg az épített környezet főbb jellemzői: 

• a műemléki és a helyi védelem alatt álló épületek nagy száma,  

• a városközpont védett részén található keskeny utcák, 

• a belterületi beépítettség és használati intenzitás alacsony mértéke. 

Nagykálló lakásállománya 2002-2006 között egyre növekvő mértékben emelkedett – főként 
a családi házak építésének köszönhetően. Az elmúlt időszakban épített lakások a méret és a 
szobák száma alapján kisvárosi, kertvárosi jellemzőket mutatnak. 

A lakókörnyezet fejlődésében alapvető szerepet játszik a közlekedési és közmű 
infrastruktúra megléte és minősége. Nagykálló infrastrukturális ellátottsága az elmúlt 
évtizedben sokat fejlődött. A település egész területén kiépítésre került a közüzemi víz-, gáz- 
és elektromos vezeték hálózat, viszont a szennyvíz-csatornázottság elmarad a kívánatos 
szinttől. Decentralizált pályázati forrásoknak köszönhetően a város szilárd burkolatú úttal 
való ellátottsága megközelíti a 99%-ot. Továbbra is problémát okoz, hogy kevés a parkolási 
lehetőség. A közösségi közlekedést kiszolgáló infrastruktúrák közül vasútállomással és 
autóbusz állomással rendelkezik a település, utóbbi szerepe Nagykálló és a környező térség 
közötti közösségi közlekedési kapcsolatokban jelentősebb. 

Egy település helyzetében, társadalmi folyamatainak alakulásában a gazdaság helyzete és 
az infrastrukturális feltételek mellett rendkívül fontos szerepet játszanak a 
közszolgáltatások. A fejlett közszolgáltatási háttér, a megfelelő színvonalú 
szolgáltatáskínálat nem csupán a helyben lakók számára fontos, hanem Nagykálló 
településhálózatban betöltött szerepét is jelzi: a város az oktatás, az egészségügyi és a 
szociális ellátás, a közigazgatás, a közművelődés és az egyéb közszolgáltatások terén – a 
megfelelő intézményrendszernek köszönhetően – széleskörű szolgáltatásokat kínál a helyi 
és térségi lakosság számára. 
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1.3. Városrészek bemutatása 
Nagykálló a településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, illetve a település 
természetes szerkezeti fejlődése és a településrészek kialakult jellegéből adódóan hét 
városrészre osztható. 

A zóna, „Belváros”: A város egypólusú településszerkezetének centrumában 
összpontosulnak a jellegzetes városi szolgáltató funkciók, a kistérségi központi funkciót 
ellátó szervezeti egységek és a település 
történetében meghatározó jelentőségű 
épületek. 

B zóna, „Északi kertváros”: Jellemzően 
lakóövezet, valamint lakóövezet fejleszté-
sére alkalmas területek alkotják. A lakó-
épületek mellett néhány kiskereskedelmi 
egység, termelő és szolgáltató vállal-
kozások, illetve közösségi funkciót ellátó 
intézmények is megtalálhatók.  

C zóna, „Nyugati kertváros”: A 
település ipari egységeket, temetőt és 
lakóövezetet is magában foglaló része, 
amelynek területén több vállalkozás, 
kiskereskedelmi egység is működik. A 
városban betöltött szerepe alapján 
elsősorban lakóövezetnek minősül. 

D zóna, „Ipari kereskedelmi övezet”: A 
városrész területén működnek jelenleg is 
a város legnagyobb foglalkoztatói az 
ipari, kereskedelmi funkciók működésére 
alkalmas területek elhelyezkedése miatt. 
A városrész területének kis részén 
lakóépületek is találhatók. 

E zóna, „Déli kertváros” a B zónához 
hasonló jellegzetességekkel rendelkező 
lakóövezet, bár annál kisebb területi 
tartalékai vannak a lakóövezet ki-
terjesztésre.  

F zóna, „Kiskállói turisztikai, rekreációs terület”: Itt található a Harangodi üdülőterület és 
az Ínség-domb, amelyek különleges jelentőséggel bírnak a szabadidő természetközeli 
eltöltésében. A turisztikai és rekreációs funkciót egészítik ki a vállalkozások és a lakóövezet. 

G zóna, „Városkörnyéki tanyák”: A Nagykálló városszövetétől távolabb eső, korábban 
külterületen található lakott városrészhez Birketanya, Ludastó és Szirond tartozik. 

1.4. Az IVS célrendszere 
Az IVS célhierarchiája maximálisan épít a város érvényben lévő stratégiai dokumentumaira, 
hiszen a város szakmailag megalapozott és társadalmilag elfogadott célrendszerrel 
rendelkezik, ezért az IVS-nek nem célja egy új stratégia létrehozása, hanem sokkal inkább 
egyfajta szintézis, amely során a jelenlegi állapotnak és a jövőben várható folyamatoknak 
megfelelően kerülnek pontosításra a korábbi célkitűzéseket. Mindezek során kiemelt 
figyelmet kell fordítani a stratégia egyes elemeinek összhangjára, a társadalmi kohézióra és 
a szegregációs folyamatok megállítására, valamint a negatív környezeti hatások 
kompenzálására. 
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A stratégiaalkotás során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében 
(vissza)fejlesztésekre van szükség, így megvalósítható a város kiegyensúlyozott területi, 
gazdasági és társadalmi fejlődése. Összességében az alábbi megállapítások tehetők: 

� Funkcionálisan a belvárosban indokolt a helyi/térségi közigazgatási és humán 
közszolgáltatások befogadása, a kertvárosi részeken a lakófunkciók erősítése, az 
ipari-kereskedelmi övezetben a termelő és szolgáltató egységek megtelepedése, 
Harangodon pedig a rekreációs és turisztikai szolgáltatások megalapozása. 

� A város teljes területén szükség van az egyéni és közösségi közlekedést segítő 
fejlesztésekre, valamint ezek összehangolására. 

� A belvárosban a közlekedési fejlesztések mellett, alternatív útvonal kialakításával 
egyidejűleg, a tranzit áruforgalomban betöltött szerep visszaszorítása is indokolt. 

� A városrészekben – kiemelten a Nyugati kertvárosban – városrészközponti területnek 
kell kialakulnia, amely alkalmas bizonyos közszolgáltatások, privát szolgáltatói 
egységek (pl. kereskedelem) megtelepedésére és megerősítésére.  

� A szegregációban érintett területeken a szociális gondoskodás fokozására, a 
társadalmi és munkaerő-piaci integráció ösztönzésére, illetve az eddig megvalósult 
lakókörnyezet fejlesztések fenntartásának biztosítására kell hangsúlyt helyezni.  

� A falusias beépítésű utcákban cél az intenzívebb, de zsúfoltságot nem eredményező 
területhasznosítás, ami a közművek jobb kapacitás kihasználását is lehetővé teszi.  

� Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztések tekintetében a belvárosban a műemléki 
környezethez illeszkedő egységek kialakításával és meglévők felújításával kell elérni 
a köz- és privát szolgáltatások kereslete közötti multiplikáló hatások felerősödését. 

� A városi peremterületek adhatnak helyet a nagy területigényű logisztikai 
tevékenységeknek és a nagykereskedelemnek. 

� Az ipari funkciókra a közlekedési szempontból frekventált, alacsony lakosságszámú 
peremterület alkalmas. Kivételt a turisztikai és rekreációs terület jelent az itt található 
természeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása miatt. 

� Szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek volumene, hatóköre és 
célcsoportja értelemszerűen városrészenként különböző. 

� A zöldfelületek fejlesztése a belvárosban és a lakóövezetekben a közparkok 
megújításával, Harangodon parkerdő jellegű terület kialakításával valósítható meg. 

1.5. Fejlesztési akcióterületek kijelölése 2007-2013 időszakra 
Nagykálló arra törekszik, hogy a városrehabilitációs programokon kívül is a lehető legtöbb 
támogatási forrást és magántőkét tudja mozgósítani a város területileg kiegyensúlyozott 
fejlődése érdekében, azaz a városrészi célok teljesítéséhez kapcsolódó projekteket minél 
nagyobb arányban végrehajtsa – elősegítve a városon belüli különbségek csökkenését.  

Mindezek mellett a városrehabilitációs beavatkozásokat térben fókuszáltan kell végrehajtani 
a valódi hatásosság érdekében: az integrált városfejlesztés során a tevékenységeket 
akcióterületekre kell összpontosítani, amelyek a városfejlesztés funkcionális magjaiként 
szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése tehát nem jelenti azt, hogy kizárólag ezekben a 
városrészekben történnek fejlesztések, hiszen a város egyéb projektjei és a magánszféra 
beruházásai Nagykálló teljes területét érinteni fogják. Az akcióterületek kijelölése során az 
alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

� teljesítsék az előírt feltételeket a szociális mutatók és a funkciók tekintetében; 

� kiterjedésük ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a 
fejleszteni kívánt épületek, közterek és a magánerős beruházások miatt indokoltak; 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.   13 

� megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig koncentráltak legyenek; 

� a funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak; 

� a lehető legnagyobb addicionális hatást érjük el a magántőke mobilizálásával. 

A fenti alapelveknek megfelelően Nagykállóban a következő fejlesztési akcióterületeket 
határoltuk le a 2007-2013 közötti időszakra: 

 Funkció Célcsoport 
Költség-

vetés 
(millió Ft) 

Önkor-
mányzati 
forrás (%) 

Városközpont, 
funkcióbővítő 

integrált fejlesztési 
akcióterület 

közösségi, 
városi, 

közszféra, 
gazdasági 

helyi és térségi lakosság, 
potenciális befektetők, 
ingatlantulajdonosok, 
szolgáltatók, turisták 

1 300-
1 800 25 

Szociális 
városrehabilitációs 

akcióterület 

szociális, 
közösségi, 

városi 

helyi lakosság, 
ingatlantulajdonosok, 

foglalkoztatók 
740 11 

Az akcióterületi rangsor meghatározása a következő szempontok alapján történt:  

� indokoltság, szükségesség: a fejlesztések időszerűsége, az érintett lakosság száma 
és szociális helyzete, a fejlesztések lakossági elfogadottsága; 

� előkészítettség: műszaki kidolgozottság, társadalmi egyeztetés, összhang a 
városrendezési tervvel; 

� hatások: a fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása, valamint hatása 
a város egészére, a város lakófunkciójára; 

� finanszírozás és fenntarthatóság: támogatás megszerzésének esélye, önkormányzati 
sajáterő nagysága, bevonható magánforrások mértéke, létrehozott kapacitások 
fenntarthatósága. 

A város társadalmi-gazdasági fejlődési pályára állítása szempontjából mindkét akcióterületi 
fejlesztés rendkívül fontos. Jelentős eltérés az előkészítettség terén jelentkezik: a 
városközpont fejlesztése a műszaki tervi előkészítettség, a társadalmi egyeztetés és a 
településrendezési tervhez való illeszkedés szempontjából egyaránt kidolgozottabb. 
Praktikus okokból ez a fejlesztés élvez prioritást. A város a következő időszakban a szociális 
városrehabilitációt is teljes körűen előkészíti, addig kisebb léptékű fejlesztések 
megvalósításával állíthatóak meg az esetleges kedvezőtlen társadalmi folyamatok. 

1.6. A megvalósítás mechanizmusai 
A fejlesztések megvalósítását többek között a kidolgozott ingatlangazdálkodási terv, a nem 
fejlesztési jellegű tevékenységek (pl. városmarketing, kiszámítható szabályozási környezet), 
az érintettekkel (lakosság, civil szervezetek, vállalkozások, szakhatóságok, környező 
települések) kialakított rendszeres együttműködések és szoros partnerségek szolgálják. 

Emellett kiemelt jelentőséggel bír a követelményeknek megfelelő szervezeti struktúra 
kialakítása. A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere mellett az önkormányzat 
létrehoz egy ún. városfejlesztési társaságot, amely koncentrálja a városrehabilitációval 
kapcsolatos tevékenységeket. Nagykálló tulajdonában jelenleg is több olyan gazdasági 
társaság és egyéb szervezet van, amelyek tevékenysége valamilyen módon kapcsolódik a 
városfejlesztéshez, a városrehabilitációhoz: 
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� A TESZOVÁL Kft. végzi a közterület-fenntartást, a hulladékgyűjtést és -kezelést, a 
Városi Strand, illetve a temető üzemeltetését, valamint a közüzemi víz- és csatorna- 
szolgáltatásokat. 

� A Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális, Kiemelten 
Közhasznú Kft. (Önkormányzati Nonprofit Kft.) a tájékoztatási, városmarketing és 
kulturális feladatok ellátásával tud hozzájárulni a városfejlesztés sikeréhez. 

A városfejlesztési társaság fő feladatai a városrehabilitáció stratégiai tervezése, a projekt-
generálás és befektetés-ösztönzés, a partnerség, a tájékoztatás, a pályázati és magán 
források, befektetők felkutatása, a projektmenedzsment, továbbá a fejlesztések pénzügyi 
egyensúlyának biztosítása. A városfejlesztési társaság létrehozásáról a város 
képviselőtestülete dönt, a jogszabály tartalmazza a társaság működésének feltételeit, a 
hatásköröket, a törzstőke nagyságát, a városrehabilitációs támogatásokhoz biztosítandó 
saját forrás mértékét és a humánerőforrásra vonatkozó elvárásokat. Ezt követően az 
önkormányzat egy megállapodás keretében megbízza a társaságot a városrehabilitáció 
megvalósítására. A városfejlesztési akciók pénzügyi egyensúlyának, megvalósíthatóságának 
és fenntarthatóságának folyamatos ellenőrzését az alábbi alapelvek biztosítják: felelősségi 
körök tisztázása, folyamatos információáramlás, kockázatelemzés, pénzügyi 
kötelezettségvállalás. 

Az IVS megvalósításának másik sarkalatos pontja a végrehajtás nyomon követése és a 
monitoring, ennek keretében a képviselőtestület kétévenként értékeli 

� a stratégia keretein belül megvalósuló projekteket és azok állását, 

� a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási jellemzőit, 

� a városrészi és a tematikus célok elérését, 

� a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladást. 

A monitoringrendszer alapját az elérendő átfogó, tematikus és városrészi célokhoz 
hozzárendelt, számszerűsíthető és objektív output-, eredmény-, illetve hatásindikátorok 
jelentik (pl. kerékpárutak hossza, vendégéjszakák száma, várható élettartam). 

A szakmailag megalapozott és részletesen kidolgozott Integrált Városfejlesztési Stratégia és 
a folyamatban lévő akcióterületi tervezés lehetővé teszi, hogy Nagykálló sikerrel pályázzon a 
rendelkezésre álló városrehabilitációs forrásokra, aminek eredményeként a város 
fenntartható módon növelheti fejlődési dinamizmusát, megerősítheti térségi szerepkörét, 
valamint magasabb színvonalú életminőséget és környezetet biztosíthat a lakosság 
számára.  
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2. Bevezető 

2.1. A Korányi Stratégia névadása 
Korányi Frigyes belgyógyász, egyetemi tanár, Nagykálló szülötte a magyarországi 
orvostudomány egyik megalapozó személyisége. Munkássága valamint Nagykállóban és 
Nagykállóért végzett tevékenységei példaértékűek minden nagykállói lakos számára. 

Korányi Frigyes báró Nagykállóban született, 1828. dec. 10-én. A városban töltött 
gyermekéveit követően orvostanhallgatóként részt vett a 
szabadságharcban mint alorvos, majd h. főorvos. A 
szabadságharc után egy évig a bécsi sebészeti klinikán 
képezte magát, 1851-ben avatták orvos- és sebészdoktorrá. 
1851–52-ben műtősnövendék Bécsben, de a 
szabadságharcban való részvétele miatt innen is, Pestről is 
száműzték Nagykállóra, ott 1852-től orvos, majd 1861-ben 
Szabolcs vármegye. főorvosa. 1864-ben Pesten előbb a 
tífusz-fiókkórház, 1865-tőt a Rókus Kórház 
idegbetegosztályának vezetője. 1864-ben a pesti egyetemen 
magántanárrá képesítették az idegkórtanból. 1866-ban 
kinevezték a belgyógyászat tanárává a sebészeti 
tanfolyamon, majd miután megszervezte az I. belklinikát, 
1908-ig, nyugalomba vonulásáig mint ennek igazgatója és 
tanára tevékenykedett. 

Részt vett az egészségügyi reformintézkedések szorgalmazásában, kidolgozásában. 
Elgondolásai szerint épült a belső klinikai telepen a belklinika, amelyen bevezette a 
laboratóriumi kutatást, a vegyi, bakteriológiai és röntgenvizsgálatokat. Előadásaiban, 
szakirodalmi tevékenységében a leghaladóbb, legkorszerűbb tudományos nézeteket 
érvényesítette. Indítványára létesítették a gyakornoki intézményt. Több külföldi kézikönyv 
összeállításánál kérték fel szerzőnek. Önálló tudományos eredményei főleg a mellkasi 
betegségekkel kapcsolatosak (Korányi-háromszög mellhártya-izzadmánynál, gerincoszlop-
kopogtatás). Elsők között foglalkozott a relatív szívbillentyű-elégtelenséggel. Előadásaiban 
rámutatott az egyes betegségek és a társadalmi viszonyok kapcsolatára. Hosszú időn át 
elnöke volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak, tagja az Igazságügyi Orvosi 
Tanácsnak. Kezdeményezésére indult meg a tuberkulózis elleni küzdelem, amely a 
budakeszi tbc-szanatórium, majd az első fővárosi tüdőbeteg-gondozó létesítéséhez vezetett.  

Fontos feladatnak tartotta a kórházfejlesztést és szorgalmazta a gyógyfürdők fejlesztését, 
melyeknek fontos szerepet tulajdonított mind a prevenció, mind a gyógyítás terén.  

Több mint 150 tudományos közleménye jelent meg. Az Orvos-Egészségügyi 
Dolgozók Szakszervezete emlékezetére 1955-ben Korányi Frigyes emlékérmet 
alapított, melyet évente osztanak ki olyan orvosoknak, akik a tbc elleni küzdelem 
terén kimagasló eredményeket értek el. 

Korányi Frigyes leszármazottai, apjukhoz hasonlóan jelentős közéleti munkát végeztek. 
Frigyes fia pénzügyminiszter lett, míg Sándor apja nyomdokain haladva az orvosi pályát 
választotta. 

Nagykálló jeles szülötte előtti tiszteletadásként a város stratégiai fejlesztési programját 
Korányiról nevezi el. A névválasztás egyúttal jelzés is, hogy a Stratégiában megfogalmazott 
célok elérése érdekében fontosnak a minden körülmények közötti helytállás, az új dolgokra 
való nyitottság, az innovatív szellem és a tenni akarás, vagyis mindaz amit Korányi 
munkássága során képviselt. 
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2.2. Az integrált városfejlesztési stratégia fogalma 
Az integrált városfejlesztési stratégia olyan dokumentum, amely 10-15 éves távra 
meghatározza az adott város fő stratégiai irányvonalait, és az azonosított szükségletek 
alapján kijelölt célokat követve meghatározza a tervezett fejlesztéseket. Az IVS területi 
alapon kezeli a várost: az egyes városrészek céljaira építve jelöli ki az egész városra 
vonatkozó célkitűzéseket, és ún. akcióterületeket jelöl ki a fejlesztési területekként. 

Az akcióterületek általában olyan fejlesztéseket tömörítenek, amelyek egy adott területen 
több szereplő (köz- és magánszféra) által a problémák integrált megoldását célozza. 

2.3. Alkalmazott módszertan 
A Korányi Stratégiát, Nagykálló Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a MEGAKOM Stratégiai 
Tanácsadó Iroda készítette Nagykálló Város Önkormányzata megbízásából. 

Az IVS kidolgozásának szakértői feladatai több, egymással összefüggő folyamatból állnak. 
Az elemzésre kerülő adatok és a kidolgozandó stratégiák forrásai statisztikai adatok, a 
kulcsszereplőkkel készített interjúk, a lakossági kérdőív, a korábban készült koncepciók. Az 
ez alapján kidolgozott stratégiák, elképzelések a stratégiaalkotó munkacsoport elé kerülnek, 
amely a város önkormányzati, civil és gazdasági szférájának képviselőit tömörítő testület, és 
aktívan részt vesz az IVS kidolgozásában. A szélesebb társadalmi egyeztetés lakossági és 
vállalkozói fórumokon történik, mielőtt a képviselőtestület tárgyalja és elfogadja a 
dokumentumot. 

Az adatok és információk a város egészén, majd részein statikus és dinamikus 
helyzetelemzéssel kerültek kiértékelésre. Ezeket SWOT1 elemzés keretében összegeztük, 
amely a célrendszer meghatározásának alapja. 

A célrendszer 3 szintből áll: átfogó cél, tematikus célok, városrészi célok, amelyek egymásra 
épülnek. 

Az antiszegregációs terv a statisztikai adatokon túl helyszíni bejárásra és önkormányzati 
eredetű, szociális és lakáshelyzetre vonatkozó adatokra épül. Az előbbiek alapján 
szegregátumo(ka)t azonosít, és azokra antiszegregációs tervet vagy stratégiát készít. 

 

                                                
1 A helyzetelemzések legelterjedtebb módszere a SWOT-analízis. A betűszó jelentése: Strengths – 
erősségek, Weaknesses – gyengeségek, Opportunities – lehetőségek, Threats – fenyegetések, 
veszélyek. 
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3. Helyzetelemzés 

3.1. A város szerepe a településhálózatban 

3.1.1. Nagykálló elhelyezkedése 
Nagykálló város Nyíregyházától 13 km-re, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti, 
Magyarország északkeleti részén, a román határtól 47, az ukrán határtól 70 km-re fekszik.  

A település Nyíregyháza és Nyírbátor felől a 4911-es számú úton, Újfehértó irányából pedig 
a 4912-es úton érhető el. A városon észak-déli irányban a 4102-es számú út vezet át, így 
biztosítva az összeköttetést Napkor és Balkány irányába. A település és a térség 
összeköttetésében jelentős szerepe van még a 4947-es számú, Érpatak irányába tartó 
útnak, amely a Ludastó nevű lakott külterületi településrész és a város közötti kapcsolatot is 
megteremti. A 2007-ben került átadásra az M3 autópálya, Görbeháza-Nyíregyháza 
szakasza, amely város határában ér véget. Itt csatlakozik hozzá a 403-as elkerülő út is, 
amely a 4-es számú főút Nyíregyházát elkerülő szakaszát képezi, ezáltal fontos spedíciós 
útvonal.  

Nagykálló nemzetközi geopolitikai helyzetében is jelentős szerepe van az autópályának, 
amely közvetlen összeköttetést biztosít a Nagykálló és főváros között, míg a 4-es számú főút 
Záhonyon át Ukrajna felé. A város nemzetközi csomópont szerepét egészíti ki, hogy az 
autópálya és a Vállaji magyar-román határátkelő közötti út (4911) szintén Nagykállón halad 
keresztül. 

1. ábra: Nagykálló térszerkezeti helyzete 

 
Forrás: http://terkeptar.elte.hu/autotk/  

3.1.2. Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott 
szerepkörök 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) a Nagykálló mellett található 
megyeszékhelyet a Nyíregyháza–Debrecen–Nagyvárad tengely részeként említi. 
Nyíregyháza fejlődése a tapasztalatok szerint közvetett módon, de jelentős hatással van 
Nagykálló fejlődésére is. Nyíregyháza a policentrikus, együttműködő városhálózati rendszer 
szerves eleme, Debrecen és Miskolc vonzáskörzetében, egy nemzetközi és egy regionális 
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jelentőségű közlekedési tengely találkozásánál elhelyezkedő fejlesztési alközpont, amely 
Magyarország távlati urbanizációs térszerkezeti sémája alapján Debrecennel együtt 
urbanizációs térséget alkot.  

2. ábra: Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek 

 
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) 

Az ország 6. legnépesebb vidéki városaként Nyíregyháza jelentős gazdasági, közlekedési és 
logisztikai funkciókat lát el országos és nemzetközi szinten egyaránt. A város kiemelt 
kereskedelmi útvonal mentén, több közlekedési út csomópontjában fekszik, jelentős a 
városon átmenő kelet-nyugati irányú tranzitforgalom. Ennek nyomán a városban ki is 
alakultak olyan természetes funkciók, amelyek kereskedőváros jelleget kölcsönöznek a 
településnek. Ez megmutatkozik a város gazdaságának jellegében is: az ipari termelés 
szerepe kisebb, a kereskedelem és a szolgáltatások súlya pedig viszonylag magas a hazai 
átlaghoz képest. Hiányzik azonban még számos olyan feltétel, amelyek meglétével 
Nyíregyháza Északkelet-Magyarország kereskedelmi, logisztikai és vásár központjává 
fejlődhetne. 

3. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei nagytérségi kapcsolatok 

 
Forrás: Nagykálló Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  HELYZETELEMZÉS 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.   19 

A megyeszékhely fejődésének hatásai többek között a foglalkoztatás, a gazdasági 
szolgáltatások és a lakosság számára elérhetővé váló szolgáltatásokon keresztül jelennek 
meg leginkább Nagykállóban, míg a lakónépesség számának változása terén kevésbé 
érzékelhető.A város fejlődésének – összességében mérsékeltnek tekinthető – dinamikáját a 
népesség, a munkahelyek, a munkanélküliek és a vállalkozások számának változása alapján 
a következő ábra jelzi. 

4. ábra: Nagykálló fejlődésdinamikai mutatói 

Nagykálló dinamikai jellemzői
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Forrás: KSH T-star adatbázis 

Nagykállót, illetve a Nagykállói kistérséget – sajátos településszerkezetének köszönhetően –
az OTK belső perifériás, tanyás, illetve határmenti térségei között is jelenik meg, valamint az 
országos jelentőségű tématerületek közül érint a termálvízkincs integrált hasznosítása és a 
megújuló energiaforrások részarányának növelése is.  

A Nagykállói kistérés társadalmi és gazdasági mutatók alapján is a periférikus térségek közé 
került besorolásra. A belső periférikus térségek alapvetően a vidékies (rurális) térségek 
kategóriájába esnek, hiszen az országos átlagnál jóval alacsonyabb a népsűrűségük, illetve 
magasabb az agrárgazdaságban foglalkoztatottak aránya. Felzárkózásuk feltétele, hogy e 
térségek – harmóniában a környezettel – megtartsák erőforrásaikat, mindenekelőtt 
népességüket, azon belül is elsősorban a képzettebb rétegeket, illetve fejlődésükhöz új 
erőforrásokat (pl. beruházások, üdülési funkciók) tudjanak mozgósítani. E mellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani  
� a foglalkoztatás bővítésére;  
� az infrastrukturális feltételek, a közszolgáltatások megfelelő elérhetőségére;  
� a térségi központokban a környező települések lakói által igénybe vett szolgáltatások 

bővítésére és minőségének fejlesztésére;  
� a térségi központok elérhetőségének javítására;  
� az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítására;  
� a tartós munkanélküliségből következő foglalkoztatási, mentális problémák kezelésére és 

közösségszervezési akciókkal, hatékony szociálpolitikai háttér megteremtésével. 

�  

A tanyás térségek – amelyek közé a Nagykálló és térsége is tartozik – amellett, hogy sajátos 
térszerkezeti, gazdasági és társadalmi értékeket képviselnek, alkalmasak a fenntartható 
fejlődés, az integrált, komplex vidékfejlesztés és a multifunkcionális mezőgazdaság 
megvalósítására is. A tanyák esetében a legfontosabb az elérhetőség javítása, az 
infrastruktúra-fejlesztés, a közszolgáltatások kiterjesztése és a multifunkcionalitás erősítése. 
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5. ábra: Tanyás térségek elhelyezkedése 

 
Forrás: OTK (2005) 

 

A Nagykállói kistérség, illetve maga Nagykálló város is határmenti térségnek minősül. Az 
OTK az Európai Unió belső határa melletti övezetének részeként jellemzi a kistérség nagy 
részét. Ezeknek a perifériális helyzetben lévő térségeknek sajátos elhelyezkedésük, az 
átértékelődő szerepű országhatár jelenléte kitörési pont lehet, amennyiben ennek 
lehetőségeit, mint erőforrást ki tudják használni. Nagykállóban a határmentiség egyelőre 
leginkább a tranzitforgalomban jelentkezik, annak minden előnyével és hátrányával együtt. 
Az OTK alapvető célként fogalmazza meg, hogy a felértékelődő határmentiségből, a határ 
szerepének megváltozásából adódó előnyöket – úgy, mint hídszerep, fejlesztési 
többletforrások, nemzetköziségből adódó lokális szinergiák, gazdasági-kereskedelmi 
lehetőségek – a térségek a megújulás erőforrásaként kamatoztatva tudják fejlődésük 
motorjává formálni. A megfogalmazott részcélok közül Nagykállót – mint várost és mint 
határmenti kistérségi központot – a következők érintik közvetlenül: 

� Az elérhetőség javítása határon átnyúló fő- és 
mellékút-hálózati fejlesztésekkel, ill. 
tömegközlekedés kialakításával, fejlesztésével 

� Összehangolt turisztikai termékrendszer kialakítása 
� Speciális kereskedelmi előnyök hasznosítása 
� Az átmenő határforgalommal kapcsolatos logisztikai 

szolgáltatások kiépítése 
� Közös befektetés-ösztönzés, gazdaságfejlesztés  
� A munkaerő-piaci és a képzési rendszerek 

összehangolása 
� Közös területi tervezés, közös regionális programok, 

az interregionális és transzregionális 
együttműködések hazai támogatásának biztosítása 

� A határon túli magyarok szervezeteivel, 
intézményeivel való együttműködés erősítése, a 
közös nyelv, illetve kultúra kínálta előnyök 
hasznosítása 

6. ábra: Határmenti térségek 

 
Forrás: OTK, 2005. 
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Magyarország – mint "európai gyógy- és termálvíz nagyhatalom" – a világ ötödik legnagyobb 
és legértékesebb termálvízkészletével és rendkívül kedvező geotermikus adottságokkal 
rendelkezik. Ezek az adottságok Nagykállóban is megtalálhatók. Ily módon az OTK országos 
jelentőségű integrált fejlesztési tématerületei közül a termálvízkincs integrált térségi 
hasznosítása is érinti a várost. A termálvízkincs védelme, megőrzése ill. fenntartható és 
integrált térségi hasznosítása a területfejlesztési politika országosan kiemelt célja és kiemelt 
területfejlesztési feladata. Nagykálló, mivel országos és regionális jelentőségű 
gyógyturisztikai helyszínnek nem minősül, ezért leginkább a termálvíz felhasználását 
lehetővé tevő komplex hasznosítási rendszerek – környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe vevő – térségi kiépítése (pl. geotermikus erőművek építése), a termálvagyon 
komplex (gazdasági-ipari, kommunális és rekreációs gyógyászati célú) hasznosítását 
szolgáló ipari, szolgáltatási, termékfejlesztési és kutatási vertikumokba, valamint ilyen 
hálózatok létrehozásába tud bekapcsolódni. 

Szintén az OTK országos jelentőségű integrált tématerülete a megújuló energiaforrások 
részarányának növelése. Termőföld adottságai, és korábbi faipari hagyományai alapján 
Nagykálló alkalmas energetikailag felhasználható termékek előállítására, illetve egyéb 
megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásának elősegítésére a helyi, kistérségi ellátás 
érdekében. A megújuló energiaforrások kihasználása alapvetően helyi, kistérségi feladat az 
OTK állásfoglalása szerint, de folyamatot a vonatkozó szabályozások, ösztönző 
mechanizmusok, módszertani anyagok kidolgozásával a regionális és központi területi 
koordináció segítségével lehet megvalósítani. 

3.1.3. Funkciók szerinti vonzáskörzetek 
Nagykálló az azonos nevű kistérség központja, térségi központ szerepkörét érzékelteti, hogy 
korábban megyeszékhely is volt. A település természetes módon kialakult központi 
szerepköre jelenleg is érzékelhető. Nagykálló több területen rendelkezik olyan 
sajátosságokkal – elsősorban infrastruktúra, természeti értékek, illetve a helyi közösség 
aktivitása tekintetében – amelyek a településhálózat központi egységévé teszik. 
Kiemelkednek ezek közül a megyei önkormányzat tulajdonában álló Megyei Pszichiátriai 
Szakkórház, a termálvizes strandfürdő, a nagy hagyományokkal rendelkező és specifikus 
szakképzést biztosító középiskolák, a Kállai Kettős Nemzetközi Néptánc-fesztiválok, 
valamint a Harangodi üdülőterület. A város hagyományos térszervezési szerepkörén túl,  
kistérségi és mikrotérségi szinten mutatja a legnagyobb funkcionális koncentrációt2. A 
vizsgált területeken – gazdaság, kereskedelem, közlekedés, távközlés, államigazgatás, 
oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kultúra, turizmus, rekreáció – főként a Nagykállói 
kistérség településein élők számára érhetőek el szolgáltatások a városban.  

A Nagykálló településhálózatban betöltött a funkcióit, valamint vonzáskörzetüket a következő 
táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: Nagykálló városhálózati és térségi funkciói 

Funkció Vonzáskörzet 
Gyámhivatal     Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly 
I. fokú építési hatóság     Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly 

Kistérségi központ (NUTS4)     Kistérség (Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 
Nagykálló, Szakoly, Újfehértó) 

Munkaügyi Kirendeltség     Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly 

Okmányiroda     
Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly 
és a természetes vonzáskörzet (ügykezelési lehetőségtől függően 
Nyíregyháza is) 

Kistérségi menedzsment szervezet  Kistérség 
Önkéntes Tűzoltóság Kistérség 
Rendőrség Térség 

                                                
2 a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára” című módszertani útmutatóban 
felsorolt funkciók alapján 
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Funkció Vonzáskörzet 
Járóbeteg szakellátás: fül-orr-gégészet, 
bőrgyógyászat, szemészet, nőgyógyászat, rumatológia 
(Önkormányzati működtetésben) 

Kistérség 

Tüdőszűrés, tüdő szakrendelés (Jósa András Megyei 
kórház működtetésében) 

Kistérség 

Diabétesz gondozás (Jósa András Megyei kórház 
működtetésében) Kistérség 

Pszichiátriai szakellátás (Pszichiátriai Szakkórház, 
megyei önkormányzati intézmény) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Orvosi ügyelet Mikrotérség (Biri, Kállósemjén, Nagykálló) 
Bázis óvoda 26 település 
Gimnáziumi és Szakközépiskolai oktatás és kollégium 
(Kistérségi tudáscentrum) Kistérség, megye 

Szakiskolai oktatás és kollégium Kistérség, megye 
Kulturális rendezvényközpont Kistérség, megye, interregionális 
Családsegítő szakszolgálat Kistérség 
Szociális szolgáltatások Kállósemjén, Geszteréd, Érpatak, Bököny, Nagykálló 
Pedagógiai szakszolgálat Mikrotérség (Nagykálló, Biri, Kállósemjén) 
Könyvtári alközpont Mikrotérség 
Vízközmű szolgáltatás Települések tételesen: Nagykálló,  
Folyékony szennyvízkezelés Nagykállói szennyvíz-agglomeráció (Nagykálló, Biri 12.221 LE) 
Gyógy- és rekreációs centrum Kistérség, megye 
Hagyományőrző táborok Interregionális 
Foglalkoztatás Térség 

Nagykálló tehát jelentős térszervező jelentőséggel bíró város. A település a kötelező 
funkciókon felül több önként vállalt térségi feladatot, illetve a természetes vonzáskörzetéből 
adódó funkciót is ellát.  

Az egyes funkciók közül kiemelkedik a pszichiátriai szakellátásban betöltött szerep. A 
Megyei Pszichiátriai Szakkórház az ország legnagyobb pszichiátriai szakkórháza. Ellátási 
területe megyei szintű, azaz több mint félmillió fő pszichiátriai szakellátásét végzik itt 
valamint labor és diagnosztikai szolgáltatásokat nyújtanak a térség alap- és járóbeteg 
szakellátása számára. 

Szintén jelentős Nagykálló közoktatási szerepe. A hagyományos iskolavárosi jelleg a közel 
140 éves múltra visszatekintő középiskolai képzésnek köszönhetően alakult ki. A városban a 
közoktatás minden szegmense megtalálható. A más településekről nagy számban érkező 
diákok számára a kollégiumi ellátás is biztosított. A város oktatási intézményeinek 
vonzáskörzete jellemzően térségi, de egyes képzési programok (pl. óvodapedagógia) 
esetében megyei szintű. 

A város idegenforgalmi és rekreációs funkcióiban kiemelt helyet foglal el a Harangodi 
üdülőterület és az ott zajló programok – köztük a közel két és fél évtizedes múltra 
visszatekintő Téka Népművészet Tábor –, valamint a több, mint három évtizede 
megrendezésre kerülő Kállai Kettős Néptáncfesztivál. Ez utóbbi eseményre külföldi 
résztvevők és fellépők is rendszeresen érkeznek. 

A város, és az itt működő cégek fontos szerepet töltenek be a térség munkaerő piacán. A 
város legnagyobb foglalkoztatója a Benetton Ungheria Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., 
amely közel 400 főt foglalkoztat, és éves árbevétel is meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A 
második legnagyobb foglalkoztató pedig az önkormányzat tulajdonában álló 
Településszolgáltató és Vállalkozó Kft. (TESZOVÁL), amely többek között a víz- és 
szennyvíz csatorna hálózat és tisztítás feladatait végzi. A legnagyobb helyi cég átlagosan 
120 fős alkalmazotti létszámmal végzi feladatait, árbevétele pedig megközelíti az fél milliárd 
forintot. A közlekedési adottságok megváltozása várhatóan dinamizáló hatással lesz a város 
gazdaságára és ezáltal a térségi munkaerő-piacra is. Az ún. foglalkoztatási szerepkörök 
szerint a város elsősorban az ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, és szállítmányozási 
szerepkörök kombinációjának felel meg. 
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3.1.4. A Nagykállói kistérség főbb jellemzői 

A Nagykálló központú Nagykállói kistérség az elmúlt években területfejlesztési szempontból 
kedvezményezett, leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősült, a települések 
viszonylagos gazdasági elmaradottsága valamint a teljes kistérségre vonatkozó külső és 
belső közlekedés rossz viszonyai miatt. A területfejlesztési támogatásokról és a 
decentralizáció elveiről szóló, 2013 végéig érvényes új kistérségi besorolás feltételrendszerei 
alapján azonban, a Nagykállói kistérség már nem tartozik a leghátrányosabb kistérségek 
közé, amely jelzi a térségben az elmúlt időszakban elkezdődött dinamizálódást. Az ország 
keleti részén lévő és a határ közelségének egyelőre inkább hátrányait viselő települések 
azonban a még nem elég így is hátrányos helyzetben vannak: a gazdasági és a 
népességmegtartó erő növelése, a fejlettségbeli különbségek mérséklése kizárólag saját 
bevételekből való finanszírozással nem oldható meg. 
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2. táblázat: A város funkcióinak területi hatóköre (a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban – Kézikönyv a városok számára” útmutatóban felsorolt funkciók alapján) 

 Nemzetközi Országos Regionális Megyei Mikroregionális 

Gazdaság 
� ipari terület 
� előkészítés alatt álló 

ipari park 
  � építőipari szolgáltatók � pénzintézetek 

� nagykereskedelemi egységek 

Közlekedés, 
távközlés     

� postahivatal 
� közösségi közlekedés (busz, vonat) 
� benzinkutak 
� iskolabusz járat 

Kereskedelem     � kiskereskedelmi egységek 
� piac 

Államigazgatás     

� okmányiroda 
� gyámhivatal 
� I. fokú építési hatóság 
� munkaügyi kirendeltség 
� polgárőrség 
� önkéntes tűzoltóság 
� rendőrőrs 

Oktatás    � középiskolák � óvoda, általános iskola 
� pedagógiai szakszolgálat 

Egészségügy    � pszichiátriai járó beteg 
szakellátás 

� alapszintű járóbeteg szakellátás 
� egészségügyi diganosztika és labor 
� fogászat 
� orvosi ügyelet 
� gyógyszertár 

Szociális 
ellátás     

� családsegítő szolgálat 
� bölcsőde 
� nappali ellátást nyújtó idősek klubja 

Kultúra 
� nemzetközi 

rendezvények 
� nemzetközi táborok 

   
� könyvtár 
� művelődési és kulturális központ 
� kiállító terem 

Turizmus, 
rekreáció    � természetközeli rekreációs 

terület 

� strandfürdő 
� szálláshely 
� vendéglátóhelyek 
� sportpályák és sportcsarnok  
� játszóterek 
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3.2. Nagykálló társadalmi, gazdasági helyzete 

3.2.1.  Gazdaság 

3.2.1.1. Gazdasági szerkezet 
Bár Nagykállóban az ipar szerepe nagyobb, mint a környező településeken, a város 
gazdasági szerkezetében a mezőgazdasági jelleg domináns szerepet játszik, mivel a 
foglalkoztatottak (beleértve a részmunkaidőben és idénymunkában alkalmazottakat is) 
viszonylag jelentős része az agrárágazatban dolgozik. A mezőgazdasági jellegű 
vállalkozások száma kis mértékben meghaladja a megyei átlagot, de alatta marad a 
kistérségi átlagnak. A mezőgazdasághoz azonban a térség adottságai miatt a vállalkozások 
számánál jelzettnél jóval többen kapcsolódnak, főként jövedelem-kiegészítés céljából.  

A mezőgazdasági termelést folytató gazdaságok átlagos mérete az erőforrások 
elaprózottságára utal: az 5 hektár alatti földterületek aránya meghaladja a 70%-ot, a 

gazdaságok 1/10-e pedig az egy 
hektárt sem éri el. A nagyméretű és 
magas aranykorona értékű 
földterülettel rendelkező egyéni 
vállalkozások azonban jelentős 
árbevételre tesznek szert. A 
használt földterületek művelési 
ágak közötti megoszlására jellemző 
a szántóföldek nagy aránya 
(49,5%, fő termények a kukorica, a 
búza és a napraforgó), amelyet a 
gyümölcsös telepítések követnek 
5,1%-kal (a fő termény az alma, 
amely a szabolcsi vidék 
jellegzetessége). Az erdősítettség 
aránya viszonylag alacsony, ami a 
faipari cégek jelenléte miatt 
előnytelen jellemző. 

 

A térség bruttó  hozzáadott értékének, alig több, mint 20%-a származik az iparból, ez az 
érték alacsonyabb az országos átlagnál (25,8%). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az 
országos ipari foglalkoztatott létszámnak 4,1%-át, az ipari termelés értékének pedig csupán 
2,4%-át adja, ami elmarad a megye országon belüli területi és népességi arányától (6,4% és 
5,7%). Ez az egyik legkevésbé iparosodott térség Magyarországon, amit az ipar 
foglalkoztatásban betöltött alacsony szerepe is mutat. A kistérségben a települések között 
azonban lényeges különbségek vannak: az ipar jelentősége a foglalkoztatásban 
Nagykállóban a legmagasabb, de még itt is számottevő mértékben elmarad az országos 
átlagtól. Nagykálló erőteljesen feldolgozóipar orientált, alapvetően a mezőgazdasági 
termékfeldolgozás és a könnyűipari tevékenységek jelenléte jellemző. A településen hozták 
létre a Benetton Ungheria Kft., a Benetton magyarországi leányvállalatának székhelyét, 
amely a térség legnagyobb számú munkaerőt foglalkoztató, és legnagyobb éves árbevételű 
vállalata. Emellett kiemelkedő cégek még az acélszerkezet gyártásra specializálódott 
Kallófém Kft., illetve a Teszovál Kft., amelynek fő tevékenységei a gyógyfürdő üzemeltetés, 
építőipari generál-kivitelezés, temetkezés és vízi közmű üzemeltetés. A legfontosabb 
mezőgazdasági kereskedelmi cégek a KITE Rt. Nagykálló és a BIGE HOLDING. A kis- és 
középvállalkozások versenyképessége korlátozott, amit tovább súlyosbítanak a műszaki 
infrastruktúra hiányosságai. 

7. ábra: Nagykállói mezőgazdasági területek művelési 
ágak szerint (2000.) 

Használt földterület művelési ágak szerint (hektár), 
Nagykálló

2159,88

300,57149,27

722,90

0,33
9,23

37,12

15,16

Szántó Konyhakert Üvegház, fólia Szőlő Gyümölcsös Gyep Erdő Nádas
 

Forrás: KSH ÁMÖ 2000 
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A szolgáltatások a megye gazdaságában szintén lényeges szerepet töltenek be, a GDP 
gazdasági ágazatok szerinti megoszlásában részesedésük 63,7%, ami csak kis mértékben 
marad el az országos átlagtól (65,2%) és meghaladja a regionális értéket (61,5%). A 
szolgáltatási ágazat belső foglalkoztatási struktúrája azonban a térségben jóval 
kedvezőtlenebb, mint az országos mutató. A megyében az alkalmazottak 56,8% dolgozik a 
közigazgatásban, vagy jellemzően a közszférához kapcsolódó ágazatokban, amilyen az 
oktatás, egészségügyi vagy a szociális ellátás.  Országos szinten ez az érték mindössze 
49,6%. Az országos átlagnál magasabb térségi adat összefügg a gazdasági szféra 
alacsonyabb produktivitásával, valamint azzal befektetések, nagy beruházások 
viszonylagosan alacsonyabb mértéke miatt a gazdasági jellegű szolgáltatások iránti igény is 
alacsonyabb. 

A gazdasági szolgáltatások közül kiemelkedik a kereskedelem. Ennek az ágazatnak a 
legnagyobb jelentősége Nagykálló vállalkozási, és foglalkoztatási szerkezetében. A 
városban a kiskereskedelem struktúrája jellemzően követi a megyére jellemző átlagos 
értékeket, amelynek egyik jellegzetessége, hogy az országostól magasabb az élelmiszer- és 
élelmiszerjellegű vegyes üzletek, valamint a használtcikk üzletek aránya. Ez utóbbi jelenség 
Nagykállóra fokozottan jellemző: a városban a megyei átlagot is meghaladó mértékű a 
használtcikk üzletek aránya az összes kiskereskedelmi üzleten belül, amely a helyi 
gazdaság teljesítő képességének is a viszonylagos elmaradásából eredeztethető.  

Csatlakozva a nyíregyházi fejlesztésekhez Nagykálló is a kereskedelem, a logisztika és a 
szolgáltatások, egyik decentruma lehet: mindenképpen kitörési lehetőséget jelent a kedvező 
földrajzi elhelyezkedés, amely a logisztikai tevékenységek alapjául szolgálhat. A 
leggyorsabban fejlődő humán szolgáltatások (pl. ingatlanközvetítés, könyvelés, 
adótanácsadás, biztosítás, értékpapír forgalmazás, hitelnyújtás) a kis- és közepes 
vállalkozásokra épülnek, amelyek az új társadalmi szükségletek kielégítésére 
specializálódnak. Az üzleti, pénzügyi szolgáltatások terén Nagykálló adottságai jelenleg még 
nem megfelelőek. 

 

3.2.1.2. Vállalkozási szerkezet 
Nagykálló város vállalkozási szerkezetét főként a mikro, valamint a kis- és közepes 
vállalkozások dominanciája jellemzi. A legnépszerűbb vállalkozási forma az egyéni 
vállalkozás. Ezek a vállalkozások számarányuknál lényegesen kisebb súlyt képviselnek a 
város gazdaságában, illetve a GDP termelésben.  

A társas vállalkozások aránya kissé meghaladja a 29%-ot. Az Európai Uniós irányelvek 
alapján csupán a Benetton Ungaria Kft. minősül nagyvállalkozásnak. A kis- és 
középvállalkozások felső szegmensét jelentő középvállalkozási kategóriába szintén csak egy 
vállalkozás tartozik a Nagykállói székhelyű társaságok közül, a Településszolgáltató és 
Vállalkozó Kft.(TESZOVÁL). A társas vállalkozások 90%-a ugyanakkor mikro vállalkozás, 
amelyekre az jellemző, hogy foglalkoztatottaik száma nem éri el a 10 főt. A Nagykállói 
székhelyű mikrovállalkozásoknak azonban a legnagyobb része nem alkalmaz munkavállalót, 
illetve 1 főt foglalkoztat. A cégek éves árbevétel szerinti teljesítmény szintén az alacsony 
gazdasági teljesítőképességet jelzi: a társas vállalkozások 70,5 %-a kevesebb, mint évi 20 
millió forint árbevételt realizál. 
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A cégek tevékenységi körét tekintve a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás (23,2%), 
az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás (22,2%), a mezőgazdaság, vad-, erdő-, és 
halgazdálkodás (10,2%) és az építőipar 
(10,2%) nemzetgazdasági ágakban működik. 
A vállalkozások száma 2006-ban a korábbinál 
nagyobb mértékben növekedett. A változás a 
vállalkozási szerkezet átalakulásával is járt. A 
korábbi évekhez képest 2006-ban az 
ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás (K) 
területén működő vállalkozások száma 
jelentős mértékben, arányait tekintve közel 
kétszeresére emelkedett. A mezőgazdaság, 
vad-, erdő- és halgazdálkodás ágazatokban a 
korábbi évek folyamatos csökkenése után 
2006-ban ismét növekedett a működő 
vállalkozások száma és a vállalkozási 
szerkezeten belüli aránya. Előbbi közel 100%-os, míg utóbbi 2,5 százalékpontos növekedést 
jelent.  

Az elmúlt 10 évben a legnagyobb arányt mindig a kereskedelem és javítás területén működő 
vállalkozások képviselték Nagykálló vállalkozásai között. Bár számuk 1999 óta csupán 2006-
ban változott nagy mértében, a vállalkozási szerkezetben a kereskedelem és javítás 
ágazatok arány folyamatosan visszaszorulóban van. 

A kereskedelem dominanciájának csökkenése, valamint az ingatlanügyek és gazdasági 
szolgáltatások nemzetgazdasági ágazatok arányának növekedése a tercier szektorban a 
helyi gazdaság szerkezetének átalakulására utal.  

8. ábra: Nagykállóban működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként (1999-2006.) 
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Forrás: KSH T-Star 

A kereskedelmi ágazatban a kiskereskedelemi forgalmazás dominál Nagykállóban is, 
akárcsak országos szinten. Az üzletek száma az elmúlt tíz évben 150 és 177 db között 
változott. A legutóbbi években 165 és 168 között alakult a számuk a humán gyógyszertárak 

                                                
3 2004. évi XXXIV. Törvény alapján  

Vállalkozások 
besorolása3 

db % 

Egyéni vállalkozás 598 70,69% 

Társas vállalkozás, ebből 248 29,31% 

Nagyvállalkozás 1 *0,40% 

KKV, ebből 247 *99,60% 

Közepes vállalkozás 1 *0,40% 

Kisvállalkozás 24 *9,68% 

Mikro-vállalkozás 222 *89,52% 
*a társas vállalkozásokon belüli arány, 
forrás KSH Cég-Kód-Tár alapján 
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nélkül, vagyis a kereskedelem ágazat vállalkozási számának 2006-os nagyobb mértékű 
növekedése nem járt együtt az elárusító helyek számának növekedésével. Az üzleteket 
Nagykállóban és az egész régióban is az egyéni vállalkozások üzemeltetik nagyobb 
arányban. Országos átlagban ez a tendencia fordított, vagyis több a társas vállalkozások 
üzemeltetnek kiskereskedelmi üzletek nagyobb számban. A társas vállalkozások részvétele 
a kiskereskedelemben a nagyobb városokban jelentősebb, míg a falvakban főként az egyéni 
vállalkozások végeznek ilyen tevékenységet.  

Nagykállóban a megyei és regionális átlagtól nagyobb az egyéni vállalkozások által 
működtetett egységek aránya, de nem éri el a kistérségben átlagos mértéket. Az országos 
élelmiszer jellegű termékeket forgalmazó kereskedelmi láncok közül több is megtalálható a 
városban (pl. Coop, CBA, Privát, Profi). Az első szupermarket kategóriájú üzlet 2007-ben 
nyílt, Hipermarket vagy „plaza” jellegű bevásárló központ még nem található a településen.  
A lakosságnak számottevő része bevásárlásait a környező nagyobb településeken, főként 
Nyíregyházán intézi. Ennek egyik oka a helyben található kínálat alacsonyabb szintje, 
másrészt az, hogy a bevásárló központokban és hipermarketekben több típusú termék 
(élelmiszer, ruházat, háztartási és szórakoztató elektronika, stb.), illetve más típusú 
szolgáltatások (étkezés, kölcsönzés, szórakozás, stb.) is elérhetőek. A kereskedelem és 
hozzá kapcsolódó szolgáltatások versenyében a nagykállói kereskedők akkor lehetnek 
versenyképesek ha szolgáltatásaikat méginkább hozzáigazítják a helyi igényekhez, illetve az 
eltérő profilú egységek együttműködve kínálnak széles körű választékot és szolgáltatásokat. 
Az ilyen együttműködéseknek a városon belül a legideálisabb helyszíne a belváros, ahol 
koncentráltan találhatók meg a különböző egységek, amelyek együttműködésével 
megvalósulhat egy „bevásárló és szolgáltató” utca kialakítása. 

3. Táblázat: Kiskerskedelmi üzletek működtetői (1997-2006.) 

Kiskereskedelmi üzletek működtetése (humán gyógyszertárak nélkül) 
Település / 

Térség 
vállalkozási 

forma 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

egyéni 57% 52% 52% 52% 53% 56% 54% 54% 54% 56% 
Nagykálló 

társas 43% 48% 48% 48% 47% 44% 46% 46% 46% 44% 

egyéni 66% 64% 63% 62% 62% 64% 63% 61% 61% 61% Nagykállói 
kistérség társas 34% 36% 37% 38% 38% 36% 37% 39% 39% 39% 

egyéni 63% 60% 59% 59% 58% 57% 56% 54% 53% 53% Sz-Sz-B 
megye társas 37% 40% 41% 41% 42% 43% 44% 46% 47% 47% 

egyéni 59% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 49% 48% 48% Észak-Alföldi 
régió társas 41% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 51% 52% 52% 

egyéni 55% 52% 50% 49% 47% 46% 44% 43% 41% 40% 
Magyarország 

társas 45% 48% 50% 51% 53% 54% 56% 57% 59% 60% 
Forrás: KSH T-Star 

3.2.1.3. Vendéglátás, turizmus 
A belvárosi „bevásárló és szolgáltató” utca modeljébe jól illeszkedik a vendéglátás és 
szórakozási lehetőségek bővítése is. A városban 2006-ben 62 vendéglátó egység működött, 
az éttermek és cukrászdák száma pedig 50 volt, amely megfelel az elmúlt 10 év átlagának 
is. A vendéglátás, vendégfogadás palettájáról viszont szinte teljesen hiányoznak a 
kereskedelmi szálláshelyek. A kistérségben 2006-ban mindössze Nagykállóban volt található 
1 db panzió, ahol összesen 616 vendég szállt meg. A városban, a kereskedelmi 
szálláshelyek összesen 352 db férőhelyén töltött vendégéjszakák mértéke a 2004-es 
mélyponthoz képest csaknem megduplázódott, de még így is csak a felét teszi ki az 1999-
2003 közötti átlagos forgalomnak. Míg az említett években a külföldiek a vendégeknek 
csaknem a felét tették ki, az utóbbi 3 évben a kimutatások szerint egyáltalán szálltak meg a 
város kereskedelmi szálláshelyein. A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 
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szintén lecsökkent az elmúlt 4 évben. Míg korábban átlagosan közel 2 éjszakát töltöttek a 
vendégek a szálláshelyeken, addig 2006-ban alig több mint 1 éjt. 

A vendégéjszakák számának nagy mértékű visszaesésének egyik oka a város 
idegenforgalmi vonzerejének csökkenése – amelyben közrejátszik Nyíregyháza 
vonzerejének, program és szolgáltatás kínálatának jelentős növekedése -, másrészt a helyi 
idegenforgalmi szolgáltatások számának és szolgáltatási színvonalának visszaesése. 

A városban megszállókról részletes elemzés nem áll rendelkezésre, de a tapasztalatok 
alapján főként a helyi programokra érkező külföldiek, vagy az ország távolabbi tájairól 
érkezők (közöttük a fellépők), valamilyen családi eseményre érkezők (pl. esküvő), valamint a 
pszichiátriai szakkórházban ápoltak hozzátartozói töltenek itt egy-egy éjszakát. A város 
sajátos turisztikai attrakciói jelenleg csak egy napos időtöltést jelentenek a Nagykállóba 
látogatóknak. Ilyen attrakció a csoda rabbi sírja, ahová minden évben egyszer nagy 
létszámban és szervezetten látogatnak a külföldről is érkező hittársai, akik jellemzően 
nyíregyházi szálláshelyet vesznek igénybe zarándoklatuk idején. 

Az idegenforgalom visszaesésében a programkínálat mellett a közösségi közlekedési 
feltételek hiányosságai is szerepet játszanak. Ilyen hiányosság például a vasúti hálózat egyik 
Nagykállót érintő szakasza működésének felfüggesztése, valamint a térség 
buszközlekedésének központját jelentő főtéri buszmegálló infrastruktúrájának hiányosságai 
(pl. WC, akadálymentes közlekedés, szélvédett váró, stb.) 

3.2.1.4. Üzleti infrastruktúra 
A városban az üzleti infrastruktúra fejlettsége elmarad a kistérségi központ szerepkörből 
adódó indokolt szinttől. Nagykállóban nem található ipari park, sem inkubátor ház, sem üzleti 
szolgáltató központ. Az M3-as autópálya hatására megváltozott a város logisztikai 
potenciálja. Erre reagálva fokozottabb a befektetői érdeklődés a városban, azonban 
megfelelő infrastruktúra hiányába csak ritkán valósulnak meg.  

Az ipari, kereskedelmi hasznosításra alkalmas terület az autópálya megépítésével 
kétpólusúvá vált. Az egyik pólust a város déli peremén már régóta ipari célokra hasznosított 
terület képezi. Itt működik a Benetton Ungeria Kft. is. A terület jó infrastruktúra adottságokkal 
rendelkezik. A vezetékes közművek jól kiépítettek, új zöld mezős beruházás esetén 
viszonylag egyszerűen rácsatlakozhatnak a fogyasztók a hálózatokra. A terület mellett halad 
el a Nyíregyháza-Nyírbátor vasútvonal, amely a szállítmányozás szempontjából jelenthet 
előnyt. A pozitív adottságok mellett a terület hasznosítását nehezíti, hogy a fejlesztésre 
alkalmas terület több magánszemély tulajdonában áll, akik általában mezőgazdasági 
műveléssel hasznosítják. További kedvezőtlen adottsága, hogy az autópálya illetve 
Nyíregyháza felől történő gyors megközelítésére a 4911-es számú út Nagykállót elkerülő 
szakaszának megépítéséig a városközponton áthaladva nyílik lehetőség. A kistérség 
területéről egyéni és közösségi közlekedéssel viszonylag jól megközelíthető. 

Az ipari és kereskedelmi funkciók másik pólusa az M3 autópálya Nagykálló határában lévő 
felhajtója mellett alakult ki. A terület főként logisztikai szempontból rendelkezik kedvező 
adottságokkal, hiszen Nyíregyháza, az M3 autópálya, a 4-es és 41-es számú (utóbbiak 
Ukrajna felé kapcsolatot jelentő utak) irányából jól megközelíthető, a Nagykállói kistérség, 
valamint Románia felől azonban a városközpont érintésével érhető el. A terület jelentős 
része egyelőre mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, sem a közmű infrastruktúra, sem a 
feltáró és rávezető úthálózat kiépítése nem történt még meg.  

3.2.1.5. Gazdaságfejlesztés 
Nagykálló üzleti környezete fejlődésének új lendületet adhat, ha a városban Ipari Parkot 
kialakítani kívánó privát befektetői csoport megvalósítja az M3-as felhajtó melletti területet 
érintő, előkészítés alatt álló terveit. A fejlesztés első üteme során 30 hektáron kerül 
kialakításra egy zöld mezős ipari-kereskedelmi-logisztikai terület a szükséges közmű és 
közlekedési infrastruktúrával. Kedvező pályázati elbírálás esetén a 2010 december 31-ig 
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kialakításra kerülő „Ipari, kereskedelmi és logisztikai központ”– a betelepülő cégek profiljától 
függően – akár 1.500 fő számára teremthet munkalehetőséget középtávon a térségben. A 
további tervek között szerepel moduláris rendszerű iparcsarnokok kialakítása, amely a térség 
kis- és középvállalkozásai számára biztosíthat kedvező működési környezetet. 

Az üzleti környezet fejlődésének elengedhetetlen feltétele, hogy a nagykállói vállalkozások 
nemzetgazdasági megoszlásában egyre jelentősebb arányban tevékenykedő gazdasági 
szolgáltató szektor megerősödjön, valamint a pénzügyi szolgáltatások köre is szélesedjen és 
a lakossági szolgáltatások mellett a vállalati termékek is jobban elérhetővé váljanak. 

4. Táblázat Gazdasági tevékenységekre alkalmas területek főbb adatai (2007. II. félév) 

Ipari terület hasznosítási adatai Vegyes terület Üzemi terület Ipari terület 

Iparilag használt terület, összesen  11,0 ha  28,0 ha 

Engedélyezett, beépíthető terület     

Ebből közösségi tulajdon    4,5 ha 

Ebből beépített terület  11,0 ha  4,6 ha 

Területhasznosítási tervben 
tervezett  27,0 ha   

Szabad ipari terület    2,0 ha 

Város széli határterület 5 946 ha     

Telekár  3000-3500 Ft/m2  2400-2600 Ft/m2 

Vasúti/vágánycsatlakozás  van   

Gázbevezetés  60%   

Depókapacitás  van (30%)   

Vízdíj 132 Ft + ÁFA/m3 

Szennyvíz 58 Ft + ÁFA/m3 

Szabad tisztító/derítő kapacitás  van (20%) 

Bérleti díjak  Ipari terület Városközpont Egyéb belterület 

Ipari terület  1200-1500 Ft/m2   

Üzlethelyiség   1200-1600 Ft/m2 1100-1300 Ft/m2 
Forrás: Nagykálló Város honlapja (http://www.nagykallo.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=33)  

3.2.1.6. Információs társadalom 
Egy térség üzleti környezet fejlettségét és potenciálját jellemzi az üzleti jellegű Információ 
Technológiai (IT) rendszerek és alkalmazások elérhetőségének mértéke is. Nagykálló 
Városban elérhető kommunikációs hálózatok megfelelnek a modern IT megoldások 
alkalmazási feltételeinek. A város 1000 lakosra jutó távbeszélő vonalainak száma a megyei 
átlaghoz közeli értéket mutat a rendelkezésre álló 2005. évi KSH statisztika alapján. A 
településen az internetezésre alkalmas vezetékes telefonhálózat és kábel TV hálózat mellett 
a hazai mobiltelefon hálózatok szolgáltatásai is teljes körűen elérhetők. A városban a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság tájékoztatása szerint 2006. június végén az 1000 lakosra jutó 
szélessávú internet előfizetések száma 50 db volt. Ez az arány a tapasztalatok szerint 
jelentősen megemelkedett a szolgáltatók kínálatának bővülése, a hozzáférés lehetőségeinek 
javítása és a szolgáltatási árak csökkenésének hatására. 

A helyi gazdaság fejlettségét, illetve fejlődési potenciálját a gazdasági szerkezeten, és az 
üzleti infrastruktúra és környezet mellett a helyi társadalom helyzete is jellemzi, azon belül is 
főként a lakosság aktivitása, illetve a munkanélküliségi mutatók. Ezeknek a mutatóknak a 
részletes elemzésére a „Társadalom” helyzetértékelő fejezetben kerül sor. 

 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  HELYZETELEMZÉS 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.   31 

3.2.2.  Társadalom 

3.2.2.1. Demográfia 
A demográfiai adatok szerint a város 
lakónépességének száma 2006. év végén 
10.324 fő volt, a kistérségé pedig 45.925 fő. 
A város statisztikai adatai minimális mértékű 
(1,8‰) természetes fogyást, valamint kissé 
jelentősebb elvándorlást (7,8‰) jeleznek. A 
változások azt jelentik, hogy a város 
lakossága mindösszesen 101 fővel 
csökkent a 2005. év lélekszámhoz 
viszonyítva. A népességszám csökkenését 
a legutóbbi időkig ellensúlyozni tudta a 
város, melynek népsűrűsége 151 fő/km2. 

A migráció folyamatában kedvezőtlen a 
fiatal, képzett munkavállalók elvándorlása, ami egyrészt a település munkaerő-potenciálját 
gyengíti, másrészt hozzájárul a fokozatos elöregedéshez. A 14 év alattiak (15,6 %) és a 60 
év felettiek (16,1%) relatív nagy hányada miatt magas az eltartottak aránya, ami fokozott 
terheket ró az aktív keresőkre. A legfiatalabb lakosság, a 0-14 évesek aránya az országos 
trendeknek megfelelően Nagykállóban is csökkent az elmúlt időszakban. A fiatalkorú 
lakosság száma az 1997-es létszámhoz képest mintegy 400 fővel (4 százalékpont) csökkent, 
arányuk azonban a csökkenés ellenére is magasabb, mint az országos átlag. Ez egyrészt az 
országos szinten is csökkenő gyereklétszámmal, másrészt az életkori sajátosságokkal 
magyarázható. A fiatalkorúak számának csökkenését a 15-59 éves korosztály létszámának 
növekedése szinte teljesen kompenzálja, míg a hatvan évesnél idősebbek száma csak kis 
mértékben változott a vizsgált 10 éves időszakban. Az idősebb korosztály aránya 16% körül 
ingadozott kis mértékben. 

9. ábra: Nagykálló népességének korcsoportok szerinti megoszlása (1997-2006.) 
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Forrás: KSH T-Star 
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Nagykálló korfáján is látható, hogy aktív korú lakosságon belül a fiatalabb 20-40 év közötti 
generáció létszáma magasabb, mint a nyugdíjas éveihez közelítőké. A népesség egyes 
korcsoportjai körében a férfiak és nők száma közel azonos. Alacsony mértékű férfitöbblet 
figyelhető meg az 50 évnél fiatalabbak között, azonban az 50 évesnél idősebbek körében 
már a nők vannak magasabb számban. Az első korcsoport tekintetében átlagosan 0,98 nő 
jut egy férfira, míg az utóbbi korosztály esetén 1,3 ez a szám. Jelentős mértékű nő többlet a 
65 évesnél idősebb között jelentkezik: A legidősebb vizsgált korosztály körében több mint, 
1,7 nő jut egy-egy férfira. 

10. ábra: Nagykálló korfája (2006.) 

Nagykálló lakosságának korstruktúrája, 2006.
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Forrás: KSH adatok 

Ahogy a korosztályok szerinti megoszlásból és a korfából is látható a Nagykálló 
lakosságából 2006-ban közel 6.900 főt (67%) tett ki az aktív korúak létszáma. A gazdasági 
aktivitás tekintetében jelentős átalakulás ment végbe az elmúlt évtizedekben Nagykállóban. 
A változások, amelyeket a rendszerváltozás idézett elő megfelelnek az országosan 
végbement trendeknek. Az 1980-as évek gazdasági aktivitási mutatóihoz képest jelentős 
változás állt be azáltal, hogy a mesterséges beavatkozások által megszüntetett 
munkanélküliség 1990-től eltűnt, és a gazdasági aktivitás alakulása is a piaci, főként a 
munkaerő-piaci folyamatok hatása alá került. 

3.2.2.2. Munkanélküliség-foglalkoztatás 
A rendszerváltozás előtti időszak torzító hatásait legkevésbé a 2001. évi népszámlálási 
adatok tükrözik, ezért a továbbiakban ezek elemzésére kerül nagyobb hangsúly. Az adatok 
alapján megállapítható, hogy a vizsgált népességnek hozzávetőlegesen 2/3-a gazdaságilag 
inaktív (közel fele-fele az inaktív keresők és az eltartottak ezen belüli aránya), és csupán 1/3-
uk tekinthető gazdaságilag aktívnak. Ez utóbbi csoport 1/6-a vallotta magát munkanélkülinek 
a felmérés során. Összehasonlítva a kistérségi mutatókkal megállapítható, hogy a város 
gazdasági aktivitási helyzete kedvezőbb, mint a kistérségi átlag. Csupán az eltartottak 
tekintetében kedvezőbb a kistérség mutatója. Hasonló eredményre jutunk, ha Nagykálló 
adatait Szabolcs-Szatmár-Bereg megye átlagos mutatószámaihoz hasonlítjuk. A gazdasági 
aktivitás tekintetében az Észak-alföldi régióban átlagosan kissé kedvezőbb a helyzet, mint 
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Nagykállóban. Regionális átlagban a foglalkoztatottak aránya csak minimális mértékben 
haladta meg a nagykállói szintet, ami kissé alacsonyabb munkanélküliséggel párosult. A 
gazdaságilag aktív lakosság aránya azonban mindössze 0,3 százalékponttal haladta meg a 
település hasonló mutatóját. Országos kitekintésben Nagykálló gazdasági aktivitási helyzete 
már jelentősebb lemaradást mutat. A foglalkoztatottak aránya magyarországi átlagban 6,8 
százalékponttal magasabb mint Nagykállóban (36,2%), a munkanélküliek aránya pedig 1,9 
százalékponttal alacsonyabb. Az inaktív keresők és az eltartottak aránya szintén 
alacsonyabb országos átlagban. 

A térségi és megyei átlagnál magasabb gazdasági aktivitás jelzi a város gazdasági központ 
jellegét. A regionális és országos átlagoktól kedvezőtlenebb értékek viszont a térség relatív 
elmaradottságára utalnak. 

5. táblázat: A lakosság gazdasági aktivitása (1980., 1990.,2001.) 

 Gazdaságilag aktív Gazdaságilag inaktív 

 Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső Eltartott 

1980 fő % fő % fő % fő % 
Nagykálló 4 585 43,9% - 0,0% 1 661 15,9% 4 199 40,2% 
Nagykállói kistérség 15 882 45,5% - 0,0% 5 560 15,9% 13 432 38,5% 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 255 796 43,1% - 0,0% 104 489 17,6% 233 544 39,3% 

1990 fő % fő % fő % fő % 
Nagykálló 3 972 39,8% 200 2,0% 2 130 21,3% 3 689 36,9% 
Nagykállói kistérség 12 121 37,6% 741 2,3% 8 159 25,3% 11 227 34,8% 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 220 570 38,5% 11 617 2,0% 138 924 24,3% 201 190 35,2% 

2001 fő % fő % fő % fő % 
Nagykálló 3 109 29,4% 639 6,0% 3 313 31,3% 3 527 33,3% 
Nagykállói kistérség 7 600 23,4% 2 179 6,7% 12 191 37,5% 10 556 32,5% 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 157 445 27,0% 35 605 6,1% 204 391 35,1% 184 815 31,7% 

Észak-alföldi régió 465 758 30,0% 89 128 5,7% 523 888 33,8% 472 397 30,5% 
Magyarország 3 690 269 36,2% 416 210 4,1% 3 305 541 32,4% 2 786 295 27,3% 
Forrás: www.nepszamlalas.hu 

Nagykálló aktív korú népességéből, a 15-64 éves korosztályból a népszámlálás évében 
42,7%-ot ért el a foglalkoztatottak aránya. Közülük megközelítőleg 1900 fő a helyben 
foglalkoztatottak létszáma, és 28-29%-uk jár el településéről dolgozni a 2001. évi 
népszámlálás statisztikai adatai szerint. Ugyanakkor Nagykálló jelenti a kistérség 
legjelentősebb – és egyetlen nagyobb – ingázási célpontját: több mint 676 munkavállaló jár 
ide dolgozni a térségből, de a térségen kívüli Nyíregyházáról is. Biri foglalkoztatottjainak több 
mint 25, Kállósemjén munkavállalóinak 15, Geszteréd foglalkoztatottjainak 10%-a 
Nagykállóban talált munkalehetőséget. 

A város egyik fontos munkaerő-piaci jellemzője regisztrált álláskeresők magas száma (500 
és 800 fő között ingadozik), közöttük a férfiak aránya – az országos tendenciáknak 
megfelelően – magasabb (56-60%). A munkanélküliek száma a reprezentatív felmérésen 
alapuló népszámlálási adatok alapján 2001-ben 639 fő volt. A KSH T-star adatbázisa alapján 
ugyanakkor csak 591 fő álláskereső regisztrálása történ meg. Az eltérés a felmérési és 
nyilvántartási rendszer módszertani sajátosságaiból adódik.  
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Korosztály tekintetében a 
regisztrált munkanélküliek 
túlnyomó része a 26-45 
év közöttiek közül kerül ki. 
A munkaügyi kirendeltség 
adatai kismértékben 
eltérnek a KSH adataitól, 
mert a két szervezet más-
más módszertan alapján 
vizsgáltja az álláskeresők 
számát és összetételét.  

A regisztrált álláskeresők 
számának 2006-ban 
bekövetkezett ugrásszerű 
növekedése – mind az 
Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat (ÁFSZ) 
munkaügyi 
kirendeltségeinek adataiban, mind a KSH adataiban – nem pusztán a gazdaság 
teljesítményének visszaesésének tulajdonítható. Ebben az időszakban ugyanis jelentősebb 
változások történtek az álláskeresésre vonatkozó jogi szabályozásban, amelynek hatására 
korábban nem regisztrált munkanélküliek is nyilvántartásba vételre kerültek.  

A regisztrált munkanélkülieket iskolai végzettségük szerint is vizsgálva a Nagykállói 
munkaügyi kirendeltség területén az általános iskolát és szakmunkásképzőt, illetve 
szakiskolát végzettek körében tapasztalható a legnagyobb munkanélküliség.  

Országos tendencia, hogy az elmúlt években országos szinten is megnőtt a közép-, illetve 
felsőfokú végzettséget szerzők aránya a népességen belül. Ez megmutatkozik Nagykálló és 
térsége foglalkoztatási és munkanélküliségi adataiban is. A tapasztalatok szerint a 
magasabb végzettségűek (gimnázium, szakközépiskola, technikum, egyetem és főiskola) 
körében a fiatal, 17-25 év közötti korosztály aránya a legmagasabb. Az álláskeresők 
legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása azt igazolja, hogy a magasabb 
végzettséggel (érettségi, diploma) rendelkezők nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az 
elsődleges munkaerőpiacon, azaz ezt a társadalmi réteget a munkanélküliség kevésbé érinti. 
A főiskolát és egyetemet végzettek elhelyezkedési esélyei azonban elmúlt 4 éves 
időszakban országosan is kedvezőtlenebbé váltak. Nincs ez másként Nagykállóban és 
térségében sem. A jelenlegi munkaerő-piaci igények és a felsőfokú oktatási kínálat közötti 
strukturális különbségek miatt a felsőfokú végzettségű regisztrált munkanélküliek aránya a 
jövőben várhatóan tovább fog emelkedni. 

12. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint Nagykállóban (1997-2006.) 
Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettségi szerinti száma évente (1997-2006.) 

Végzettség 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Általános iskolai  222 251 283 276 217 149 187 177 194 231

Szakmunkás   262 244 255 250 175 132 144 159 148 181

Szakiskolai  24 20 22 32 29 15 30 28 38 46
Szakközépiskolai, technikumi, 
gimnáziumi  

145 120 153 151 123 91 98 107 117 125

Főiskolai  12 7 11 10 14 10 11 13 15 16

Egyetemi  2 0 4 2 5 1 5 6 4 8

Összesen 667 642 728 721 563 398 475 490 516 607
Forrás: KSH T-star 

11. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma korosztályonként 
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A munkanélküliségi adatok éves értékelése elfedi a munkaerő piac szezonális változásait, 
illetve a jogszabályi környezet és az adatgyűjtési módszertan miatt nem különböztethetők 
meg az idény és alkalmi munkában, illetve az egész évben foglalkoztatottak. Szükséges 
tehát a gazdaságilag aktív népesség helyzetének elemzésén belül bemutatni a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők arányát is az aktívkorúakon körében. A Népszámlálás 
adatai alapján megállapítható, hogy Nagykálló aktív korú lakosságának 54,9%-a nem 
rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel 2001-ben. A munkaerőpiacon leginkább 
kiszolgáltatott legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya 23,8% volt a 15-59 éves korosztályon belül, vagyis a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők között több, mint 43% az aránya az alacsony iskolai 
végzettségűeknek. Az aktív korú népesség 1/3-a 2001-ben nem rendelkezik általános 
iskolainál magasabb végzettséggel. A fenti adatokból megállapítható, hogy a Népszámlálás 
évében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők mindössze 28,1%-a 
rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel. 

3.2.2.3. Képzettség-műveltség 
Nagykálló népességének iskolai végzettségét a Nagykállói kistérség többi településének, 
illetve a többi város átlagos adataival összehasonlítva megállapítható, hogy a térségen belül 
itt a található a legmagasabb szinten képzett lakosság. A legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 33,1%-os aránya az aktív korú népességen belül magasnak 
tekinthető. 

Az alábbi táblázatból látható, hogy Nagykálló lakossága jelentősebb arányban rendelkezik 
középfokú vagy magasabb végzettséggel, mint a térség többi településének, vagy 
városainak lakossága. A kedvező helyzet egyrészt a város hagyományos és jelenleg is 
érzékelhető iskolavárosi jellegének, másrészt a térségi humán-közszolgáltatási és gazdasági 
centrum szerepből adódó demográfiai folyamatok hatására alakult ki. A népszámlálási 
adatokhoz képest az elmúlt években a lakosság körében – az országos tendenciáknak 
megfelelően - tovább csökkent az alacsony végzettségűek aránya, illetve növekedett a 
közép, vagy magasabb fokú végzettséget szerzők száma. Az idősebb, és alacsonyabb 
végzettséggel rendelkező lakosság természetes fogyása, a 18 évre emelt iskolakötelességi 
korhatár, illetve az oktatási intézmények számának növekedése, illetve a felvehető létszám 
változása fejti ki más egyéb tényezők mellett a hatását a lakosság végzettségi szintjének 
növekedésére. 

6. Táblázat: A népesség iskolai végzettsége, 2001. 

 Nagykálló 
Kistérség többi 

települése 
összesen 

Többi város 
összesen 

Végzettség fő % fő % fő % 

A 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt 
végzettek száma 

181 1,9% 761 2,4% 377 2,1% 

A 7 éves és idősebb népességből az általános 
iskola 1-5. osztályát végzettek száma 976 10,1% 4818 15,0% 2605 14,2% 

A 7 éves és idősebb népességből az általános 
iskola 6-7. osztályát végzettek száma 

938 9,7% 3973 12,4% 2126 11,6% 

A 7 éves és idősebb népességből az általános 
iskola 8. osztályát végzettek száma 

2754 28,4% 11210 35,0% 6164 33,6% 

A 7 éves és idősebb népességből középiskolai 
végzettségű középiskolai érettségi és szakmai 
oklevél nélkül 

544 5,6% 1247 3,9% 789 4,3% 

A 7 éves és idősebb népességből középiskolai 
végzettségű középiskolai érettségi nélkül, 
szakmai oklevéllel 

1927 19,9% 5668 17,7% 3331 18,2% 
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 Nagykálló 
Kistérség többi 

települése 
összesen 

Többi város 
összesen 

Végzettség fő % fő % fő % 

A 7 éves és idősebb népességből középiskolai 
végzettségű középiskolai érettségivel, 
általános oklevéllel 

1021 10,5% 1690 5,3% 1135 6,2% 

A 7 éves és idősebb népességből középiskolai 
végzettségű középiskolai érettségivel, szakmai 
oklevéllel 

591 6,1% 1551 4,8% 1048 5,7% 

A 7 éves és idősebb népességből egyetemi, 
főiskolai végzettségű oklevél nélkül 

144 1,5% 232 0,7% 150 0,8% 

A 7 éves és idősebb népességből egyetemi, 
főiskolai végzettségű oklevéllel 624 6,4% 914 2,9% 594 3,2% 

Forrás: Népszámlálás 2001. 

A táblázatban szereplő adatok teljességéhez hozzá tartozik, hogy az életkorból adódóan a 7 
éves vagy idősebbek között többen is vannak, akik még szerezhettek magasabb (középfokú 
vagy felsőfokú) végzettséget.  A Népszámlálás 2001. rendelkezésre álló adatai alapján 
megállapítható, hogy a 25 éves és idősebb korosztályban a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya városi szinten eléri a 9%-ot. Tehát a város megfelelő korú lakosságának 
közel tizede már 2001-ben is rendelkezett főiskolai oklevéllel, vagy diplomával. Ez az arány 
az elmúlt években tovább javult, amelyben fontos szerepet játszik a közoktatás (általános 
iskola, gimnázium, szakközépiskola) megfelelő színvonalú előkészítő tevékenysége. 

3.2.2.4. Jövedelmi helyzet 
A település életminőségének egyik nagyon fontos eleme a jövedelemi viszonyok, a kereseti 
lehetőségek alakulása. A jövedelmekre, átlagkeresetre vonatkozó adatok települési szinten 
nem állnak rendelkezésre, így az elemzés kistérségi összehasonlításra támaszkodik. A 
jövedelmi helyzet megítéléséhez olyan mutatókat is fel lehet és kell használni, melyek nem 
ennyire egyértelműek, forintban nem számszerűsíthetők. Az életminőséget, illetve annak 
anyagi tényezőit áttételesen jelzi a lakosság tulajdonában lévő nagy értékű, tartós 
fogyasztási cikkek mennyisége, értéke is. 

Az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem nagyságát 
tekintve a megyei kistérségek rangsorában 2005. évi adatok alapján a Nagykállói kistérség 
csupán a 7. helyen áll a megyében, átlagosan 321.167 Ft egy állandó lakosra jutó személyi 
jövedelemadó alapot képező jövedelemmel. Ez a legmagasabb kistérségi értéknek 
(Nyíregyháza) 54%-a.  
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13. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérségek személyi jövedelemadó adatai 2003-2005. 
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Forrás: KSH Megyei statisztikai évkönyvek (2003., 2004., 2005.) 

A személyi jövedelemadót fizetők rangsorában a kistérség a 4. helyen szerepel. A két adat, 
illetve a kistérségi rangsorokban elfoglalt helyzet azt mutatja, hogy Nagykállóban a megyei 
átlag alatt van azoknak a száma, akiknek adóköteles jövedelmük keletkezik, és ennek 
átlagos mértéke is a megyei átlag alatti a vizsgált három éves időszakban. 

A megyei összehasonlításban látható, hogy a lakosság számhoz viszonyítva Nyíregyházai, 
Tiszavasvári és Vásárosnaményi kistérségekben volt több adózó, mint a Nagykállói 
kistérségben. A mutatók alapján tehát ezek azok a kistérségek, ahol a foglalkoztatás 
szempontjából kedvezőbb a helyzet, nagyobb létszámú foglalkoztatott alkalmazására nyílik 
lehetőség. A Vásárosnaményi kistérségben ugyanakkor az egy főre jutó adóalap értéke 
alacsonyabb mint a Nagykállóiban, tehát a nagyobb mértékű foglalkoztatáshoz alacsonyabb 
bejelentett bérfizetés társul. 

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül az 1000 
főre vetített személygépkocsi-állomány a legfontosabb. Természetesen a mennyiségi adatok 
mellett nagyon fontos a személygépkocsi-állomány kora, műszaki színvonala – ezek 
eltéréséből adódik, hogy az 1000 főre jutó személygépkocsik száma szerint kialakított 
fejlettségi rangsor (pl. az előbb vizsgált kistérségi szinten) csekély mértékben eltér a 
forintban számszerűsített mutatók által kapott sorrendtől. 

Az 1000 állandó lakosra jutó gépkocsi állomány alapján következtetve a jövedelmi helyzetre 
a kistérségen belül Nagykálló tekinthető a legmódosabbnak, majd Biri és Újfehértó 
következik a rangsorban. Az ábráról látható, hogy a vizsgált hat évben jelentősen (24-44%-
kal) nőtt a személygépkocsi-állomány a kistérség mindegyik településén – ez azonban csak 
egyrészt jelenti a jövedelmi színvonal emelkedését – ha egyben javul a gépkocsiállomány 
életkora is –, másrészt a lakosság hitelképességének és ezzel összefüggésben 
eladósodottságának növekedésére is utalhat. 
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14. ábra: A személygépjármű-állomány változása a Nagykállói kistérség településein 
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Forrás: Megyei Statisztikai Évkönyv, 1999-2003, KSH alapján saját szerkesztés 

3.2.2.5. Egészségi állapot 
A társadalom életminőségi szintjének egyik indikátora a népesség egészségi állapota. 
Nagykállóban jelentős környezeti terheléssel járó tevékenységet végző szervezet nem 
működik. A lakosság körében egyik betegség típus sem jelentkezik a térségi átlagtól 
számottevően eltérő mértékben. A Nagykállói lakosság körében – hasonlóan az országos 
tendenciákhoz – az ún. civilizációs betegségek – főként szív és érrendszeri megbetegedések 
jelentik az fő veszélytényezőt. 

 

 

3.2.3. Környezet 

3.2.3.1. Épített környezet 
Nagykálló a település történelme során több alkalommal is megsemmisült és újjáépült. A 
város jelenlegi épített és természeti környezete a török időkben kezdett kialakulni, a 
település teljes felégetését követően. A térség alapvetően mocsaras, lápos terület volt (ún. 
kálló). A város korábbi fejlődéséhez szükséges terület a mocsarak lecsapolásával jött létre. A 
jelenlegi szűk, keresztutcás városszerkezet a történelem folyamán fokozatosan alakult ki. Az 
épületállomány jellegét és funkcióit nagy mértékben befolyásolta, hogy a város 1325-től 
vásározó hely, térségi központ, illetve egy ideig megyeszékhely is volt. A település 
szimbolikus épülete a megyei tulajdonban lévő és műemléki védelem alatt álló volt 
megyeháza, amelyben most a Pszichiátriai Szakkórház működik. 

A belvárosban a volt megyeháza mellett további műemléki, és helyi védelem alatt álló 
ingatlanok is nagy számban találhatóak. A belvároson kívül a legjelentősebb védelem alatt 
álló épületek az Inségdomb, a Harangodi csűr és a hozzá tartozó épületek, és a Csodarabbi 
sírhelye4. Az utóbbi két építmény, illetve építmény csoport turisztikai szempontból is 
különleges jelentőséggel bír. Utóbbi zsidó vallási zarándokhely, utóbbi pedig a város kiemelt 
rekreációs és turisztikai területe, amely nyaranta több, interregionális és nemzetközi 
rendezvénynek is otthont ad. 

                                                
4 További nevezetességek a mellékletben kerülnek bemutatásra. 
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Műemléki védelem alatt álló épületek, 
építmények: 
� Református templom, Szabadság tér 
� Római katolikus templom, Kossuth u. 3. 
� Görög katolikus templom, Korányi F. u. 

13. 
� Szilágyi Ház (Helytörténeti Múzeum), 

Mártírok u. 66. 
� Pszichiátriai Szakkórház (volt 

Megyeháza), Szabadság tér 13. 
� Óbester étterem (volt Bíróság) 

Helyi védelem alatt álló épületek, 
építmények: 
� Csodarabbi sírhelye, Nagybalkányi út 
� Polgármesteri Hivatal (volt Kállay kúria), 

Somogyi B. u. 5-7. 
� Ínségdomb, Bátori út. 136. 
� Korányi F. emlékház, Hunyadi köz 2. 
� Milleniumi emlékmű, Szabadság tér 
� Harangodi csűr és társ építményei, 

Harangod 

 

A főtér védett épületei barokk és klasszicista stílusban épültek. Később, a XX. század 
második felében több olyan épület került a városmagba, amelyek stílusukban nem követték a 
város építészeti arculatát. Ilyen épület például a Szabadság téren található áruház, amely 
realista jellegével megtöri a városközpontot képét, a műemléki környezetet. 

A korábbi falusias életmódhoz igazodó településszerkezeti jellegzetességek a város egész 
területén megfigyelhetőek. A város sajátossága, hogy a belterület átlagos beépítettségét és 
a használati intenzitást jellemző mutatók alacsonyak.  

A településrendezési terv értelmében jelenleg főként a város belső területei tartalékainak 
hasznosítása a cél, amelynek hatására a kialakult de még nem teljesen kihasznált 
lakóterületek fejlődése várható. Ezt követően kerül sor a város lakóterületeinek további 
terjeszkedésére. Az intenzitás növelése egyben a település üzemeltetés hatékonyságának 
növelésének is egyik fontos feltétele, illetve környezetvédelmi szempontokból is előnyösebb. 

A területhasználat és a településrendezés szempontjából is kiemelten kezeltek a 
városközpont védett részén található keskeny utcák. Ezek a területek közúti közlekedési 
szempontból kedvezőtlenek, mivel rossz kicsatlakozásokkal rendelkeznek. 
Forgalomszervezési módjuk és funkcionális jellemzőik esetleges megváltoztatása (pl. sétáló 
utca kialakítás a Szabadságtéren), a városközpontban megvalósuló fejlesztésekkel 
párhuzamosan történhet. 

Beépítetés tekintetében a településközpont vegyes területnek minősül. A város ezen része 
több, önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű 
igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épületek valamint sportlétesítmények, elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

A település szeretné megtartani a sajátosságát jelentő, az arculatát is formáló hosszú, 
keresztutcás jellegét, a jellemzően nem elég széles főutakat, valamint a települést át-átszövő 
csatornákat és a mellettük kialakuló zöldfolyosókat is. Egyedi, a városra jellemző 
környezetformáló közterületi utcabútorzat a meglévő arculatot kívánja megtartani. Ennek a 
területe elsősorban a Szabadság tér, annak a későbbiekben északi irányba továbbvezetett 
(2. ütem) sétáló főtere, a védett városközpont. 

3.2.3.2. Természeti környezet 
Nagykálló a Közép-Nyírségi kistájon helyezkedik el. A kistáj 97 és 162 m közötti tengerszint 
feletti magasságú, félig kötött futóhomokkal, félig lösszel és löszös homokkal fedett 
hordalékkúp síkság. A felszín északi része kis relatív reliefű (átlagosan 3,5 m/km2), enyhén 
hullámos síkság, középső és déli része alacsony fekvésű, enyhén tagolt, illetve hullámos. 
Jellemző az ÉK-DNy-i csapásirányú löszös homokövezetek és az 5-25 m-rel magasabb 
futóhomok övezetek váltakozása. Típusos domborzati formái a szélbarázdák, a 12-16 m-t is 
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elérő garmadák, maradékgerincek és ÉÉNy-DDK-i irányú elzárt medencéket alkotó egykori 
folyóvölgyek.  

A kistáj éghajlata száraz, mérsékelten meleg, de a mérsékelten hűvös hatás is érződik. A 
léghőmérséklet átlagértéke valamivel alacsonyabb az országos átlagnál. A sokéves 
átlaghőmérséklet 9,6 oC, ami az utóbbi 10 évben enyhén emelkedő tendenciát mutat. A 
besugárzás évi átlagos értéke az alföldi jelleg ellenére, a kedvezőtlen földrajzi fekvés miatt 
az országos átlagnak felel meg. 

A város természeti környezetét tehát a nyírségi dombok, a Harangodi tó és az erdők 
határozzák meg. A városhoz tartozó földterületek aranykorona értékük alapján leginkább 
gyümölcs termesztésre és erdőgazdálkodásra a legalkalmasabbak. A településen és 
környékén korábban jelentősebb mértékű erdőgazdálkodás folyt, amelynek hatására a faipar 
a város egyik meghatározó gazdasági ága volt. A növénytermesztés azonban nagyobb teret 
nyert az elmúlt években a gazdálkodásban, így a természeti környezet alakítására is 
alkalmas erdőművelés háttérbe szorult. A közeli Szakolyban épülő biomassza erőmű 
potenciális igényei azonban újra jó lehetőséget biztosít majd az erdősítési programok 
megvalósítására. 

Nagykálló természetvédelmi szempontból több területen is érintett.  A város területén 
természetvédelmi (ex lege védett) és természeti területek egyaránt találhatók, amelyek a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alá tartoznak. Ezeken a területeken csak 
környezetkímélő gazdálkodás folytatására van lehetőség. Az Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) szerint az országos ökológiai hálózat övezete, valamint a Natura 2000 hálózat is 
is érinti a települést. Ez utóbbi fedésben van a természetvédelmi területekkel. Natura 2000 
SPA területek a város közigazgatási területén nem lettek kijelölve, pSCI területek a 0261, 
0275/1 és a 0277/2 hrsz-ú ingatlanok, melyek összterülete 25,159 ha. 

Nagykálló Város önkormányzata 2008 januárjában helyi jelentőségű védett természeti 
területté nyilvánította Nagykálló-Ludastópark Természetvédelmi Területet. A páratlan 
természeti környezet helyi védetté nyilvánításának célja egyrészt az, hogy az erdősterületek 
jelentős táj- és élőhely eltérési tényezőt jelentő, ligetes facsoportokkal tarkított gyepterületet 
megőrizze. További cél az igen jelentős táj- és élőhely eltérési tényezőt jelentő nagy számú 
állatfajnak szaporodó- és élőhelyet biztosító nagy területű biotóp-komplex védelmének 
jelenlegi formában történő megőrzése. 

A város további természeti értékek közül ki kell emelni a Harangodi tározót, amely egy 75 
hektáros, mesterséges, másfélmillió köbméter vizet befogadó tározó egy dombos, erdős, 
ligetes táj közepén. Harangod kedvelt kiránduló hely, sportolási és táborozási helyszín, de a 
rekreációs igények kielégítése mellett mára már jelentős természetmegőrző szerepe is van. 
Ezen a területen működik a Kaláris Tábor, amely minden nyáron kulturális programok - 
borművesség, gyöngyfűzés, fafaragás, nemezelés, agyagozás, kosárfonás, szövés - széles 
választékával várja az érdeklődőket. A tábor területén található Harangodi víztározón csónak 
és vízibicikli kölcsönzésére van lehetőség. A táborban több tűzrakásra kijelölt hely, valamint 
egy szabadtéri kemence is bérelhető. A tábor területéről kijelölt turistaút vezet a Harangodi 
erdőbe, amely a gyalogosan és kerékpárral kirándulók kedvelt úti célja. Az egyik dombtetőn 
álló, fából épült kilátónak köszönhetően a látogatók fentről is gyönyörködhetnek a dombos-
erdős tájban. 

Hazánk növényföldrajzi területbeosztásában a település – alföldi helyzete révén – a 
holartikus flórabirodalom, közép-európai flóraterületének pannóniai flóratartományába esik, 
ezen belül a Nyírség flórajárásba (Nyírségense) tartozik. A kistáj erdőtársulásai közül a 
legértékesebbek a gyertyános tölgyesek (Querco robori-Carpinetum), a pusztai tölgyesek 
(Festtuco-Quercentum roobris tibiscense), a fűz- és nyírlápok (Salici pentandrae-Betuletum 
pubescentis, Calamagrostis-Salicentum cinerea). A nyílt társulások közül a homokpuszta-
rétek (Chryzopogonetum gryllus, Festuco-Corynephoretum), a homoki láperdők (Potentillo-
Festucetum pseudoviane), a magassások (Caricetum oppropinquatae, Caricetum elatae) 
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figyelhetőek meg. Fontosabb lágyszárú fajok a területen a tőzegeper (Comarum palustre), a 
hamuvirág (Ligularia sibirica), a réti angyalka (Angelica palustris). 

Nagykálló közigazgatási területén a 8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató szerint az alábbi 
hrsz-ú területek területe minősül védett szikes tónak (32,4351 ha): 0524/29, 0524/30, 
0524/31, 0524/32, 0524/33, 0524/34, 0524/35, 0524/36. 

Védett lápnak az alábbi hrsz-ú területek minősülnek a 8006/2001. (MK 156.) KÖM 
tájékoztató szerint (95,6545 ha): 0261/a, 0261/b, 0261/c, 0277/2, 030/7a, 030/7b, 030/7c, 
030/7d, 030/7f, 030/7g, 030/7h, 030/7j, 030/7k, 030/7l, 030/7m, 030/7n, 030/7p, 030/7r, 
030/7s, 030/7t, 030/7v, 067/a, 067/b, 067/c, 067/d, 067/f, 761, 762/2, 765, 766, 811. 

Nagykálló természeti adottságai közül a táji elemeken túl kiemelkedik a termálvízkincs. A 
gyógyvízzé nyilvánított termálvíz a Városi Strandfürdőben kerül hasznosításra. A nagykállói 
strand a város központjához közel,10.000 m2-es gyönyörű, parkosított területen helyezkedik 
el. Május végétől szeptember végéig. 42 fokos gyógyvizével, kellemes, parkosított 
környezetben, röplabda-, lábtenisz-, tollaslabda-, és focipályával, büfékkel, öltözőkkel várja 
látogatóit. Az itt található három medence alapterülete 670, 100, és 180 m2, amelyeknek 
hőmérséklete 24–26, 28–30, valamint 32–34 ºC. A vízre nátrium-kloridos, jódos, brómos 
ásványi anyag tartalom jellemző, amelynek köszönhetően kiválóan alkalmas reumatikus 
megbetegedések kezelésére. A Strandfürdő medencéi műszakilag megfelelőek, de 
felújításra szorulnak. A városban nem biztosított az iskolás korúak úszás oktatása, ezért a 
fürdő fejlesztés során fedett, minden évszakban használható tanuszodai medence 
kialakítása is indokolt. 

15. ábra: Nagykálló természeti és védett természeti területei 

Nagykálló

természetvédelmi terület
természeti terület
különleges természet-megõrzési terület
(Natura 2000)

 
Forrás: NAGYKÁLLÓ TRT Szerk. Terv leírás, 2007. 
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A település területén található zöldfelületek között elkülöníthetünk közhasználatú- 
(közparkok, közkertek, közjóléti erdők, út- és térfásítások stb.) és korlátozott közhasználatú 
zöldterületeket (zöldfelületi intézmények: templomkertek, kempingek, temetők, strandok és 
sportlétesítmények stb.). A település átszellőzése, a rekreáció biztosítása miatt a 
közhasználatú zöldterületek, ezek nagysága, jellege, elhelyezkedése a fontos. 

A korlátolt használatú zöldfelületek és a magáningatlanok zöldfelületek mellett a település 
jelentős zöldfelületi elemekkel rendelkezik: temető, sportpálya, kegyeleti park, Szabadság 
tér, Harangod. A belterületi zöldfelület nagyobb része a Belvárosban (pl. főtér, sportpályák) 
és a Kiskállói turisztikai, rekreációs területen (pl. Inségdomb), és a Nyugati kertvárosban 
található. A jelentős zöldfelület ellenére elmondható, hogy a korlátlan használatú 
zöldfelületek aránya a megyei átlaghoz mérten is alacsony. A város teljes területének 
hozzávetőlegesen 0,04%-át (2,4231 ha) teszi ki a belterületi zöldfelületek aránya. 

A porták előtti zöldfelületek az önkormányzat tulajdonában vannak, viszont ezen területek 
gondozását az ingatlantulajdonosok végzik. A település helyzete ebből a szempontból 
kiemelkedően jó, hiszen a zöldfelületek gondozottak, a növénypótlás megfelelő. A 
közterületek tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik. A település területén az Akácos 
utca végén található olyan terület, amely a városi zöldfelületbe bevonva funkcióváltással és a 
hozzá kapcsolódó felújítással, karbantartással, a alkalmas lenne a Nyugati kertváros 
városrész potenciális rekreációs területévé alakításra. 

Az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit a közterületek tisztántartásáról és a települési 
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi rendelet szabályozza. A 
település köztisztaságát a közterületeken (buszmegállók, közintézmények, kereszteződések, 
illetve nagyobb vállalkozások előtt) elhelyezett hulladékgyűjtő edények segítik. A közterületi 
hulladékok elszállítását a TESZOVÁL Kft. végzi. Az illegális hulladéklerakó helyeket az 
önkormányzat felszámolta. Az újak képződését az önkormányzat tiltó táblák kihelyezésével 
és az évi két alkalommal közszolgáltatás keretében, külön díj felszámítása nélkül szervezett 
lomtalanítással kívánja megelőzni. 

A belterületi zöldterületek mellett fontos a külterületi zöldfelületek aránya, minősége. Ahhoz, 
hogy a település természeti érdekei kevésbé sérüljenek, célszerű a zöldterület 
gazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket az illetékes természetvédelmi hatóság 
javaslatainak megfelelően megvalósítani. Azoknak a hosszabb ideje felhagyott 
szántóföldeknek, ahol a természetes szukcessziónak köszönhetően természetközeli gyepek, 
erdők alakultak ki, javasolt a művelési ág megváltoztatása és a kialakult állapotnak megfelelő 
extenzív mezőgazdálkodás és erdőgazdálkodás. 

3.2.3.3. Lakásállomány 
Nagykálló város lakásállománya 2002-2006 közötti időszakban folyamatosan és egyre 
növekvő mértékben emelkedett. A lakásállományra jelentősebb hatással bíró beruházást az 
ún. „Rácz lakások” társasház városközpontban való megépítése jelentett 2004-ben. A 
lakásállomány bővülése azonban főként családi házak építésével jelentkezett. 

Az elmúlt időszakban épített lakások jellemző mérete, illetve a szobák száma leginkább 
kisvárosi, kertvárosi jellemzőket mutat. Az 1997 és 2006 között épített 288 db lakásból 145 
db két és fél, vagy háromszobás. Egyszobás lakás viszont csak elenyésző számban került 
kialakításra. 1,5-2 szobás lakásból 74 db, míg 4 vagy annál több szobásból 62 db épült fel a 
vizsgált 10 éves időszakban. Tendenciáját tekintve 1997-től 1999-ig az 1,5-2 és a 2,5-3 
szobás lakások építése dominált. Ezt követően 2005-ig az egyes lakástípusok aránya 
váltakozó mértékű volt. Ebben az időintervallumban a 2,5-3 szobás lakások építése 
fordítottan arányos kapcsolatot mutat a kisebb és nagyobb lakások arányával. A legutolsó 
években a több szobás lakások arányának visszaesése tapasztalható, ugyanakkor egyre 
nagyobb az igény a kisebb (1,5-2 szobás), illetve az egyszobás lakásokra. Ez utóbbiak 
építése még így is elhanyagolható mértéke képvisel. 
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Az épülő lakások számára 
a város szinte teljes 
területén biztosított a teljes 
közművesítés lehetősége. 
Ez alól csak a 
szennyvízcsatorna jelent 
kivételt néhány utcában. A 
meglévő lakásállományról 
a 2001-es 
Népszámláláskor készült 
részletes felmérés. Ez 
alapján megállapítható, 
hogy Nagykállóban az 
alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya összesen 
mindössze 21,5%. Ilyen 
lakások legkevésbé az 
Északi-kertváros területén 
találhatók, legnagyobb 
arányban pedig a városhoz 
tartozó tanyákon, illetve az ipari-kereskedelmi övezet területén. A lakóövezeti városrészek 
közül a „komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások” összesített aránya a Nyugati 
kertvárosban volt a legnagyobb 2001-ben. 

Jelenleg Nagykálló város tulajdonában összesen 5 db, átlagosan 25,2 m2 alapterületű 
szükséglakás található. Ezeket az Önkormányzat kedvezményes, négyzetméterenként bruttó 
100Ft-os szociális jellegű bérleti díj fejében bocsátotta a rászorultak rendelkezésére 2007-
ben. A lakások a városban elszórtan, a Nyár, Internátus, Petőfi és Temető utcákban 
találhatók.  

Önkormányzati – elsősorban szociális rászorultsági alapon kiutalt – bérlakásból 8 db van 
Nagykállóban. Ezek átlagos alapterülete 50,6 m2. A bérlakások a város 3 pontján a Kossuth, 
Deák Ferenc és Korányi utcákban találhatók. Az Önkormányzat a bérlakásaiért is 
kedvezményes bérleti díjat szed, amelynek mértéke az elmúlt évben 300 Ft volt 
négyzetméterenként. 

A szociális bérlakás célra használt ingatlanok és a szükséglakások kihasználtsága 100%-os. 
A városban érzékelhető igény van szociális bérlakások kialakítására, azonban ilyen célra 
alkalmas további ingatlanokkal az önkormányzat nem rendelkezik. A szociális bérlakások 
számának növelése más típusú ingatlanok átalakításával, vagy a lakosság által megvételre 
felajánlott ingatlanok megvásárlásával lenne megvalósítható. Ez utóbbi megoldás ellen szól, 
hogy a felajánlott ingatlanok jelentős része olyan területen található, hogy szociális 
bérlakásként való hasznosításuk szegregációs folyamat elindulásához, felgyorsulásához is 
vezethet.  

Etnikailag szegregált (telepszerű) lakókörnyezet a város belterületén, lakóterületen nem 
található. Az elmúlt években ugyanakkor a Kiskállói turisztikai, rekreációs terület szélén a 
belterülethez közeli „Kapós-kert”-ben spontán módon kialakult egy telepszerű lakóterület. Az 
érintett ingatlanok magánszemélyek – közöttük néhány az ott lakók – tulajdonában van. A 
területen élő hozzávetőlegesen 30 fő számára az önkormányzat szociális hálózata nyújt 
segítséget, függetlenül attól, hogy az ott lakók hivatalosan nagykállói lakosok-e vagy sem. A 
mostoha körülmények között élők társadalmi reintegrációja és érdekében szükséges a telep 
felszámolása és az itt lakók lakáskörülményeinek javítása. 

Nagykállóban az anti-szegregációs helyzetelemzés alapján négy olyan terület azonosítható 
be, amely a ,,Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára” c. 

16. ábra: Lakásállomány változás évenkénti mértéke 
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Forrás: KSH T-star 
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módszertani útmutató alapján szegregátumnak minősül. Amint azt a helyzetelemzés is 
kimutatta ezek a szegregátumok elsősorban az ott élők demográfiai jellemzői miatt 
minősülnek szegregátumnak, egyéb módon nem mutatkozik meg számottevően 
elkülönültségük a város más részeitől. Településszerkezetileg és közlekedési szempontból is 
vitathatatlanul a város szerves részét képezik. 

3.2.3.4. Infrastruktúra ellátottság 
A lakókörnyezet fejlődésében, a megfelelő életminőség megteremtésében alapvető szerepet 
játszik a közlekedési és közmű infrastruktúra megléte és minősége. Nagykálló infrastruktúra 
ellátottsága az elmúlt évtizedben sokat fejlődött. A település egész területén kiépítésre került 
a közüzemi vízhálózat, gázhálózat és elektromos vezeték hálózat. A rácsatlakozás mértéke 
országos, régiós és megyei átlag feletti – a közüzemi vízhálózat tekintetében 99%. A 
közüzemi szolgáltatások területén a szennyvíz-csatornázottság marad el a kívánatos szinttől. 
A szennyvíz hálózat 50km hosszan került kiépítésre. Az ivóvíz hálózat hosszához 
viszonyítva (70 km) tehát település teljes lefedettségének biztosításához hozzávetőlegesen 
további 20 kilométernyi csatorna megépítésére lenne szükség. A csatornázottság 
bővítésének azonban előfeltétele a szennyvíztisztító mű kapacitásának bővítése. Nagykálló 
város már 2006-ban megkezdte a szennyvíz infrastruktúra fejlesztésének előkészítését, 
amelyet pályázati forrásból kíván megvalósítani. 

A közmű infrastruktúra hálózat elemei a külterületeken nem kerültek teljes körűen kiépítésre. 
Ennek legfőbb oka, hogy a megépítés és üzemeletetés egy ellátott lakosra jutó költségei 
miatt gazdaságtalan a megvalósítás. A hiányzó közműveket alternatív megoldásokkal 
pótolják az érintett lakosok, addig, amíg az önkormányzat számára nem nyílik lehetőség a 
további fejlesztésekre. Ez ügyben előrelépés az Erdőalja utcában és a Fenyő dűlőben 
történt. Az itt élőkkel 2008 márciusában elindult az egyeztetés annak kapcsán, hogy ebben a 
városrészben is kiépülhessen az út, illetve a beépíthetőségnek megfelelő közműhálózat. A 
város ingatlan nyilvántartásában ugyanis ezek az utak zártkerti dűlőként szerepelnek, 
részleges közművesítéssel. A 2007-ben elfogadott rendezési terv lehetőséget biztosít az 
ingatlantulajdonosok számára beépítésre, teljes közművesítés esetén (ivóvíz, szennyvíz, 
gáz, elektromos áram). 

7. Táblázat: Infrastruktúrával részben vagy teljesen ellátatlan utcák 

2007. év 

Utcák, ahol részben 
vagy egészben nem 

érhető el az 
infrastruktúra 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma az el nem látott 
utcákban 

Érintett 
városrészek 

Erdőalja út  Északi kertváros 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Porosladány dűlő 1 Nyugati kertváros 

Vezetékes víz 

Lászlókert 2 Városkörnyéki tanyák 

Elektromos áram Lászlókert 2 Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák Közvilágítás 

Lászlókert 2 Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Fintortag  Déli kertváros 

Birke tanya  Városkörnyéki tanyák 

Ladány dűlő  Városkörnyéki tanyák 

Szennyvíz-csatorna 

Ludastó 8 Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Ludastó 8 Városkörnyéki tanyák 

Fintortag  Városkörnyéki tanyák 

Gáz hálózat 

Ladány dűlő  Városkörnyéki tanyák 
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2007. év 

Utcák, ahol részben 
vagy egészben nem 

érhető el az 
infrastruktúra 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma az el nem látott 
utcákban 

Érintett 
városrészek 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Erdőalja út  Északi kertváros 

Ladány dűlő  Városkörnyéki tanyák 

Fintortag  Városkörnyéki tanyák 

Pormentes út 

Virág út  Belváros 

Összesen: Érintett utca, 
utcaszakasz: 9 db 

Érintett HHH gyerekek: 15 
(Összes HHH gyerek 3,8%a) 

Érintett városrészek: 
• Belváros 
• Északi kertváros 
• Nyugati kertváros 
• Déli kertváros 
• Városkörnyéki t.-k 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 

Közlekedési infrastruktúra tekintetében az elmúlt években történtek jelentős változások. A 
városra jellemző a történelmileg kialakult szűk keresztmetszetű közlekedési útvonalhálózat. 
Decentralizált pályázati források bevonásával csaknem a település teljes belterületi útjait 
szilárd burkolattal látta el a város. A fejlesztések megvalósításra kerültek a város minden 
olyan útján, ahol jelentősebb számú lakosság él, vagy közlekedik. A fejlesztések hatására a 
város szilárd burkolatú úttal való ellátottsága magasan a régiós átlag felé emelkedett, 
megközelíti a 99%-ot. Továbbra is problémát okoz ugyanakkor városi szinten, de különösen 
a közigazgatási és humán közszolgáltatási intézmények közelében, hogy kialakítható és 
kialakított parkolók száma alacsony, városi szinten is kevés a parkolási lehetőség. A modern 
városi szolgáltató funkciók és közösségi terek elérése érdekében szükséges a parkolási 
lehetőségek fejlesztése. 

A gyalogos közlekedés tekintetében kedvezőtlenebb az infrastruktúra ellátottság helyzete, 
mint a közúti közlekedés esetében.  Még a településközpontban sincs minden út mellett, és 
minden oldalon kiépített járda a gyalogosok részére, ezért a gyalogosok több helyen 
kénytelenek az úttest szélén közlekedni. Mindez közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt 
veszélyforrást jelent. Az elmúlt években több, személyi sérüléssel járó baleset is történt a 
járdák hiányából fakadóan. Indokolt tehát a gyalogosközlekedés feltételeinek fejlesztése. 

A város fő közlekedési tengelyét a 4911-es (Nyíregyháza-Nyírbátor) út, továbbá a térség 
összeköttetését biztosító 4102 (Napkor-Nyíradony), 4947 (Nagykálló-Érpatak) és a 4912 
(Nagykálló-Újfehértó) utak jelentik. A településrészek közötti kapcsolatot is főként ezek az 
utak biztosítják, amelyek csomópontja a városközpontban található. Ezen a csomóponton 
keresztül lehetséges csak az ipari, kereskedelmi területek közúti megközelítése. 

A fent említett utak közül a város szempontjából a legjelentősebb a 4911-es számú út. Ez az 
út jelenti a térség kapcsolatát Nyíregyháza, valamint - a 4-es számú főútvonal elkerülő 
szakaszai és az M3 autópálya megépítése óta - Ukrajna, illetve Budapest irányába. Ennek 
megfelelően a városközponton áthaladó út terhelése jelentős mértékű, amelynek az 
intenzitása az M3-as autópálya le-felhajtó csomópontja miatt az utóbbi időben tovább 
fokozódott. Az egyes városrészek – és e miatt a környező települések – kapcsolata szintén a 
településközponton át, azt fölöslegesen terhelő módon van biztosítva. Ennek oka, hogy az 
egyes településrészek közvetlen közlekedési kapcsolatát biztosító gyűjtő- és kiszolgálóút-
hálózat szintén hiányos a településen. Az egyre növekvő – elsősorban tranzit – forgalom 
csökkentése és a történelmi belváros tehermenetesítése érdekében szükséges az átmenő 
forgalom elterelése a jelenlegi útvonalakról. 
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8. Táblázat: A település főbb útjainak 2005. évi forgalomszámlálási adatai 

Útszá
m 

Összes 
forgalom 
(E/nap) 

Személygépko
csi (j/nap) 

Összes 
tehergépkoc

si 
(j/nap) 

Nehéz motoros 
forgalom 
(E/nap) 

Kerékpár 
(j/nap) 

Lassú 
jármű 
(j/nap) 

4102. 5272 3538 312 283 490 23 
4911. 6139 3598 485 1233 60 53 
4912. 1046 578 106 265 14 9 

49147. 398 262 7 48 9 5 
 

A forgalomszámlálási adatokból megállapítható az érintett belterületi útvonalak méréskori és 
várható zajterhelése5. Az utak mentén jelenleg és távlatban is a határértékeket meghaladó 
zajterheléssel kell számolni. Különösen jelentős a terhelés-túllépés, illetve távlatban is 
prognosztizálható a 4911-es Korányi F. u. Szabadság tér, Bátori út, a 4102-es Kossuth-
Nagybalkányi út által érintett belterületi nyomvonalak mentén. A 4912-es Széchenyi-
Újfehértói út és 49147-es Debreceni úti nyomvonalakon kismértékű nappali, 10 %-os 
éjszakai többletterheléssel kell számolni. A Nyíregyháza-Újfehértó-Balkány-Nyírbátor 
irányokból érkező, illetve arra irányuló (4911-es, 4912-es, 49147-es és 4102-es vonalak) 
forgalmak sugarasan futnak be a városközponton, ezért alapvetően ezen utak forgalma a 
domináns terhelés okozója. A Ny-D-i régióhoz rendelhető utak forgalmának várostesten 
kívüli elvezetése (a távlati forgalomfejlődési növekedést is figyelembe véve) 20-30 % közötti 
forgalomcsökkenést eredményez az érintet sugárirányú utakon távlatban. Ennek 
zajterhelésben megjelenő csökkenése mérsékeltebb, de reális. 

9. Táblázat: település belterületét érintő számozott út forgalma és zajterhelése 

2006. év forgalmi adatai 
és zajterhelés 

2015. év forgalmi adatai és zajterhelés 

Út száma 
ÁNF 
j/nap 

LAeq 
nappal 

dB 

LAeq 
éjjel 
DB 

ÁNF 
j/nap 
dB 

LAeq 
nappal 

dB 

LAeq 
éjjel 
dB 

Határérték 
dB 

4102-es út (belterület) 4569 67.0 59.4 6140 68.2 60.6 
65/55* 

60/50** 

4102-es út (külterület) 1123 66.0 58.4 1505 67.2 59.6 70*** 

4911-es (belterület) 7623 69.8 61.2 10222 71.0 63.4 
65/55* 

60/50** 

4912-es (belterület) 821 61.0 52.4 1020 61.8 54.2 60/50**  

49147-es (belterület) 759 61.3 52.7 908 62.0 53.9 60/50** 
* központi belterület; ** falusias, kisvárosias, kertvárosias lakóövezet; *** külterületi szakaszok.  

A kormányzat korábbi szándéka szerint az M3-as autópálya Nagykálló közigazgatási 
területére érkezésével szinte egy időben (2006-2007) elkezdődhetett volna a Nyírbátort 
Nyíregyházával összekötő, Nagykállót elkerülő út építése is, ami révén egy gyorsforgalmú 
úttal közvetlen összeköttetés jött volna létre Nagykálló és a vállalji határátkelő között. Az 
elkerülő út megépítése azonban még nem kezdődött meg, csak a nyomvonal tervek kerültek 
meghatározásra, de jelenleg egyáltalán nem szerepel az ismert regionális közlekedés 
fejlesztési tervek között.  

                                                
5 A távlati forgalom nagysága az ÁKMI 2004. évi korrigált országos forgalomszámlálási adatai, a 
KHVM távlati forgalomfejlődési szorzói alapján lett került kiszámításra.. Az útakhoz tartozó referencia 
egyenértékű A-hangnyomásszint – (LAeq(7,5)g,s,t,j) számítását az ÚT 2-1.302/2003. útügyi műszaki 
előírásban foglaltak szerint került elvégzésre. 
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Az elkerülő út mellett belső forgalomszerkezeti változtatások megvalósítása is indokolt a 
zajártalom csökkentésére az egyéb passzív (pl.: a városközpontban a nehézgépjármű 
forgalom korlátozása, növénytelepítés) beavatkozások mellett.  

A közösségi közlekedést kiszolgáló infrastruktúrák közül vasútállomással és autóbusz 
állomással rendelkezik a település. Vasútvonalak közül a várost 2007. márciusáig a 101 km 
hosszú, 113. számú Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta és a 37 km hosszú, 112. számú 
Nagykálló-Nyíradony érintette. Ez utóbbi vonalon a forgalom 2007. március 3.-án állt le a 
személyszállítás a vasúti szárnyvonalak lezárását érintő intézkedések miatt, március 4.-től 
az utasok szállítása vonatpótló autóbuszok segítségével történik. A 113. számú vonalon a 
várost munkanapokon 19, hétvégén és ünnepnapokon pedig 17 vonat érinti. A vasútállomás 
a város szélén helyezkedik el, a városközponttól távol. Jelenleg nem megoldott a 
városközpont gyors elérhetősége a vasútállomásról, azonban az Önkormányzat tervei között 
szerepel egy helyi autóbuszjárat indítása ezen a vonalon is a munkába és iskolába járó 
utasok, valamint a humán közszolgáltatások és a térségi közigazgatáshoz való hozzáférés 
érdekében. 

Nagykálló város és a környező térség közötti közösségi közlekedési kapcsolatokban a 
távolsági autóbuszjáratok szerepe a legjelentősebb. A térségi közösségi közlekedési 
központként funkcionáló buszállomás jelenleg a város főterének szomszédságában, a 
Szabadságtér – Bátori utca – Árpád utca által bezárt háromszög alakú területen található. 
Munkanapokon 166 db távolsági autóbuszjárat érinti a várost, amely már önmagában is 
jelentős forgalmi terhelést okoz.  A járatokon munkanapokon kb. 4800 ember utazik, akik 
főként munkába járáshoz és a különböző közösségi funkciók (oktatási, egészségügyi, 
szociális intézmények, okmányiroda) eléréséhez veszik igénybe a tömegközlekedést. A 
buszállomás közlekedésbiztonsági szempontból egy különösen balesetveszélyes helyen 
alakult ki. A járművek és gyalogosok kedvezőtlen közlekedési feltételei mellett a buszok és 
utasaik várakozási feltételeinek hiánya 
is jellemző a területre. A buszállomás 
területén az utasok szabadtéri padokon 
várakozhatnak, mosdók, 
mellékhelyiségek, fedett utasvárók 
nincsenek, az akadálymentes 
közlekedés nem megoldott, a megfelelő 
buszparkolók, és a vezetők pihenőhelyei 
sem kerültek kialakításra. 

A buszállomás körüli tér nem teszi 
lehetővé megfelelő körülmények 
kialakítását, de ez forgalomszervezési, 
közlekedésbiztonsági és városrendezési 
szempontból sem lenne előnyös. 

A kistérségi közösségi közlekedés ezen 
ága számára a városközpont egy másik területén jelölt ki helyet a településrendezési terv. Itt 
biztosíthatók lesznek a megfelelő, minden igényt kielégítő a közlekedési, a várakozási és 
utas tájékoztatási feltételek, valamint az egyéni (gyalogos, kerékpáros, autós) és közösségi 
közlekedésmódok közötti váltás lehetősége. Az utasok az új helyről is könnyen, de a 
korábbinál biztonságosabban közelíthetik meg a különböző humán és közigazgatási 
közszolgáltatási helyszíneket. Nagykálló város az új buszállomás kialakításának 
előkészítését 2006 végén kezdte meg. Az azóta eltelt valamivel több mint 1 év alatt a projekt 
teljeskörűen kidolgozásra került, és rendelkezésre állnak a szükséges tervezés, műszaki és 
engedélyezési dokumentumok ahhoz, hogy közösségi közlekedés feltételeit érintő jelenetős 
fejlesztés megvalósítása elkezdődjön. 
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3.2.4. Közszolgáltatások 
Egy település helyzetében, társadalmi folyamatainak alakulásában a gazdaság helyzete és 
az infrastrukturális feltételek mellett rendkívül fontos szerepet játszanak a közszolgáltatások. 
A fejlett közszolgáltatási háttér, a megfelelő színvonalú szolgáltatáskínálat nem csupán a 
helyben lakók számára fontos, hanem a város településhálózatban betöltött szerepét is jelzi. 
A megfelelő közszolgáltatási kínálat a jogszabályi kötelezettségeken túl figyelembe veszi a 
társadalmi szükségleteket és a gazdasági igényeket is, proaktív szervezésével elősegíthető 
egy-egy település fejlődésének dinamizálódása. Esetlegesen kedvezőtlenül kialakított 
szolgáltatáskínálat a mellett hogy nem szolgál társadalmi-gazdasági érdekeket (társadalmi 
hasznossága negatív), többlet anyagi terheket is róhat a település költségvetésére. Az 
alábbiakban Nagykálló közszolgáltatásainak helyezte, fejlődési tendenciái kerülnek részletes 
bemutatásra. 

3.2.4.1. Oktatás-nevelés 
A városban igénybe vehető oktatási és ehhez kapcsolódó szociális jellegű 
közszolgáltatásokat jellemzően az önkormányzat saját fenntartású intézményekben történő 
feladatellátással biztosítja. Kivétel ez alól az  alapfokú művészetoktatási tevékenység, melyet 
közoktatási megállapodás keretében az általános iskola épületében kiszervezett formában 
biztosít; a családok átmenti otthona, amelyet a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
működtet; és a Nyírvidéki TISZK keretében végzett szakiskolai oktatás. Az alap és 
középfokú oktatás mellett, a Nyíregyházi Főiskolával történő együttműködés keretében a 
felsőfokú szakképzésben való részvételre is lehetőség nyílik majd a jövőben Nagykállóban. 

A városban jelenleg elérhető oktatási közszolgáltatások a következők: 

� Óvodai nevelés 
� Általános iskolai oktatás 
� Alapfokú művészetoktatás 
� Gyógypedagógiai tanácsadás 
� Korai fejlesztés és gondozás 
� Fejlesztő felkészítés 
� Nevelési tanácsadás 
� Logopédiai ellátás 
� Továbbtanulási-, pályaválasztási 

tanácsadás 

� Gyógytestnevelés 
� Gyermekjóléti szolgáltatás 
� Bölcsőde 
� Családi napközi 
� Iskolai napközi 
� Családok átmeneti otthona 
� Gimnáziumi oktatás 
� Szakközépiskolai oktatás 
� Szakiskolai oktatás 

Jelenleg a Családi napközi és Házi gyermekfelügyelet szolgáltatás biztosítása még nem 
megoldott a településen, illetve a térségben, a felsőfokú szakképzés előkészítése pedig 
folyamatban van. 
A város négy intézmény fenntartásával látja el közoktatási feladatait. A közoktatás területén 
több szervezeti változás volt az elmúlt időszakban, mely szakmai alapokon a 
gazdaságosságot is szolgálja. A közoktatási szabályozás eredményeként elkészültek azok a 
programok, tervek, amelyek a település stratégiai elképzeléseit intézményekre lebontva 
tartalmazzák, azok megvalósítását szolgálják. Felülvizsgálatuk, módosításuk a képviselő-
testület elvárásainak és a jogszabályi változásoknak megfelelően történik. 
A Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde két telephelyen működik. Engedélyezett férőhely 
az óvodában 300 fő, a bölcsődében 20 fő. 
A Városi Bölcsőde az Ady Endre út 18. sz. alatt működik. Szakmailag önálló, 2007. július 1-
től tartozik az óvodákhoz. A szervezeti változással a bölcsőde és az óvoda közötti 
átjárhatóság rugalmasabb lett. Ha a gyerek betölti a 3. életévét és minden olyan feltételnek 
megfelel, mely az óvodai neveléshez  szükséges évközben is átvesszük az óvodába, ezáltal 
több család részére biztosítjuk a munkavállalás feltételeit. Jelenleg a bölcsőde könnyen 
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megközelíthető helyen található, ugyanakkor a forgalmas főút mentén helyezkedik el. A 
bölcsőde épülete régi családi házból, illetve egyéb funkciót is betöltő épületből lett átalakítva. 
A városi bölcsőde eszközfelszereltsége teljes felújítása, illetve cseréje indokolt. 
A Brunszvik Teréz Tagóvoda, mint központi intézmény kisforgalmú úton közelíthető meg. 
Tágas, füves, fás zöld terület, játszóudvar – megfelelő feltételeket, nyugodt körülményeket 
biztosít a gyerekek számára. A Petőfi úton lévő Szivárvány tagóvoda 1990 évben épült 
óvodának. Az óvoda játszóudvarának területe kevesebb, mint a másik helyen, az aula 
viszont egész évenben biztosítja a gyerekek számára a mozgásigény kielégítését, ünnepek, 
közös rendezvények szervezésére kiválóan alkalmas. Nagykálló óvodái egyelőre nem 
tudnak minden óvodás korú gyereket fogadni – ezt a jogszabály által előírt határidőig 
megoldja a város. Ugyanakkor egyetlen halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket sem 
utasít el az intézmény. A két tagóvodában egyenletes a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek eloszlása: a Szivárvány tagóvodában 50%, a Brunszvik Teréz 
tagóvodában 55% a hátrányos helyzetű, valamint 25% és 20% a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya. A csoportszervezés évtizedek óta bevált módszere a vegyes 
csoport, ahol kicsik és nagyok, köztük természetesen a testvérek egymást is segítik a 
fejlődésben. Részben ez az oka annak, hogy a tagóvodán belül a csoportok között a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya közötti különbség egy-egy esetben 
meghaladja a 25%-ot. A másik ok az elmúlt időszakban bekövetkezett 
csoportösszevonásokra vezethető vissza, amelynek során nem akarták megbontani a 
korábbi csoportokat. Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
kiemelt odafigyelést igényel, ezért beavatkozásként az intézmény közoktatási 
esélyegyenlőségi tervében vállalja, hogy a következő tanévtől elindítja az óvodai integrációs 
programot.  
Az óvodába jelenleg 106 százalékos kihasználtság mellett 320-an, a bölcsődébe 115 
százalékos kihasználtság mellett 23-an járnak. 

Feladatlelátási hely 
(megnevezése és címe) 

Funkció 
 

Főállású 
pedagógusok 

létszáma 

Gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH / HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

Szivárvány Tagóvoda 
Városi Bölcsőde 

Óvodai nevelés 
Bölcsődei nevelés 

10 
- 

133 
23 

66/33 
7/3 

- 
1 

Brunszvik Teréz 
Tagóvoda. 

Óvodai nevelés 15 187 102/38 1 

 

Az intézmény jó kapcsolatot tart fent a városban működő szakmai szervezetekkel és civil 
szervezetekkel egyaránt, mely az óvodai nevelés célkitűzéseit segíti. 

Együttműködés jellege 
Szervezetek, intézmények 

Rendszeres kapcsolat Alkalmi találkozók 

Cigány kisebbségi önkormányzat Havonta  
Családsegítő Havonta  
Gyermekjóléti szolgálat Havonta  
Védőnők Hetente  
Szabadidős sport Egyesület  X 
Kállai Kettős Néptánc Együttes  X 
Egyházak  X 

A Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat szintén két 
épületben, 2007 szeptembere óta egymás szomszédságában látja el az oktatási feladatokat; 
az egyik épületben az alsó, a másikban a felső évfolyamok kaptak helyet. 
Az iskola gyökerei 1470-re illetve 1772-re nyúlnak vissza, Református és Római Katolikus 
Iskola működött a városban. A 2007 nyarán bekövetkezett változások eredményeképpen a 
két korábbi beiskolázási körzet egyesítésével az elindult szegregációs folyamatok 
megfékezését és a gazdaságosabb működtetést tűzte ki célul az alapító önkormányzat. 
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Az alsó tagozat a korábbi Szilágyi tagintézmény 1996-ban átadott épületében kapott helyet. 
A felső tagozat a korábbi Budai Nagy Antal Középiskola több mint 100 éves épületében 
került elhelyezésre. A felső tagozatos tanulók számára biztosított tanulási környezet 
minősége jelentősen elmarad az alsó tagozatétól. A minőségi oktatás feltételeinek 
megteremtése, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközök és infrastruktúra 
megteremtése, az egészséges és biztonságos tanulási környezet kialakítása a felső tagozat 
tanulói számára rövid távú feladatként jelenik meg a fenntartó önkormányzat célkitűzései 
között.  
Az iskola két épülete egymás szomszédságában helyezkedik el a város forgalmas 
központjában. Az épületek közelsége lehetőséget ad az óraközi szünetekben a termek 
cseréjére is, a speciálisan felszerelt taneszközök közös – alsó tagozat és felső tagozat - 
használatára.  

Feladatellátási hely Funkció 
Főállású 

pedagógus
ok létszáma 

Gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH / HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

Nagykállói Város 
Önkormányzat Általános 
Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Alapfokú nevelés, 
oktatás 

71 965 496/225 63 

Az intézmény 2007. december 4-én kelt alapító okirata szerint a pedagógiai szakszolgálati 
tevékenységével segíti a Nagykállói Kistérség 3 településén – Nagykálló, Kállósemjén, Biri – 
7 térségi közoktatási intézményben, mikro-térségi feladatellátással a szülők és a 
pedagógusok nevelő munkáját. A szakszolgálat az alsó tagozat épületében 4 kisteremben 
kapott helyett, a fejlesztés területeihez, mint logopédiai és fejlesztő, pszichológiai és 
gyógytestnevelő tevékenységekhez igazodóan. Kállósemjén és Biri település intézményeibe 
a szakemberek heti időbeosztás alapján kijárnak. 
Az iskola feladata - a pedagógiai program alapján - a sajátos nevelési igényű tanulók 
nevelése-oktatása terén, a tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai 
célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások szervezése, olyan mennyiségben 
amennyi a tanuló sajátos nevelési igényéből eredő hátrányának csökkentéséhez szükséges.  
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 
technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés 
képességének kialakítására irányul. A fejlesztő felkészítés feladata, hogy heti 2 órában 
biztosítsa a gyermekeknek a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, a szülő bevonásával, a 
szülő részére tanácsadás nyújtásával. A fejlesztő foglalkozások megszervezése egyéni (1-3 
fő) formában történik. 
Az iskola - mint szervezet - küldetésnyilatkozatában és az intézményvezető stratégiai 
vállalásai között kiemelt hangsúlyt kap a kompetencia-alapú oktatás, a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét támogató, lemorzsolódásukat elkerülő, 
továbbtanulási esélyeiket növelő pedagógiai gyakorlat folyamatos fejlesztése. Az intézmény 
partnerkapcsolatait, a tanári együttműködés szervezeti kereteit a különböző háttérrel és 
különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyermekek együttnevelése érdekében 
alakítja.  
Az általános iskola alapító okirata az intézménybe felvehető tanulólétszámot 1100 fő 
tanulóra maximálja. A jelenlegi 965 fő tanulólétszám lehetővé teszi, hogy a napi nevelési 
oktatási tevékenység szervezésébe ne kerüljenek be az alsó tagozat alagsori tantermei. E 
négy korábbi tantermet az alapfokú művészetoktatási tevékenység ellátásához bérbe adja az 
intézmény, a szülők és tanulók megelégedésére. 
Mindkét épületben 19-19 tanulócsoport számára 19-19 osztályterem/tanterem áll 
rendelkezésre, a kis létszámú csoportokban folyó idegen nyelvi órák, valamint az eltérő 
tantervű csoportok óráinak megszervezésére további 5 csoportszoba áll rendelkezésre a 
felső tagozat épületében. 
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A tanórán kívüli foglalkozások és a napközis/tanulószobai csoportok magas száma miatt a 
délutáni időkeretben is magas az épületek kapacitáskihasználtsága. A tornatermek 8.00-
17.00 óráig az iskola tanórai és tanórán kívüli sporttevékenységét szolgálják, ezt követően 
naponta 21.00 óráig és hétvégén a város egyesületei használhatják. 
A településen élő általános iskolás tanulók számát ezen belül a helyben tanuló és az eljárók 
számát a következő táblázat tartalmazza. Jelenleg 64 tanulót (az iskoláskorúak mintegy 6 
százalékát) visznek el a szülei a szomszédos Nyíregyházára, emiatt egy szegregációs 
folyamat indulhat el. 
A városból eljáró általános iskolás korú tanulók számának csökkentésére a 2007/2008-as 
tanévtől a város önkormányzata 6 évfolyamos gimnáziumi képzés indításáról határozott a 
középiskola keretein belül. Az általános iskolában a képzési kínálat bővítésével próbálja 
csökkenteni a fenntartó és az iskola az eljáró tanulók számát, vállalva a rendelkezésre 
bocsátott költségvetési források bővítését. 
A 6 évfolyamos gimnáziumi képzés helyben történő indításával az általános iskola 7-8. 
évfolyamán várhatóan elinduló szegregációs folyamat megfékezését feladatának tartja a 
fenntartó, illetve a középiskola vezetése is. 
Ennek érdekében pozitív diszkriminációs intézkedések szükségesek, és ki kell dolgozni azt 
az eljárási és követelményrendszert, amely mellett a hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos gyermekek is bekerülhetnek a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésbe. Ennek 
eszközei lehetnek: 

� a képzésbe felvehető maximális tanulólétszámon belül meg kell határozni a hhh 
tanulók kötelezően beiskolázandó legkisebb arányát, 

� a képzésbe felvehető hhh tanuló bemeneti követelményeinek 10-20%-os 
csökkentése, 

� a képzésbe felvehető hhh tanuló számára ösztöndíj biztosítása. 

Az általános iskolába bejáró tanulók utazási feltételei iskolabusszal és helyközi buszjárattal 
biztosított. Az iskola a helyközi buszbérletek árát havi rendszerességgel visszatéríti a szülők 
részére. 

17. ábra: Bejáró és eljáró gyermekek létszámadatai 

 

Összesen: HH / 
HHH A településen élő tanulók 
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A középfokú oktatás két intézményben valósul meg. Az egyik a Nagykállói Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium, amelynek intézményegységei a Korányi Frigyes Gimnázium 
és a Budai Nagy Antal Szakközépiskola. A másik középfokú intézmény a Kállay Rudolf 
Szakiskola, amely a Nyírvidéki TISZK kertében Nyíregyházával és Tiszavasvárival 
együttműködésben végzi oktatási feladatait. A középiskolákban tanuló 1300 diák hosszabb 
távon is biztosíthatja a munkaerő utánpótlását. 

Az oktatási intézmények egységes gazdálkodása alatt állnak: pénzügyi feladataikat szintén 
szeptembertől közvetlenül az önkormányzat látja el.  

A Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység az általános gimnáziumi képzés mellett több 
emelt szintű képzést is nyújt. A gimnázium képzési kínálata a 2007/2008-as tanévben: 
általános gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, dráma tagozatos osztály, emelt szintű angol-
informatika (0. + 4 év), ötosztályos magyar-német két tanítási nyelvű (0.+4 év), sport osztály, 
idegennyelv-környezetvédelem, levelező gimnázium és felnőttoktatás. A megyében 
egyedülálló magyar-német tannyelvű oktatás 20 éve sikeresen működik az intézményben. A 
kéttannyelvű oktatásban résztvevő tanulók évfolyamonként legalább három tantárgyat 
célnyelven tanulnak. Az intézmény hagyományainak megfelelően a történelem, földrajz, 
matematika és célnyelvi civilizáció tantárgyak célnyelvű oktatását biztosítja. A gimnázium 
1994 óta a Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II (DSD) elnevezésű 
német nyelvvizsga hivatalos vizsgahelyeként, 1995 óta az ÖSD hivatalos magyarországi 
vizsgaközpontjaként is működik. 

A közoktatási ellátási rendszerben változást jelent, hogy a 2008/2009-es tanévben általános 
hatosztályos gimnáziumi képzést indít a Korányi Frigyes gimnázium. 

A kollégium 9. évfolyamtól 14. évfolyamig fogad tanulókat, 50%-ban a gimnáziumból, 30%-
ban a szakközépiskolából, 20%-ban szakiskolából. Az utóbbi években jellemző tendencia a 
szakiskolai tanulók arányának növekedése, a szakközépiskolás tanulók arányának 
csökkenése mellett. 

A kollégiumban lakó diákok állandó lakóhelye jellemzően Szabolcs–Szatmár-Bereg megye, 
mintegy 150-170 településről érkeznek tanulóink, a városban, falun lakók aránya közel 
azonos. A kollégiumba bekerülő - sok esetben hátrányos helyzetű - tanulók tájékoztatást 
kapnak a törvények adta lehetőségekről és jogokról (ingyenes tankönyv, étkezési támogatás, 
egyéb juttatások). Segítséget kapnak a szükséges kérelmek megírásában. Felzárkóztató és 
tehetséggondozó programokon vehetnek részt (pályaorientáció, személyiségfejlesztés, 
pedagógiai szakszolgálat). A feladatok elvégzésének irányítója a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős pedagógus. 

A kollégiumi nevelők a hozzájuk forduló kollégistát négyszemközti  beszélgetésben 
tanácsokkal segítik, megfelelő szakemberhez irányítják  Értesülésüket megosztják az iskolai 
ifjúságvédelmi felelőssel. Szükség esetén kapcsolatba lépnek a szülőkkel, a lakóhely szerinti 
jegyzővel, gyámügyi szakemberrel, pszichológus, orvos, vagy  a rendőrség segítségét kérik. 
Kollégista tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén a nevelő eljárást kezdeményez 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra. Az ifjúságvédelemben a prevenció kerül előtérbe: 
felvilágosító, ismeretterjesztő előadások, videofilmek, személyes beszélgetések, kortárs 
csoport tagjának előadásai. 

A Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegység 1870-ben jött létre, mint az első 
állami középiskola a megyében. Az évtizedes óvónőképzést követően 1991-től új profilok 
jelentek meg az intézmény keretében (pedagógiai, közgazdasági, informatikai, rendészeti, 
szakok gyógypedagógiai asszisztens, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, 
pedagógiai asszisztens, logisztikai ügyintéző). A szakközépiskola képzési kínálata a 
2007/2008-as tanévben a pedagógia, közgazdasági és informatika szakmacsoportokból 
tevődik össze. Az érettségi vizsgára épülő OKJ szerinti képzései: pedagógiai asszisztens, 
gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, szociális gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző, logisztikai ügyintéző. A képzési kínálat az intézény 2007 végén 
módosított alapító okirata alapján a jövőben kiegészül, szociális szolgáltatások, 
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egészségügy, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és egyéb szolgáltatások 
szakmacsoportokkal, amelyeken nappali, esti és levelező képzési formák indítására van 
lehetőség. 

A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola épülete a város központjában helyezkedik el, nagyon 
jó a megközelíthetősége, kb. 200 m-re van a főtértől. Az iskola épületéhez sportudvar 
tartozik, valamint egy tornaterem. A 8 tanterem mellett, jól felszerelt varrodai tanműhely, 
egészségügyi demonstrációs terem, számítástechnikai szaktantermek, bádogos tanműhely, 
építész szaktanterem, komplex foglalkoztató terem és egy konferenciaterem is található. Az 
iskola lehetőségeihez mérten minden évben bővül, gyarapszik a tárgyi feltételrendszerünk, 
ami köszönhető a külső támogató cégeknek, együttműködő partnereknek és az elnyert 
pályázatoknak.  

Az intézmény képzési kínálatát egészségügyi és szociális szolgáltatás, ügyvitel, könnyűipar, 
építészet, mezőgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom, élelmiszer és gépészet 
szakmacsoportokban nyújtja. A pedagógiai program alapján ápolási asszisztens, szociális 
gondozó és ápoló, gépíró és szövegszerkesztő, nőiruha készítő, női szabó, vasbeton és 
műkőkészítő, kőműves, épület- és építménybádogos, burkoló, pincér, pék-cukrász 
szakmákban szervezhető képzés.  

18. ábra: Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola beiskolázási területe 

 
Forrás: Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 

Az iskola tanulólétszáma több éve 300 fő körül határolható be. Az elmúlt időszakban új 
szakmákkal bővült a képzési kínálat, melyet a TISZK pályázat elnyerése tett lehetővé. Fő 
terület a szakképzés fejlesztése. Ezen régiós városokkal közösen jött létre a központi képző 
centrum, ahol csúcstechnikával, a legmodernebb gépekkel, eszközökkel segítik a tanulók 
szakmai képzését. 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  HELYZETELEMZÉS 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.   54 

Feladatellátási 
hely 

Funkció 
Főállású 

pedagógusok 
létszáma 

Gyermekek, 
tanulók 
száma 

HH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

HH 
gyermekek, 

tanulók 
aránya 

HHH 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 

tanulók 
száma 

Korányi Frigyes 
Gimnázium 

gimnázium 51 565 142 25,13% 11 1 

Budai Nagy 
Antal 
Szakközépiskola

szakközépiskola 26 395 157 27,79% 38 0 

Nagykállói 
Kállay Rudolf 
Szakiskola 

Szakképzés 29 320 177 31,33% 114 0 

 

A középiskolai oktatásban a megyeszékhelyről és a Nagykállói kistérség településeiről járnak 
be a tanulók, jellemzően a tömegközlekedési lehetőségekkel élve. A középiskolás diákok 
51%, a hátrányos helyzetű diákok 62%-a és a halmozottan hátrányos helyzetűek 43%-a 
bejáró tanuló. A középiskolás diákok 22%-a, a hátrányos helyzetű diákok 62%-a lakik 
kollégiumban. A helyben lakó középiskolás diákok aránya 17%. 

A gimnáziumban integráltan tanul az egyetlen sajátos nevelési igényű tanuló, akinek a 
szakvélemény alapján történő fejlesztése a pedagógia szakszolgálat segítő szakembereinek 
tevékenységével helyben biztosított. 

10. Táblázat Bejáró és eljáró gyermekek létszámadatai  
Szakiskolai 

képzés 

Szakközépiskolai Gimnáziumi 

képzés 

össz. hh hhh össz. hh hhh össz. hh hhh 

192 106 63 217 150 11 241 130 0 

 

Más 

településről 

bejáró 

tanulók 

száma/aránya 60% 60% 55% 55% 96% 29% 43% 92% 0% 

 

Bejáró tanulók Kollégista tanulók 

 

Középiskolás 

diákok száma száma aránya száma aránya 

Középiskolás diákok száma 1280 650 51% 285 22% 

HH 618 386 62% 102 17% 

HHH 174 74 43% 0 0% 

Forrás: Nagykálló Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervét megalapozó helyzetfeltárás 

Mindhárom előzőekben képviselt oktatási szinten tapasztalható általános jelenség a létszám 
csökkenése. Az alábbi táblázatban látható, hogy 2001 és  2006 közötti időszakban több, mint 
700 fővel csökkent az összes diák/gyerek létszám. A legkisebb csökkenés az általános 
iskolás létszámban tapasztalható. 

A létszámváltozás okai az általános demográfiai folyamatokkal, illetve a helyi gazdaság 
teljesítményével is összefüggésben vannak. A csökkenő gyereklétszám a város stagnáló 
lélekszáma, valamint az általános gyermekvállalási hajlandóság visszaesésével 
magyarázható. A gyermekvállalási hajlandóság jellemzően összefügg a családi egzisztencia 
megteremtésével. A gazdaság alacsony teljesítményéből következően alacsony bérek, 
illetve a munakerő-piacon fellépő bizonytalanság növekedése (létbiztonság növekedése), 
amelyek szintén hatással vannak a közoktatás kihasználtságára. 
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19. ábra: Közoktatásban résztvevők száma Nagykálllóban 
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Forrás: KSH T-star 

A közoktatás mellett a legújabb kezdeményezésként az Nagykállói Oktatási, 
Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális, Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság is elindította képzési akkreditációjának folyamatát. A képzési körbe a 
következő szakmák kerültek be: 

1. ápolási asszisztens  
2. Szociális gondozó - Szociális gondozó 
és ápoló, 
3. Épület- és építménybádogos 
4. Kőműves 
5. Szabó- Női szabó    
6. Irodai asszisztens 
7. Pincér 
8. Logisztikai ügyintéző 

9. Informatikai rendszergazda 
10. Családpedagógiai mentor 
11. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 
ügyintéző 
12. Gyógypedagógiai asszisztens 
13. Pedagógiai asszisztens 
14. Dajka 

 
Az akkreditáció birtokában a város a munkaerő piaci változásokra aktívan reagálva tudja 
elősegíteni a munkaerő-piaci kereslet és kínálat találkozását. 
 

3.2.4.2. Egészségügy 
Nagykálló egészségügyi szolgáltatások terén térségi centrumot szerepet tölt be. A városban 
az egészségügyi ellátás 3 szinten történik, megtalálható a településen az alapellátás teljes 
spektruma, a járóbeteg szakellátás, valamint a kórházi ellátás – ez utóbbi csak pszichiátriai 
kezelés specifikusan. E mellett a mikortérségi központként Nagykálló látja el Kállósemjén, 
Biri és Nagykálló orvosi ügyeleti feladatait (közel 16.000 fő). 

A városlakók alapellátását 4 háziorvos és 2 házi gyermekorvos valamint 6 védőnő végzi. A 
szolgáltatások egy integrált központi szolgáltató térben, a városközpontban található 
Központi Rendelő épületében érhetők el. Az intézmény jelentősebb átalakítások nélkül csak 
korlátozottan képes az elvárható színvonalú kubatúrát nyújtani az egészségügyi ellátásnak. 
Az épület szerkezeti és általános műszaki állapota alapján jelentős felújításra szorulna, 
azonban a meglévő épületi adottságok miatt az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
elvárható feltételeknek való megfelelés csak korlátozottan lenne biztosítható. Az épület 
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20. ábra: Alapellátásban megjelentek és meglátogatottak 
száma évente 
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Forrás: KSH T-star 

funkciójának megfelelő felújítása és rekonstrukciója a szakértői vélemények alapján 
gazdaságtalan lenne. 

A megfelelő egészségügyi 
szolgáltató környezet kialakítása a 
jelentős ellátási terület miatt is 
indokolt lenne.  

A házi-, illetve házi gyermekorvosi 
ellátottak száma évről évre 
változik, a betegségek terén 
tapasztalható szezonalításnak 
megfelelően, de összességében 
mind a gyermekorvosi ellátás, 
mind a felnőtt háziorvosi ellátás 
terén emelkedő tendencia 
tapasztalható. 

A növekvő tendenciának város- 
vagy térség specifikus kiváltó oka 
nem ismert. A lakosság az 
országos szinten is növekvő 
számban jelentkező szív- és 
érrendszeri megbetegedésekkel 
fordul orvoshoz. Az ellátásban 
megjelentek számának növekedéséhez a szakorvosi ellátással való kapcsolat is hozzájárul. 
A szakorvosi ellátásban kezelt betegségek többsége esetén háziorvosi beutalás szükséges, 
illetve a szakorvosi kezelést követően szintén meg kell jelenni az alapellátásban, mert a 
gyógyszerek többségét is a háziorvos írhatja fel. Mindez a megjelenések számának 
növekedésével jár. 

A Nagykállóban működő járóbeteg szakrendelés kistérségi szintű szolgáltatásokat nyújt. A 
szakellátás 2007-ig 4 helyszínen, összesen közel heti 350 szakorvosi órában történt: 

� Központi Rendelő: fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, szemészet, nőgyógyászat, 
reumatológia (Önkormányzati fenntartású intézmény) 

� Tüdőszűrő állomás: tüdőgondozás (Jósa András Oktató Kórház üzemeltetésében) 

� Diabétesz központ: cukorbeteg szakellátás (Jósa András Oktató Kórház 
üzemeltetésében) 

� Pszichiátriai szakrendelés: pszichiátriai szakrendelés (3db), pszichoterápiás 
szakrendelés, memória szakrendelés, pszichiátriai gondozó, alkohol gondozó, 
addiktológiai szakrendelő (Mentálhigiéne) (Pszichiátriai Szakkórház területén és 
üzemeltetésében) 

A szakrendelőkben a 2005-ben hozzávetőlegesen 76.700 gyógykezelésre került sor. A 
megyei ellátási területtel rendelkező Pszichiátriai Szakkórház járóbeteg szakellátási 
óraszáma meghaladja a heti 300-at. Az intézmény szakorvosi szolgáltatásait egy 
meglehetősen szűk szakmai területen nyújtja, amely speciális szakterületének köszönhetően 
nincs szinkronban kistérség lakosságának igényeivel, és nem biztosított a térségben a négy 
alapszakma (sebészet, belgyógyászat, gyermekgyógyászat és szülészet-nőgyógyászat) 
ellátása. Az alapszolgáltatások igénybevétele miatt a térségben élőknek Nyíregyházára vagy 
Nyírbátorba kell elutaznia, amely jelentős terheket ró a lakosságra. 

A helyi szakellátás körének bővítése iránti igény fokozódása, valamint az átalakuló 
egészségügyi ellátási rendszer miatt a következő évek fontos feladata az ellátás fejlesztése. 
Az ellátások fejlesztése számára gátat jelent az önkormányzat rendelkezésére álló 
létesítmény (Központi rendelő) felszereltsége és az épület műszaki állapota, mert a 
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rendelkezésre álló ingatlan alkalmatlan multifunkciós – a nem pszichiátriai jellegű járóbeteg 
szakellátást integráltan befogadó és a négy alapszakmát kiszolgáló – egészségügyi 
szolgáltató központként való működtetésre. 

A működési feltételeknek való megfelelés érdekében az önkormányzat a saját 
működtetésében lévő járóbeteg szakellátás üzemeltetését 2007-ben átadta a Pszichiátriai 
Szakkórháznak, mindaddig, ameddig a város területén nem lesz biztosítható a megfelelő 
járóbeteg szakellátási kínálat elvárható színvonalú biztosítása. 

Nagykálló egészségügyi szolgáltatásai közül kiemelkedik az országosan is elismert 
tevékenységet végző Pszichiátriai Szakkórház. Az intézet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat fenntartásában üzemel, de – már csak elhelyezkedését tekintve is – 
Nagykálló egyik legjelentősebb intézménye. A kórház minősítésű intézetben 2006-ban a 
7540 elbocsátott beteg összesen 150.610 kórházi ellátási napon kapott kezelést.  

A kórház fekvőbeteg részlegén négy pszichiátriai osztály, gerontopszihiátriai részleg, 
addiktológiai osztály és valamint krónikus és rehabilitációs osztály működik. Az intézmény 
jellegéből adódóan közel 20 ápolási napot töltenek a betegek, amely a leghosszabb a megye 
6 kórházának viszonylatában. A hosszú ápolási idő a kórház speciális jellege miatt azonban 
indokolt. 

21. ábra: Kórházi ellátás Nagykállóban 
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Forrás: KSH T-star 

A kórházi ellátás fejlesztésére több elképzelés is megfogalmazásra került. Ezek egy 
részének fókuszában a minél teljesebb körű, a szakkórházi ellátást széles spektrumban 
kiegészítő és támogató kezelések váljanak elérhetővé a betegek számára. A fejlesztési 
tervek másik része az orvosi, tudományos szakmai fejlődés folyamatosságához szükséges 
feltételek megteremtését szolgálja.  

A tervezett fejlesztések a következők: 

� Pszichiátriai Szakkórház ügyfélterének fejlesztése 
� Mentálhigiénés módszertani központ kialakítása 
� Pszichiátriai sürgősségi fogadóhely feltételeinek megteremtése diagnosztikai és 

terápiás műszerpark fejlesztése 
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� Központi telephelyen az elsődleges rehabilitáció feltételeinek megteremtése, 
balneoterápia, fizikoterápia, regionális mentálhigiénés prevenciós központ, sportolás és 
rekreációs tevékenységek folytatásához 

� Szenvedélybeteg központ, rehabilitációs, reintegrációs központ 
� Oktatóterem  

 

3.2.4.3. Szociális ellátás 
Nagykálló város társadalmát – ahogyan a demográfiai helyzet bemutatása is kitért rá – a 
rendszerváltozást követő időszak gazdasági átalakulása súlyosan érintette. A város 
gazdaságában a könnyűipar, valamint a mezőgazdasági termelés és feldolgozás korábbi 
meghatározó jelentősége visszaesett, és megnőtt az aktív korú lakosság körében a 
munkanélküliség. Az egzisztenciális visszaesés hatására megnőtt a szociális ellátásra 
szorulók aránya. A változások hatására a városban egy fejlett szociális szolgáltató környezet 
alakult ki, amely a gondoskodás mellett a társadalmi integrációra, reintegrációra is nagy 
hangsúlyt fektet.  

A szociális gondoskodásra leginkább rászorulók, a lakókörnyezet résznél már azonosított 
négy szegregátum lakosságának problémái hasonló okokra vezethetők vissza, így hasonló 
eszközökkel is enyhíthetők. Az önkormányzat, mivel már korábban felismerte a szegregáció 
kialakulásának veszélyét és annak a város lakosságára nézve káros következményeit, így a 
következő konkrét intézkedéseket hozta: 

� átszervezte az általános iskolai oktatást, oly módon, hogy minimalizálja az oktatásban 
jelentkező szegregáció kialakulásának lehetőségét 

� minden önkormányzati fenntartású oktatási intézményben olyan képzési programokat 
vezettek be, amely kiemelt figyelmet fordít a halmozottan hátrányos helyzetű és roma 
tanulók tanulmányi előmenetelére és szocializációjára 

� az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi képzésre való bejutást pozitív 
diszkriminációval segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében 

� csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 
felsőoktatásban továbbtanuló nagykállóiak támogatása céljából 

� társalapítója Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központnak, amely széleskörű és 
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt a szociálisan hátrányos helyzetű lakosoknak 
és a gyerekeknek 

� rendeleteivel lehetővé tette a kötelező szociális alapellátáson túli támogatások 
nyújtását is a rászorulók számára (átmeneti segély, szociális kölcsön lakásfelújításra 
vis maior esetén, vízbekötési segély, vízdíj támogatás, gázbekötési támogatás, 
lakástámogatás) 

� a város területén tartózkodó, önhibájukon kívül rászoruló személyeket szociális 
ellátásban részesíti, függetlenül attól, hogy be vannak-e jelentkezve vagy sem 

A hagyományosan értelmezett szociális közszolgáltatási feladatokat Nagykállóban a Dél-
Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el. Az intézmény fenntartója a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, ennek megfelelően az intézmény működése 
sem korlátozódik Nagykálló területére, hanem a társulás többi tagtelepüléseire, Kállósemjén 
Nagyközség, Geszteréd Község, Érpatak, Bököny Község közigazgatási területe is kiterjed. 

Nagykállóban az intézmény alaptevékenysége, feladatellátása a következő tevékenységekre 
és létesítményekre terjed ki: 
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• GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

A szolgálat célja: 

Járuljon hozzá a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a 
családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, 
a már kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából 
történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve a mielőbbi visszahelyezés 
elősegítéséhez. 

Ellátottak köre: 

Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd, Érpatak, Bököny települések közigazgatási 
területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező: 
� 0-18 évesek, 
� utógondozás esetén 24 éves korig 
� szociális helyzetben levő várandós anyák, valamint 
� a fentiek családjai 

Az ellátást térítésmentesen lehet igénybe venni. 

• CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 

A szolgálat célja: 

Az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, 
ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket e miatt el 
kellene választania szülőjétől. 

Ellátottak köre: 

Nagykálló, Kállósemjén, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, Bököny települések 
közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó állandó lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárok, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 
rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 
gyermekek, fiatal felnőttek és szüleik. 

A családok átmeneti otthona jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik, de az elmúlt 
évek vonatkozásában is 84% volt az éves átlagos kihasználtság. Az utóbbi években 
egyre növekszik azok száma, akik számára indokolt a szolgáltatás nyújtása. 

• CSALÁDSEGÍTÉS 

A szolgálat célja: 

Az illetékességi területen élő szociális és mentélhigiénés problémák miatt 
veszélyeztetett illetve krízishelyzetbe került személyek, családok segítése, életvezetési 
képességük megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok feltárása, a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelőzése, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése. 

Tevékenységei:  

� családsegítés 
� aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programja (Nagykálló, 

Kállósemjén , Bököny településen) 

Ellátottak köre: 

Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd, Bököny települések közigazgatási területén élő: 

� állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra 
� bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
� a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre 

Az ellátást térítésmentesen lehet igénybe venni. 
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• NAPPALI MELEGEDŐ 

A szolgálat célja: 

Hajléktalan személyek részére közösségi együttlétre, pihenésre, személyi 
tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, tálalására, 
elfogyasztására nyújt lehetőséget. 

Ellátottak köre: 

Nagykálló közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó állandó lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárok, az állandó tartózkodásra jogosító személyi 
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként 
elismert gyermekek, fiatal felnőttek és szüleik. 

• EGÉSZSÉGNEVELÉS 

A szolgálat célja: 

Az egészséges életmód, a pedagógiai – pszichológiai kultúra, állampolgári ismeretek 
terjesztése, a társas, kiscsoportos és közösségi kapcsolatok javítása. 

Életkornak megfelelő programokkal kívánják a fentieket elérni, a szakfeladatokban 
dolgozó munkatársak. 

Egészségnevelési programok: 

� káros szenvedélyek elleni küzdelem 
� helyes táplálkozás, testmozgás népszerűsítése 
� környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők kiírása 
� szakorvosi előadások 
� diabetes-hipertónia klub: minden héten, szerdán délután 15 órától. 

• HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
A. Étkeztetés 

A szolgálat célja: 

Legalább napi egyszeri meleg étkezésben részesüljön az, aki kora, egészségi állapota, 
vagy szociális helyzete miatt önmagának, illetve önmaga és eltartottjai részére az 
étkezést tartósan, vagy átmeneti időre nem képes és más módon sem tudja biztosítani. 

B. Házi segítségnyújtás 

A szolgálat célja: 

A rászoruló önálló életvitelének fenntartását a szükségleteinek megfelelően minél 
tovább otthonában, saját környezetében biztosítsa. 

Ellátottak köre: 

� Azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,  

� Azok a fogyatékos, pszichiátriai, valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból 
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget 
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

� Azok az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátást 
igénylik, 

� Azok a gyermekek, akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben történő 
állandó, vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó hordozó, stb.) 
és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják 
megoldani, továbbá 
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� Azok a személyek, akik rehabilitációjukat követően lakókörnyezetükbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek. 

C. Étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt: 

A szolgálat célja: 

Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellátási formák igénybevétele az előzőekben 
leírtak szerint egyszerre, egy időben is lehetséges. Ebben az esetben a fizetendő 
személyi térítési díj az egyén rendszeres jövedelmének a 30 %-a. 

• JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A szolgálat célja: 

A saját otthonukban élő egészségi állapotuk, és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Ellátottak köre: 

Nagykálló, Kállósemjén, Biri, Geszteréd, Bököny Érpatak közigazgatási területén 
életvitelszerűen tartózkodó állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok. 

• SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

A szolgálat célja: 

Legalább napi egyszeri meleg étkezésben részesüljön az, aki kora, egészségi állapota, 
vagy szociális helyzete miatt önmagának, illetve önmaga és eltartottjai részére az 
étkezést tartósan, vagy átmeneti időre nem képes és más módon sem tudja biztosítani. 

Ellátottak köre: 

Minden Nagykállóban, Kállósemjénben, Geszteréden, Érpatakon, Bökönyben élő 
rászoruló egyén, aki idős, vagy beteg, fogyatékos, pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg, 
esetleg hajléktalan személy. 

• IDŐSEK KLUBJA, NAPPALI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

A szolgálat célja: 

Az idősek klubja elsősorban saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött 
egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló 
önmaguk ellátására részben képes személyek nappali tartózkodására szolgáló ellátás. 

Ellátottak köre: 

Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó 
állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok. 

Az intézményre való igényt jelzi, hogy átlagos kihasználtsága meghaladja a 100%-ot. 
Ez megyei összehasonlításban is átlagon felüli terheltséget jelez. 

• IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA 

A szolgálat célja: 

Azok az időskorúak, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 
időlegesen nem képesek gondoskodni. 
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Ellátottak köre: 

Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd, Érpatak, Újfehértó, Bököny települések 
közigazgatási területén élő életvitelszerűen tartózkodó állandó lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárok. 

• TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 

A szolgálat célja: 

Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd, Érpatak, Bököny településein élő fogyatékos 
személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a 
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának 
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

A támogató szolgáltatás segítségével a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, és 
lakókörnyezetükben kapják meg a szükséges segítséget, mellyel ügyeik ellátásában az 
őket akadályozó tényezők megszűnnek, az emberi lét elemi feltételei biztosítottá 
válnak, s olyan lehetőségek nyílhatnak meg ezáltal, melyek teljes értékű élet folytatását 
segítik elő. 

Ellátottak köre: 

A Támogató Szolgálat szolgáltatásait az ellátási területen életvitelszerűen tartózkodó, 
az alábbi fogyatékkal élő, aktív korú személyek vehetik igénybe: 

Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a 
beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközökkel sem képes és 
halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. 
Vakok és gyengénlátók: akiknek segédeszközökkel vagy műtéti úton nem 
korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális 
látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó – halló életmód folytatására 
képes. 
Értelmi fogyatékosok: akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati 
károsodás vagy születési trauma következtében, további tizenegyedik életévét 
megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb 
mértékű. 
Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg 
funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott 
segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály 
szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem 
befolyásolható. 
Halmozottan fogyatékosok: az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok 
közül legalább két fogyatékossága van. 

• SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA 

A szolgálat célja: 

Olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott 
otthonában, ill. lakókörnyezetében történő gondozás biztosítása, melynek célja az 
életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése az ellátottak aktív 
és felelős részvételével, valamint a természetes közösségi erőforrások 
felhasználásával. 

Ellátottak köre: 

� azon szenvedélybetegek, akik szociális intézményben élnek vagy hosszabb 
kórházi kezelés alatt állnak és lakóhelyükön stabil hátteret és kontrollt igényelnek; 

� a fent említett ellátotti kör hozzátartozói. 
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• TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT 

A szolgálat célja: 

Az aprófalvak, és a külterületi, vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 
szükségletek teljesítésének segítése. 

Ellátottak köre: 

Nagykálló Város Közigazgatási területéhez tartozó tanyákon élő lakosság 

Az önkormányzatok által adható támogatások a hátrányos helyzetben lévő emberek 
számára kiemelten fontosak, hiszen sok esetben ez az egyetlen jövedelemforrásuk. A 
közszolgáltatási feladatok ellátása mellett az önkormányzat tehát további intézkedéseket is 
megvalósít a lakosságról való szociális gondoskodás jegyében. Ilyen például a szociálisan 
hátrányos helyzetben élők segítését célzó adósságkezelési szolgáltatás. A romló gazdasági 
környezet miatt ugyanis egyre többen kerülnek kedvezőtlen jövedelmi és ebből kifolyólag 
rossz szociális helyzetbe, a szolgáltatás ezen próbál segíteni. Az adósságkezelési 
szolgáltatás a rászoruló személyek részére nyújtható lakhatást segítő ellátás, amely 
támogatást és tanácsadást foglal magába. 

Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól függő egyéb (pénzbeni és természetbeni) 
támogatások száma szintén a településen lakók jövedelmi helyzetéről ad képet. Olyan 
elemek, támogatások tartoznak ide, mint például rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, temetési segély, lakbértámogatás, lakásfenntartási támogatás méltányossági 
közgyógyellátás, tankönyvsegély, stb. 

A 2007-re rendelkezésre álló adatok szerint rendszeres szociális segélyben 294 fő, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben pedig 557 fő részesült. 
Önkormányzati szociálisbér- és szükséglakásból 13 darab volt használatban 2007-ben. 

 
Szociális helyzet

778

588

152

177

1051

Munkanélküliek száma a településen

Ebből tartósan munkanélküli

Hány  háztartás kap rendszeres

szociális segély t?

Hány an kapnak rendszeres szociális

segély t?

Hány  gy ermek után igény elnek

rendszeres gy ermekv édelmi

kedv ezmény t?

 
A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma

908

296

Azon gy ermekek száma,

akiknek a szülei ny ilatkoztak

halmozottan hátrány os

hely zetükről 

Azon gy ermekek száma,

akinek szülei nem ny ilatkoztak

 

A településen végzett felmérések azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű lakosság a 
szociális ellátási formák, mint meghatározó jövedelemforrások igénybevétele miatt 
újratermelődik. A hátrányos helyzetű gyermekek aránya jelenleg is rendkívül magas 
Nagykállóban, ugyanakkor kedvező, hogy a halmozottan hátrányos helyzetről csak 
kevesebb, mint harminc százalékuk szülei nyilatkoztak. A hátrányos helyzet miatt a fiatalabb 
generáció társadalmi fejlődése szempontjából fontos példák átadására sem kerülhet sor. Ily 
módon várható, hogy az alacsony iskolai végzettség újratermelődik, alig mérhető az 
érettségizettek, és főként a felsőfokú végzettségűek száma és aránya. Akik kiszorulnak a 
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társadalmi munkamegosztásból, azoknak jövedelmet a szociális juttatások, valamint a 
feketemunka jelenthet.  

A roma lakosság körében ez a jelenség nagyobb arányban fordul elő, ezért a helyzet 
megváltoztatására a Nagykállói Cigány Kisebbségi Önkormányzat is, mikor az elmúlt évben 
létrehozta a Nagykálló Térségi Művelt Cigány Ifjúságért Alapítványt. A segítő alapítvány 
elsődleges célja a hátrányos helyzetű roma gyermekek felzárkóztatása, a békés egymás 
mellett élés és esélyegyenlőség megteremtése, a foglalkoztatás-oktatás, a felnőttképzés és 
a munkahelyteremtés elősegítése.  

 

3.2.4.4. Közigazgatás 
Nagykálló, mint az azonos nevű kistérség központja, volt megye és járási székhely több 
területen is központi szerepet tölt be, közöttük a közigazgatás terén is. A város közigazgatási 
funkciói kiterjednek a polgármesteri hivatal működésére, kistérségi központ feladatok 
ellátására, I fokú építési hatósági, okmányirodai és gyámhivatali tevékenységek ellátására. A 
közigazgatási tevékenység színterei a városközpontban találhatók, közel a közösségi 
közlekedési központhoz, így a város és a kistérség lakossága egyaránt könnyen elérheti a 
szolgáltatásokat. 

A gyámhivatal, az okmányiroda, az építési hatóság és a polgármesteri hivatal a volt Kállai 
kúriában és szomszédos épületeiben működnek. A polgármesteri hivatal ingatlanának 
területébe egy lakóház és udvara is beékelődik, amelyet csaknem félkörívben vesz körül az 
intézmény. A főépület korábbi lakófunkciója miatt a hivatali működéshez szükséges feltételek 
(pl. ügyfélvárók, vizesblokk, akadálymentes közlekedés) biztosítása meglehetősen 
korlátozott. Az irodák és tanácstermek közötti kapcsolat az udvaron keresztül lehetséges, 
mosdók és illemhelyek szintén egy udvari épületben találhatók. 

Az önkormányzati közigazgatás terén 2008 elején több, a lakosságot és a helyi gazdasági 
szereplőket segítő ügyintézési módosítás került megvalósításra. Ennek részeként többek 
között a polgármesteri hivatal épületeiben kapott helyet a korábban önálló épületben működő 
okmányiroda, illetve felgyorsult - felére csökkent - a telephely ügyintézési határidő. A további 
tervek között szerepel az ügyfél központú, családbarát nyitvatartási idő bevezetése, amely 
lehetővé teszi, hogy a lakosság ügyeit munkaidőn kívül, de ne szabadsága terhére tudja 
intézni. 

A kistérségi közigazgatási funkciók és egyéb közfunkciók szintén a városközpontban, de 
nem a polgármesteri hivatalban, hanem a főtérhez közel kaptak helyet. Itt található a 
kistérségi menedzsment szervezet, a katasztrófa védelem, a gazdajegyzők. 

Területi, településrészek közötti feszültséget a közösségi ellátórendszerek és szolgáltatások 
általában nem okoznak. A város, döntően a településközpontban csoportosuló, de azon belül 
szétszórtan elhelyezkedő intézményi funkcióival képes a belterület kiterjedéséhez képest 
megfelelő ellátást nyújtani. Az ellátó hálózat intézményeinek állapota azonban mind műszaki, 
mind üzemeltetés-hatékonyság szempontokból nehezítik a városi és kistérségi lakosság 
megfelelő minőségű közösségi és humánszolgáltatásokkal való ellátását. 

3.2.4.5. Közösségi közlekedés 
A város közösségi közlekedésének keresleti oldalát a város alap- és középfokú oktatási 
intézményeiben tanuló diákok, a pszichiátriai intézetbe és a szakrendelésekre, 
gyógykezelésre járók, közösségi közlekedést a kistérségi humán közszolgáltatási és 
közigazgatási funkciók, a munkahelyük és a turisztikai látnivalók elérésére használó utasok 
alkotják. 

A közösségi közlekedés kínálati oldalát a távolsági közlekedés viszonylatában a Szabolcs 
Volán Zrt. autóbusz járatai, A MÁV Start Zrt vasúti járatai, helyi közlekedés viszonylatában 
pedig az Önkormányzat saját iskolabusz járatai biztosítják. 
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A várost 2007. márciusáig a 101 km hosszú, 113. számú Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta és a 
37 km hosszú, 112. számú Nagykálló-Nyíradony vasútvonal érintette. Ez utóbbi vonalon a 
forgalom 2007. március 3.-án állt le a személyszállítás a vasúti szárnyvonalak lezárását 
érintő intézkedések miatt, március 4.-től az utasok szállítása vonatpótló autóbuszok 
segítségével történik. A 113. számú vonalon a várost munkanapokon 19, hétvégén és 
ünnepnapokon pedig 17 vonat érinti. A vasútállomás a város szélén helyezkedik el, a 
városközponttól távol. 

A vasúti közlekedés visszaesésével még inkább felértékelődött a közúti közösségi 
közlekedés által biztosított kapcsolat Nagykálló és térsége területén. A Nagykálló várost 
érintő távolsági autóbuszvonalak főbb adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A 
táblázat alapján megállapítható, hogy az autóbuszjáratok száma csaknem 9-eszeres a vasúti 
járatok számának. 

11. Táblázat Nagykállót érintő távolsági autóbuszvonalak főbb adatai 

Munkanapi 
utasforgalom 

(fő/nap) Sorsz. 
Autóbuszvonal 
megnevezése6 

Kiinduló állomás Célállomás 

Munkanapi 
járatintenzitás 
(járatsűrűség) 

(db/nap) oda vissza 
1. 4219 Nyíregyháza Kállósemjén 14 167 120 

2. 4220 Nyíregyháza Kállósemjén 26 479 398 

3. 4221 Nyíregyháza Pócspetri 18 415 400 

4. 4223 Nagykálló Nyírbátor 2 70 111 

5. 4226 Nagykálló Ludastó 6 21 24 

6. 4228 Nagykálló Újfehértó 4 36 52 

7. 4216* Nyíregyháza Tiszabecs 4 70 76 

8. 4217* Nyíregyháza Csenger 2 65 60 

9. 4218* Nyíregyháza Fehérgyarmat 34 390 420 

10. 4222** Nyíregyháza Nyírlugos 6 85 90 

11. 4224** Nyíregyháza Téglás, Debrecen 28 330 300 

12. 4225** Nagykálló Téglás 18 280 250 

13. 4232*** Nyíregyháza Nyíradony 4 40 46 

   Összesen: 166 2448 2347 

Forrás: Szabolcs Volán Zrt. tájékoztatása és saját szerkesztés 

A táblázatból látható, hogy munkanapokon 166 db. távolsági autóbuszjárat érinti a várost. Ez 
már önmagában is jelentős forgalmi terhelést ró a városra, különösen a központi 
buszmegállónak helyet adó városközpontra. A járatokon munkanapokon kb. 4800 ember 
utazik, akik főként munkába járáshoz és a különböző közösségi funkciók (oktatási, 
egészségügyi – kiemelten megyei pszichiátriai szakellátás -, szociális intézmények, 
okmányiroda) eléréséhez veszik igénybe a tömegközlekedést. 

Az alábbi táblázat óránkénti bontásban foglalja össze, hogy hány távolsági autóbusz érinti a 
jelenlegi autóbusz állomást. Jól látható, hogy vannak időszakok, amikor egy óra alatt 13-15 
db. autóbusz érinti az állomást, amely a jelenlegi autóbuszálláson nagyon nehezen 
megoldható annak tükrében, hogy a járatok közül többnek itt van a végállomása, tehát 
huzamosabb ideig kell az állomáson tartózkodnia. 

                                                
6  * Pirossal jelölt járatok: Nyíregyháza Mátészalka közötti gyorsjáratok 
 ** Kékkel jelölt járatok: Nagykálló-Nyíradony vasútvonalat kiváltó járatok 
 *** Zölddel jelölt járatok: Egy része Nagykállóból indul a másik része, pedig csak ki és beszállításra 

áll meg az autóbusz-állomáson. 
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22. ábra Nagykálló Fő tér autóbusz megállót érintő járatok száma (db) a jelenleg érvényben levő 
menetrend szerint, üzemkezdettől üzemzárásig 

Időtartam Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

4:00 5:00 2 2 2 2 2 1 0 

5:00 6:00 8 8 8 8 8 2 1 

6:00 7:00 13 13 13 13 13 4 2 

7:00 8:00 15 15 15 15 15 5 1 

8:00 9:00 11 11 11 11 10 5 2 

9:00 10:00 4 4 4 4 4 3 3 

10:00 11:00 6 6 6 6 6 4 2 

11:00 12:00 9 9 9 9 9 4 2 

12:00 13:00 11 11 11 11 13 5 3 

13:00 14:00 13 13 13 14 14 2 4 

14:00 15:00 9 9 9 9 10 3 4 

15:00 16:00 11 11 11 12 12 2 2 

16:00 17:00 7 7 7 9 8 2 3 

17:00 18:00 7 7 7 8 7 2 12 

18:00 19:00 6 6 6 6 6 2 5 

19:00 20:00 1 1 1 1 1 0 1 

20:00 21:00 1 1 1 1 1 0 0 

21:00 22:00 0 0 0 0 0 0 0 

22:00 23:00 1 1 1 1 1 0 0 

23:00 0:00 1 1 1 1 1 0 0 

Összesen: 136 136 136 141 141 46 47 
Forrás: Szabolcs Volán Zrt tájékoztatása és saját szerkesztés 

A helyi tömegközlekedést az Önkormányzat fenntartásában működtetett autóbusz járatok 
biztosítják. Jelenleg egy ingyenes iskolabusz járat működik a városban, amely iskolakezdés 
előtt és kora délután, iskolaidő végén egy-egy alkalommal, meghatározott menetrend szerint 
szállítja a tanulókat.  

A térségi közlekedési centrum jelleg ellenére a Nagykálló központjában található autóbusz-
állomáson nem biztosított az utazásra várakozók évszaktól és időjárási körülményektől 
független, kultúrált tartózkodása, valamint a járművekre való akadálymentes fel és leszállás 
feltételei sem kerültek kialakításra. Ugyancsak nem megoldott a várakozó autóbuszok 
tárolása, valamint vezetőik tartózkodásának feltételei sem.  

Az önkormányzathoz érkező jelezések alapján igény lenne több helyi autóbusz járat 
indítására is. Ezek közül kiemelkedő fontosságú lenne a város központjától távol eső 
vasútállomásnak a belvárossal és a külterületen elhelyezkedő Ludastó tanyával való 
összeköttetésének megteremtése. Szintén igény lenne, különösen a nyári időszakban a 
Harangodi üdülőterületre közlekedő járatok indítására, az ott megrendezett események, 
fesztiválok alkalmával, különjárat formájában. 

3.2.4.6. Közművek, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 

Gázellátás: 
A településen a vezetékes gázhálózat 1997-ben épült ki. Belterületen a kiépítettség 100 %-
os, külterületeken 30 %-os. A rákötések aránya 73 %-os, a maradék 27 % döntő része 
szilárd tüzelőanyaggal oldja meg ingatlana fűtését.  A szilárd tüzelés aránya mind az 
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országos, mind a megyei átlagokat meghaladja. A megújuló energiaforrások felhasználása a 
településen még kezdetleges. 

Az energiahatékonyság érdekében támogatni szükséges a környezeti nevelési munkát, 
valamint a lakossági tájékoztatást. Ennek során hangsúlyt kell fordítani az 
energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek átadására: ismertetni kell az 
energiahatékonyság növelés előnyeit, az alkalmazandó módszereket és finanszírozási 
lehetőségeket. 

Az energiahatékonyság növelése érdekében szükséges lakások utólagos hőszigetelésének, 
fűtéskorszerűsítésének, nyílászáró cseréjének ösztönzése, illetve segíteni kell a lakosságot 
az ilyen célú állami támogatások felkutatásában. Az új építésű lakások esetén is ösztönözni 
kell az energia hatékony megoldások alkalmazását, amelyre az építésügyi engedélyezési 
eljárás során fel kell hívni az építtető figyelmét. 

Nagykálló és környékének megújuló energiaforrásainak kihasználtsági foka igen alacsony, 
annak ellenére, hogy ezen energiaforrásokból a térség rendelkezik készletekkel. Az 
energiaellátás jelenleg is a hagyományos energiahordozók felhasználásán alapszik mind a 
lakosság, mind az intézmények körében. A megújuló energiaforrások alkalmazása tovább 
javítaná az egyes létesítmények üzemeltetésének hatékonyságát, illetve csökkentené a 
károsanyag kibocsátás mértékét, a környezeti terhelést is. 

Ivóvízellátás 
A település vezetékes ivóvízzel ellátott. A vízmű üzemeltetője a "TESZOVÁL" 
Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság. A víznyerés mélyfúrású 
kutakból a vízkezelés és nyomásfokozás település DNy-i területén lévő Nagykálló Városi 
Vízmű telepen történik. A vízmű részére 4 db mélyfúrású kútból biztosítható ivóvíz. A vízmű 
346-43/2000. számú határozattal módosított 346-25/1997. számú vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2020. május 01. A vízmű technológiai 
kapacitása: 3600 m3/d. A kútvizek robbanásveszélyes mennyiségű metánt nem 
tartalmaznak, így gázmentesítés nem történik. 

A vezetékhálózat az üzemeltető adatai szerint elavult, felújításra szorul. A vízvezeték 
hálózaton közkifolyók, illetve tűzoltóvíz kivétel és vezetékmosatás céljából tűzcsapok 
létesültek. Nagykálló szerepel a 201/2001. (X. 25.) számú az ivóvizek minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Korm. Rendeletben (6.B.1. számú 
melléklet), a 0,03-0,01 mg/l közötti koncentrációjú arzéntartalmú vízzel állátott települések 
között, amelyek esetében az ivóvíz minőségének javítására irányuló feladatokat 2009. 
december 25-ig kell teljesíteni. 

12. Táblázat: Ivóvízbekötés adatok 

Megnevezés db 

Lakások száma összesen 3584 

Házi bekötés révén ellátott lakások száma 3574 

Ellátott területen lévő, bekötés nélküli lakások száma 10 

Bekötés révén ellátott közületek száma 170 

13. Táblázat: Ivóvíz hálózati adatok 

Megnevezés db 

Elosztó hálózat összes hossza (bekötővezetékkel együtt) 92.524 

- ebből a bekötővezeték hossza 23.015 

Víztornyok száma térfogata 1 

Víztornyok térfogata 500 m3 

Egyéb víztároló medencék száma 2 

Egyéb víztároló medencék térfogata 500 m3 
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14. Táblázat Ivóvíz mennyiségi adatok 

Megnevezés Ezer m3/év 

A településen elosztásra rendelkezésre álló víz mennyisége 417 

- ebből háztartásokba szolgáltatott 325 

- ebből egyéb (intézmények, gazdasági jellegű) fogyasztóknak 92 

Csapadékvíz-elvezetés 
A település területén részlegesen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer üzemel, melynek 
üzemeltetője a Városi Önkormányzat. A nagykállói csapadékvíz elvezető rendszer jelentős 
része burkolt nyíltmedrű árkok, melyhez kisebb területeken burkolatlan vízelvezető árkok 
csatlakoznak.  
A város jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszere a település morfológiai helyzetének, 
beépítettségének, a burkolt felületek arányának megfelelően spontán fejlődés útján alakult ki 
és korántsem elégíti ki maradéktalanul az igényeket.  A város nagy részére kiterjedő, 
rendkívüli csapadékmennyiség esetén - az egyébként többé-kevésbé megfelelő mérettel 
megépült - csapadékvíz elvezető hálózat túlterhelt állapotba kerülhet a viszonylag gyors 
összegyülekezés következtében. Ilyenkor a víz kiléphet a terepre, esetenként épületkárokat, 
elöntéseket okozhat.  
Az elvezetésre kerülő csapadékvizek végső befogadója a Kállai (VII. sz.) főfolyás 
(FETIVIZIG kezelésű), a Balkányi (VII/3. sz.) mellékág (Nyírségi VGT kezelésű), a Baromlaki 
(VII/4. sz.) mellékág (Nyírségi VGT kezelésű), valamint mély fekvésű, vízállásos területek. 
Egyes lefolyástalan területeken a felszíni vízelvezetés részére víznyelővel ellátott 
szikkasztók épültek. 

Kommunális szennyvíz és folyékonyhulladék kezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás 
A településen közüzemű szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemel, 
melynek üzemeltetője a TESZOVÁL Kft. A szennyvízelvezetésére és 
szennyvízelhelyezésére vonatkozóan 280-73/2001. számú határozattal módosított 280-
13/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozik. Az engedélyek alapján a telep 
fogadó kapacitása 1.000 m3/d. A tisztító telep Nagykálló város és Biri község szennyvizeit 
fogadja. 
Nagykállóban jelenleg 3.584, Biriben 440 csatornahálózattal ellátott ingatlan található, ebből 
Nagykállóban 2479 lakás és 106 közület, Biriben 205 ingatlan veszi igénybe a szolgáltatást. 
A szennyvízhálózatra nem csatlakozott lakosoknál alkalmilag fogadott szippantókocsis 
vállalkozók hordják a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre. A településen a szennyvíz 
minőségét befolyásoló jelentősebb ipari tevékenység nincs. 

23. ábra: Közmű rácsatlakozási mutatók 

Nagykálló vezetékes ivóvíz és szennyvíz hálózatának 
rácsatlakozásai
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Forrás: KSH T-star 
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A település kommunális szennyvizeit gravitációs szennyvízcsatorna hálózat gyűjti össze és 
átemelő aknákban elhelyezett szivattyúk nyomóvezetéken keresztül juttatják a tisztítótelepre. 
A telepen először rács ill. osztóaknán keresztül két (váltott ütemű) ülepítő földmedencébe 
folyik a nyers szennyvíz, majd bakhátas nyárfás területre vezetve elszikkad. 

A tenyészidőszakon kívül a tisztítótelepre érkező szennyvizet téli tározó földmedencékbe 
vezetik, ahonnan a tenyészidőszakban érkező szennyvízhez keverve elöntözik. 

A nyárfás öntözőtelep felülete : 10,6 ha. 

 szennyvízborítás : 300 mm/év 

 öntözési forduló:  16 nap 

Az övárokban összegyűjtött csurgalékvizeket átemelőben elhelyezett szivattyú 
nyomóvezetéken keresztül nyomja a befogadóba, a VII/3 sz belvízcsatorna 5+450 km 
szelvényébe. A kiülepedett és kiszikkadt szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra 
kerül. 

15. Táblázat: Szennyvízhálózati adatok 

Megnevezés db 
Szennyvízgyűjtő hálózat összes hossza 
(bekötővezetékkel együtt) 

69,86 

- ebből bekötővezeték hossza 19,99 
- ebből gravitációs vezeték 49,87 
- ebből nyomás alatti 2,73 
- ebből vákuumos 0 
 

A jövő egyik fontos feladata a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési arány növelése, 
a szippantott szennyvíz mennyiségének csökkentése, valamint a nem megfelelő 
szennyvízgyűjtő aknák felszámolása, melyek nagy része szikkasztóként működik, 
szennyezve a talajt és a felszín alatti vízkészletet. Távalti szinten a jelenlegi lakossági 
szennyvíz mennyiség kétszeresének keletkezése prognosztizálható a két ellátott 
településen. 

Felszín alatti vizek: 
Nagykálló település DNy-i területének jelentős része a Nagykálló Városi Vízmű becsült 
hidrogeológiai védőterülete „B” zónáján belül helyezkedik el. A felszín alatti vizek 
életfeltételeink biztosítása szempontjából nélkülözhetetlenek, ugyanis kiemelt szerepük van 
az ivóvízellátásban. A 27/2004. (XII. 25.) számú a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló KvVM rendelet szerint Nagykálló a 
felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen lévő települések közé 
tartozik. 

A felszínalatti vízkészleteket leggyakrabban veszélyeztető szennyező források a következők: 
• Csatornázatlanság miatti szennyvízszikkasztás, 

• Állattartásból származó szennyvizek és trágya nem megfelelő elhelyezése, 

• Agrokemikáliák nem megfelelő tárolása és túladagolása, 

• Ipari üzemek, valamint a kommunális és veszélyes hulladéklerakók csurgalékvize. 

A vízbázist veszélyeztető tényezők: 
• A szennyvízhálózatra nem csatlakozott, de ivóvízzel vezetékesen ellátott kertes 

házakban a keletkező szennyvizet legtöbbször házi szennyvízszikkasztókban 
tárolják, majd annak megtelte esetén szippantókocsival a nagykállói szennyvíztisztító 
telepre szállítják. 
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• A módszer abban az esetben elfogadható lenne, ha a házi szennyvízszikkasztó 
oldalfalának és fenéklemezének szigetelése vízzáró volna, ami megakadályozná a 
talajvízzel való hidrológiai kapcsolatot. 

• Ez azonban az esetek döntő többségénél nem így van, vagyis a házi szennyvíz 
közvetlenül szennyezi a felszín alatti vizeket. 

• A kommunális szennyvizek eredetéből és sajátosságaiból adódóan leginkább a nitrát, 
a nitrit, valamint a különböző foszforformák jelentik a veszélyt és okozzák a talajvíz 
használhatatlanságát, ezáltal gátolva más célokra való felhasználását (öntözés, 
itatás). 

• Ehhez járul még hozzá a házi állattartás nélkülözhetetlen kellékeként meglévő 
trágyahalomból történő beszivárgás, amely szintén leginkább nitrogén- és 
foszforformákkal szennyezi a talajvizet. 

Belvíz védelem 
Nagykálló a 46. számú Nyíri belvízrendszer területén található, amely egyben a Kállai (VII. 
számú) főfolyás völgye belvízöblözetét is képezi. A terület az ország északkeleti részén, a 
Tisza balparti vízgyűjtőjében terül el, környezetéből kiemelkedő pleisztocén korú 
homokdombok sorozata és a Nyíri tájegység szerves részét képezi. A Nyíri (46. sz.) 
belvízrendszerben a Kállai (VII. sz.) főfolyás völgyének vízgyűjtő területének kiterjedése 451 
km2. A belvízvédelmi szakasz területének nagy része (mintegy 44%) szántó művelésű. Az 
utóbbi időszakban jellemző a gyümölcsös (meggy, alma) telepítése. 

Kommunális hulladékkezelés 
A kommunális eredetű hulladékot a lakosságtól és az intézményektől a Teszovál Kft. szállítja 
el. A kommunális hulladékok elhelyezése 1992-ig a Nagykálló külterületén található 0636/6, 
0636/19, 0636/20, 0636/8, 0636/9, 0636/10, 0636/11, 0636/12, 0636/13 és a 0636/16 hrsz. 
található területen történt. 1992-től a hulladékot a szintén Nagykálló külterületén található 
0131 hrsz-ú területen helyezték el. 

A korábbi települési szilárd-hulladéklerakó a város centrumától kb. 1600 m-re, Ny-i irányban, 
található. A települési hulladéklerakó 1974-től 1992-ig működött.  A 18 évig működő 
szilárdhulladék lerakó Nagykálló város lakosságát szolgálta ki. A települési szilárd-
hulladéklerakóba beszállított hulladéktömeget sem fizikai, sem termikus, sem kémiai, sem 
biológiai úton nem kezelték. Hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás nem történt. A területen a 
hulladék cca. 2,4 ha-on található és a hulladék vastagsága átlagosan 3,5 m. A területen kb. 
80.000 m3 hulladék található. Az évek folyamán lerakott hulladékmennyiségek összetétele 
becsült térfogat % alapján: 80% háztartási hulladék, 10% inert hulladék, 10 % szennyvíz 
iszap. A volt hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatát 2005-ben a BIO-VONAL Bt. 
végezte el. A vett minták laboratóriumi elemzése a talajvíz esetében a nitrát-ion, a szulfát-ion 
és a nikkel esetében mutatott B lehatárolási határértéknél magasabb szennyezést. Talaj 
esetében a felső 0,5 m-en volt található magas réz, ólom, TPH és nitrát-ion szennyezést.  

A havária helyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében a következő 
intézkedéseket kell folyamatba helyeznie az Önkormányzatnak (figyelembe véve, hogy a 
lerakó már nem működik): 

• A hulladéklerakó havária-, és rekultivációs tervének elkészítése 

• A hulladéklerakót biztonságos (HDPE fólia, geofilter, természetes szigetelőanyagok) felső 
szigeteléssel való ellátása, és megfelelően rekultiválása, a környezeti elemek terhelése 
elkerülése érdekében. 

• A hulladéklerakó területén monitoring rendszer kiépítése. Legalább 3 db talajvízfigyelő 
kút kialakítása és a talajvíz mintázása évente egy alkalommal a Felső-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel egyeztetett 
paraméterekre.  
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A jelenlegi hulladéklerakót a tulajdonos Nagykálló Város Önkormányzata létesítette 1992-
ben. A hulladéklerakó Nagykálló város külterületén (0131 hrsz.), a várostól ÉK-re mintegy 
1200 m-re helyezkedik el. A hulladéklerakót minden oldaláról erdő határolja. A 
hulladéklerakásra kiválasztott 46 ha-os terület három különálló területre osztható, mely két 
dombvonulattal elválasztható három völgyfenékből tevődik össze. A három völgyből a 
városhoz legközelebbi területrészen alakították ki a hulladéklerakót. A hulladéklerakó nem 
rendelkezik sem mesterséges, sem természetes aljzatszigeteléssel. A hulladéklerakóról 
lefolyó felszíni és szivárgó vizek összegyűjtésére két szivárgó árok került kiépítésre a D-i és 
az ÉNy-i oldalon. A hulladéklerakón átszivárgó csurgalékvizek gyűjtésére és kezelésére 
nincs semmilyen megoldás kialakítva. A hulladéklerakón megoldott az ivóvíz ellátás és a 
villamos energia ellátás. Térvilágítás van. A telepre burkolt út vezet, őrzése megoldott. A 
telepen van elektronikus hídmérleg és abroncsmosó. A lerakó területén konténeres szociális 
blokk, konténertároló terület és konténermosó található. A terület kerítéssel körülhatárolt. A 
hulladéklerakón egy darab tűzcsap és két monitoring kút található.  

A településen a kommunális hulladék és a kommunális eredetű ipari hulladékok gyűjtését a 
Teszovál Kft. végzi Nagykálló Város Önkormányzatának rendelete alapján. A 
hulladékgyűjtést öntömörítős hulladékgyűjtő járművel végzik. A településeken a lakossági 
hulladékot 110 l-es kukákban gyűjtik, az intézményi hulladékot pedig konténerekben. A 
településeken a hulladék elszállítására hetente kerül sor. 

A hulladéklerakón kerül elhelyezésre Magy és Kállósemjén települések hulladéka is. A 
három településről szállított kommunális hulladékon kívül a településeken működő ipari 
üzemek kommunális eredetű ipari hulladéka és a nem veszélyes ipari hulladékok egy része 
is ide kerül. Legjelentősebb mennyiségben a nagykállói BENETTON gyár szállít nem 
veszélyes ipari hulladékot a hulladéklerakóba. 

A Teszovál Kft. adatszolgáltatása alapján a hulladéklerakóban évente cca. 7000-8000 t 
hulladék kerül elhelyezésre. A hulladék összetétele: 

- Válogatott hulladék (papír, műanyag, üveg, fém, stb): 70% 
- Tovább nem válogatható hulladék: 27% 
- Veszélyes hulladék: 1% 
- Egyéb hulladék: 1% 

A BIO-GENEZIS Kft. 1994-ben elkészítette a hulladéklerakó környezetvédelmi 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében vizsgálták a talaj és a felszín alatti víz 
szennyezettségét. A monitoring kutakból vett vízminták és a talajminták egy paraméter (pH, 
KOIp, nitrát-ion, ammónium-ion, összes foszfor, ammónium-ion, nitrit-ion, összes oldott a., 
réz, cink, kadmium, ólom, higany, króm, nikkel, TPH) esetében sem mutatott C2 
határértéknél magasabb értéket. A hulladéklerakó renaturálódása már megindult, azonban 
területén még csak tág tűrésű, kozmopolita fajok telepedtek meg. A megfelelő termőréteg 
elhelyezése nélkül esztétikus, fák számára is alkalmas társulás nem várható. 

3.2.4.7. A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
szerepe a közszolgáltatások biztosításában 

Nagykálló tagja és egyben vezető települése is a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulásnak (ADÉL).  

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, 
szociális-ellátási, egészségügyi-ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a 
kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, 
pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, 
fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 
összehangolására hozták létre. A Társulás egyik kiemelt feladata tehát, hogy a jövőben a 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  HELYZETELEMZÉS 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.   72 

tagtelepüléseken a közszolgáltatási feladatok hatékony, összehangolt és gazdaságos 
ellátását biztosítsa a következő területeken: 

� Oktatás és nevelés 
� Szociális ellátás 
� Egészségügyi ellátás 
� Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
� Közművelődési, közgyűjteményi 

tevékenység 
� Helyi közlekedés, helyi közútfenntartás 
� Ingatlan és vagyongazdálkodás 
� Ivóvízellátás, vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás, valamint bel- és 
csapadékvíz elvezetés 

� Kommunális szolgáltatások és 
energiaellátás 

� Környezet- és természetvédelem, 
valamint hulladékkezelés 

� Szennyvíztisztítás és elvezetés 
� Területrendezés 
� Esélyegyenlőségi program 

megvalósítása 
� Foglalkoztatás 
� Gazdaság- és turizmusfejlesztés, 

valamint idegenforgalom 
� Állat- és növényegészségügy 
� Belső ellenőrzés 
� Területfejlesztés összehangolása, 

közös intézményrendszerek, 
szakszolgálatok létrehozása 
közszolgáltatási feladatok ellátására

 

3.2.5. Nagykálló fejlődésére ható külső tények és tendenciák 
Nagykálló jelenlegi és jövőbeli helyzetét és a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságát 
olyan külső tények és tendenciák is befolyásolják, amelyekre – legyenek azok akár pozitívak, 
akár negatívak – a városnak legfeljebb korlátozott mértékű ráhatása lehet. Az M3-as 
autópálya nyomvonala jelentősen javítja Nagykálló elhelyezkedésének megítélését. 
Ellentétes hatást eredményezhet, ha – a jelenlegi központi elképzeléseknek megfelelően – a 
vasúti mellékvonalak egy részét megszüntetik. A megyei szilárdhulladék-kezelési program 
révén megvalósul a települési hulladék elszállításának, feldolgozásának és kezelésének 
feladata. Ehhez hasonlóan az Észak-alföldi régió ivóvízprogramjának következő ütemei is 
érintik Nagykállót. A tervek szerint a jelenleg megyei üzemeltetésű Pszichiátriai Szakkórház 
a jövőben a régió kiemelt, központi szakosodott intézetévé válik, ami alapvetően 
meghatározza a település által ellátott funkciókat. Szintén külső tendencia az agrár 
termények nem élelmiszeripari célú hasznosítása, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
mezőgazdasági területeken ipari hasznosítású növényeket is termesszenek például 
energetikai célra. A keresletet biztosítja, hogy a régióban több biomassza-erőmű és 
bioüzemanyag előállító üzem építését is tervezik. 
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3.3. A városrészek területi megközelítésű elemzése 
 

3.3.1. Városrészek azonosítása (térképpel) 
Nagykálló a településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, illetve a település 
természetes szerkezeti fejlődése és a településrészek kialakult jellegéből adódóan hét 
városrészre osztható. 

A város központi területe képezi Nagykálló történelmi magját. Itt találhatók a település 
történetében meghatározó jelentőségű épületek, helyszínek. A város egypólusú 
településszerkezetének centrumában összpontosul a jellegzetes városi szolgáltató funkciók 
többsége, illetve a kistérségi központi funkciót ellátó szervezeti egységek. A városközpontot 
az alábbi térképen az A zóna, „Belváros” szemlélteti.  

A B zóna, „Északi kertváros” a település északi részén található. Jellemzően lakóövezet, 
valamint lakóövezet fejlesztésére alkalmas településrészek alkotják. A városrész területén a 
lakóépületek mellett néhány kiskereskedelmi egység, termelő és szolgáltató vállalkozások, 
illetve közösségi funkciót ellátó intézmények is találhatók.  

A C zóna, „Nyugati kertváros” a település ipari egységeket, temetőt és lakóövezetet is 
magában foglaló része, amelynek területén szintén több vállalkozás, kiskereskedelmi egység 
is működik. A városban betöltött szerepe alapján azonban ez a városrész is elsősorban 
lakóövezetnek minősül. 

Nagykálló ipari, kereskedelmi funkciók működésére alkalmas területei a D zónával jelölt 
„Ipari kereskedelmi övezet” városrész területén találhatóak. A városrész területén 
működnek jelenleg is a város legnagyobb foglalkoztatói. A D és C, illetve E zónák határában 
halad a Nyíregyháza-Nyírbátor közötti vasúti vonal, amely egyaránt kiszolgálja a lakossági 
és az ipari, valamint a kereskedelmi funkciókat. Korábban a területen haladt a Nagykálló-
Nyíradony közötti vasútvonal, amely 2006-ban megszüntetésre került. A pálya 
alapinfrastruktúrája azóta is változatlan állapotban megmaradt. Ipari hasznosításának 
lehetőségei jelenleg még nem tisztázottak. A városrész területének kis részén lakóépületek 
is találhatók. 

Az E zóna, „Déli kertváros” a B zónához hasonló jellegzetességekkel rendelkező 
lakóövezet, bár annál kisebb területi tartalékai vannak a lakóövezet kiterjesztésre. Itt is 
találhatóak kiskereskedelmi egységek, valamint több vállalkozás is működik a városrész 
területén. 

A város turisztikai és rekreációs jellegű területe az F zónával jelölt „Kiskállói turisztikai, 
rekreációs terület” városrész.  Itt található a Harangodi üdülőterület, illetve az Ínség-domb 
is, amelyek különleges jelentőséggel bírnak a város lakossága szabadidejének természet 
közeli eltöltésében, de kedvelt helyszínei a környékbeli lakosságnak, messzebbről érkező 
kirándulóknak is. Harangod az évtizedes múltra visszatekintő Téka-táboroknak 
köszönhetően országos vonzerővel is rendelkezik. A településrészen a turisztika és 
rekreáció mellett lakóövezet, és vállalkozási telephelyek is találhatók. 

Nagykálló városszövetétől távolabb eső, korábban külterületi részen található lakott 
városrész a G zónával jelölt „Városkörnyéki tanyák” városrész. A városrész a térképen 
nem került külön feltüntetésre. Területe körülveszi a lehatárolt városrészeket. Ide tartozik 
Birketanya, Ludastó és Szirond településrész. 
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24. ábra: Városrészek lehatárolása Nagykállóban 
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3.3.2. Városrészek elemző bemutatása 

3.3.2.1. „A” zóna: Belváros 
Nagykállóban a természeti-topográfiai adottságok folytán kialakult sajátosság a síkvidéki 
településekre jellemző, hosszan elnyúló „keresztutcás” történelmi városmag, ugyanakkor 
kifejezetten kisvárosias a településközpont.  

A városközpont szerkezetére - csakúgy mint a város egészére - jellemző, hogy 
belterületének viszonylag nagy területei tartalékai vannak. A lakófunkciók fejlesztése a még 

beépítetlen telkek, vagy a nagy mélységű tömbök 
feltárására épülő telekalakításokkal képzelhető el. 
Ilyen tartalékok találhatók a Kossuth u É-i és D-i 
oldalán, a 4911.sz. főút két  oldalán, a Nagybalkányi 
és a Sport, a Gyöngyvirág utcai lakótömbökben. A 
vegyes (lakó- és intézményi funkciók) a vegyes terület 
településszerkezetileg is indokolt növelésével és 
intenzitás növeléssel – elsősorban a 
településközpontban, a 4911. sz. főút mentén – 
fejleszthetők. Zöld területek és különleges intézményi 
területek növelésére a mély-fekvésű és 
településszerkezetileg kedvező pozícióban 
elhelyezkedő területek rendezésével, a közterületek 
további fásításával, rendezett állapotának 
megtartásával valósítható meg.  

A városközponton a településszerkezeti funkció által indokolt járműforgalom többszöröse 
halad keresztül, mivel elkerülő út hiányában itt halad át a Nyíregyháza, M3-as autópálya és 
4-es főút valamint a Nyírbátor és Románia, illetve kistérség települései közötti tranzit 
teherforgalom is.  A közlekedési helyezet ezen sajátossága kedvezőtlen hatást fejt ki az 
épített környezetre és közlekedés biztonsági szempontból is kiemelkedő veszélyforrást 
jelent. A veszélyhelyzetet növeli, hogy a településen – beleértve a belvárost is – nincs 
minden oldalon, és minden út mellett kiépített járda, ezért több helyen a gyalogosok 
kénytelenek az úttest szélén közlekedni. Több intézmény is forgalmas útszakaszok mentén 
található, amelyek megközelíthetőségére szintén kedvezőtlenül hat a jelentős tranzit 
forgalom.  A városban kevés a parkolási lehetőség. A folyamatosan növekvő átmenő 
forgalomra tekintettel indokolt a településközpontot a település belső forgalmától 
tehermentesítő úthálózati elem kijelölése, de nem cél a teljes átmenő forgalomnak a 
kivezetése, vagy a város teljes területén történő megállítás nélküli átvezetése. Megoldatlan 
továbbá az országos mellékutak menti, kerékpárút helye és kiépítése. 

A belvárost is érintő közlekedési infrastruktúrájára jellemző, hogy hiányos az egyes 
településrészek közvetlen közlekedési kapcsolatát biztosító gyűjtő- és kiszolgálóút-hálózat, 
illetve az egyes településrészek kapcsolata a településközponton át, azt fölöslegesen terhelő 
módon van biztosítva. A városközpont védett területén lévő keskeny utcák közlekedése, 
rossz kicsatlakozásaik forgalomszervezési technikákkal kezelhetők. Az elmúlt időszakban 
több utca egyirányúsítása, valamint az átmenő forgalom részleges elvezetése is megtörtént. 

A Nagykálló belvárosában található a város tömegközlekedési gócpontját jelentő autóbusz 
megálló, amely a kistérség, illetve a környező térségi központok irányába való közösségi 
közlekedési kapcsolatot is biztosítja. Az autóbusz-közlekedés csak távolsági járatokkal 
biztosított, de nem megoldott az ideiglenes tárolás-tartózkodás sem az utasok, sem a buszok 
számára. A központi buszmegálló, illetve a rávezetés vonalvezetés közlekedésbiztonsági 
szempontból nem megfelelő kialakítású. 
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Az egyéni és közösségi közlekedésre, valamint a közintézmények megközelíthetőségére 
egyaránt jellemző, hogy nem biztosítottak a mozgáskorlátozottak számára megfelelő 
akadálymentesítés közlekedési feltételei. 

A belváros kommunális infrastruktúrával jól ellátott. A településrészen, Nagykálló egész 
területéhez hasonlóan a csapadékvíz elvezetés megfelelő kiépítettségének hiánya jelent 
problémát. A többi közmű infrastruktúra elem – ivóvízhálózat, gázvezeték, elektromos 
hálózat, infokommunikációs hálózat – kiépítettsége teljes körű, azonban műszaki állapotát 
tekintve az ivóvíz vezeték élettartamának végéhez közelítve több szakaszon felújításra 
szorul. A belváros számos helyén a műemléki környezethez nem illeszkedő módon, 
légvezetékeken történik az áramszolgáltatás. 

A Városközpontban lévő nemzetközi színvonalú szolgáltatást nyújtó Pszichiátriai Szakkórház 
/és annak telephelyei/ nem csak az egészségügyi ellátásban, de az udvarán megrendezett 
kulturális programok révén aktív területei a nagykállói kultúrának. 

A város méretének és kisvárosias jellegének megfelelően a köz- és közösségi szolgáltatások 
jelentős része, valamint a kiskereskedelmi (141 db, 55,9%) és a vendéglátó egységek (21 
db, 40,4%)  többsége is a belvárosban található. A kereskedelem dominanciája ellenére a 
regisztrált vállalkozásoknak alig egyharmada (187 db) működik a területen.  

Jelentősebb kereskedelmi, vendéglátóipari egységek: 
� Óbester Étterem 
� Nagykálló ÁFÉSZ 10. sz. élelmiszer 

üzlet 
� Nagykálló ÁFÉSZ 16. sz. élelmiszer 

üzlet 

� Üvegtigris gyorsbüfé 
� HO-TO Kft. Privát élelmiszerbolt 
� Music Cafe 
� Katona Zsolt Papír-írószer 
� AbOriginal ruházati üzelt 

A tercier szektor dominanciája a városrészen belüli munkaerő-piaci helyeztet is jelentősen 
befolyásolja. A gazdasági jellegű szolgáltató egységeken túl, a közigazgatási és humán-
közszolgáltatások is jelentős foglalkoztatók. Ezen a téren kiemelkedik a Pszichiátriai 
Szakkórház – amely a város második legnagyobb foglalkoztatója – illetve az Önkormányzat 
és intézményei (általános iskola, óvoda, Központi rendelő, stb.) 

A jelentősebb intézmények közül a következők találhatók a városrész területén: 
� Nagykállói Egyesített Óvoda és 

Bölcsőde (Szivárvány Óvoda, 
Brunszvik Teréz Tagóvoda)  

� Nagykállói Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat (Szilágyi 
István Általános Iskola) 

� Nagykállói Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat (Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola) 

� Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 
� Korányi Emlékház 
� Szilágyi Emlékház 
� II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központ 
� Idősek Bentlakásos Szociális Intézete 
� Észak-alföldi Regionális Munkaügyi 

Központ Nagykállói kirendeltség 

� Városi Bölcsőde 
� Pszichiátriai Szakkórház 
� Posta 
� Buszállomás 
� Központi Rendelő 
� Városi Sportcsarnok 
� Polgármesteri Hivatal 
� Kisebbségi Önkormányzati iroda 
� Okmányiroda 
� Ratkó József könyvtár 
� Kistérségi menedzsment szervezet 
� Városi Strandfürdő 

 

A fenti intézmények jelentős része a város tulajdonát képezi. A működéssel érintett 
ingatlanok többsége korábban más céllal épült és átmeneti, szükség megoldások keretében 
kerültek be az intézmények. Ilyen például a Polgármesteri Hivatal, a Központi Rendelő, 
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Okmányiroda, Körösi Csoma Sándor általános iskolai tagintézmény, Buszállomás. A legtöbb 
ilyen intézmény a működés feltételeit tekintve nem felel meg a modern elvárásoknak. A 
legnagyobb problémát az akadálymentes közlekedés és a gazdaságos működéshez 
szükséges gépészeti berendezések hiánya, valamint karbantartások elmaradása okozza. 
Ezek a problémák a több egyéb intézmény esetében is jelentkezik.  

A probléma oldására több racionalizálási és rekonstrukciós intézkedés valósult meg, és több 
előkészítése is folyamatban van, annak érdekében, hogy az intézmények fenntartása ne 
terhelje túl az Önkormányzati költségvetést, és a megtakarításokból növelhető legyen a 
szolgáltatások színvonala. 

25. ábra: Települési funkciók igénybevétele városrészenként Nagykállóban 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Egészségügyi ellátás 
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Bevásárlás 

Vállalkozási ügyintézés 

Tömegközlekedés 

Étkezés (vendéglátóhely, közétkezés) 

Tartós fogyasztási cikk szerviz, javítás 

Települési funkciók városrészenként

A zóna B zóna C zóna D zóna E zóna F zóna MÁS település

Forrás: Kérdőíves felmérés adatai alapján saját szerkesztés 
 

Lakónépesség tekintetében a városrész a harmadik legnépesebb Nagykállón belül. A 
Népszámlálási adatok alapján lakosság aránya a város egészéhez mérten 18%. 
Korosztályok szerinti megoszlását tekintve a városi átlagtól alacsonyabb fiatal és aktív korú 
népesség, és magasabb idős korú népesség lakja. A belvárosban lakók képzettségi szintje a 
meghaladja a város átlagot. A népességen belül itt található a legnagyobb arányban 
felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos. A belvárosban lakók foglalkoztatási helyzete jónak 
mondható a város népességéhez viszonyítva, ugyanakkor itt a legmagasabb a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya, és az aktív korúak több mint fele (52,7%) nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel. A felmérés alapján a munkanélküliek aránya 16,6%, ezen 
belül a tartós munkanélkülieké 6,1%. 

A belváros lakásállománya a 2001-es adatok szerint 19,8%-a a település 
lakásállományának, ezen belül az egyszobás lakások aránya 10,2% volt. Azóta ezek az 
arányok elenyésző mértékben javultak a belvárosban megvalósult társasház építés 
hatására. A fejlesztés szintén kedvezően hatott az alacsony komfortfokozatú lakások 
arányának csökkenésére, amely a népszámlálás időszakában 17,9% volt. A „komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya” a városrészben közelíti az Nyugati kertvárosban 
található 1. számú szegregátum értékét. A viszonylag magas arány azonban a belváros 
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épületállományának idősebb kora, illetve az ingatlanok szerkezeti kialakításának 
köszönhető.  

A városrész területén telepszerű vagy szegregált lakóterület nem található. Az intézmények 
tekintetében – oktatási, egészségügyi, közszolgáltatatási, stb. – egyaránt a szegregáció 
mentes környezet kialakítására törekszik a fenntartó, amely kedvezően hat a város 
társadalmi folyamatainak alakulására és a különböző társadalmi csoportok integrációjára. 

A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� Funkcionálisan is valós városközpont 
� Kisvárosi jelleg 
� Közintézmények városi és kistérségi 

elérhetősége biztosított 
� Tömegközlekedési decentrum itt 

található 
� Egészségügyi ellátás központja 
� Megyei Pszichiátria Szakkórház itt 

működik megyei ellátási körzettel 
� Közmű infrastruktúra kiépített 
� Kerékpár út a Belváros és Harangod 

között 
� Műemléki környezet 
� Városi Strand gyógyvízzel 
� Városi sportközpont (Sportcsarnok és 

szabadtéri sportpályák) 
� Felsőfokú végzettségű lakosság magas 

aránya 
� Szegregált vagy telepszerű lakóterület 

nem található itt 

� Szűk, kereszt utcás szerkezet 
� Közintézmények akadálymentesítése nem 

teljes körű 
� Közintézmények infrastruktúra feltételei 

fejlesztésre szorulnak 
� Város egészségügyi létesítmények 

felújításra szorulnak 
� 4911-es főút közlekedésbiztonsági 

veszélyforrás 
� Kevés parkolási lehetőség 
� Buszos közlekedés kultúrált feltételei nem 

biztosítottak (várók, illemhelyek, stb.) 
� Alacsony az éttermek száma 
� Piac fejlesztésre szorul 
� Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 

megoldott 
� Járda nincs minden út mellett és minden 

oldalon kiépítve 
� Kerékpárút hálózat hiányos 
� Műemléki környezetbe beékelődő eltérő 

jellegű épületek 
� Városi Strandfürdő felújításra szorul 
� Kevés a játszótér 
� Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 

magas 
� Alacsony komfort fokozatú és egyszobás 

lakások viszonylag magas aránya 
 

Lehetőségek Veszélyek 

� Növekvő igény a megfelelő színvonalú 
egészségügyi és kiegészítő (pl. wellness, 
rekreáció) szolgáltatásokra 

� Termálvíz alternatív energiahordozóként 
történő hasznosítása a 
közintézményekben 

� Oktatási szerepkör erősítése a térségben 
� Multifunkciós közösségi terek iránti igény 

növekedése 
� Szolgáltató önkormányzati és hatósági 

működés iránti igény működése 
� Szolgáltatási ágazat szerepének 

növekedése a város gazdasági 
szerkezetében 

� Egészségügyi finanszírozás változása 
� Szegregációs folyamatok megindulása 
� Vállalkozási környezet hiányából adódó 

komparatív hátrány a környező 
városokhoz képest 

� Szakképzés központosítása miatt a 
képzési rendszer rugalmatlanság a 
munkaerő-piaci igényekre 
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3.3.2.2.  „B” zóna: Északi kertváros 
Az északi kertváros a városközponttól északra a Kossuth utca - Korányi Frigyes utca – Kállai 
(VII. főfolyás – Bátori út által határolt területen helyezkedik el. 

A városrész főbb funkcióit tekintve lakóterület, amelynek viszonylag nagy területi tartalékai 
vannak. A belterület beépített területei sok esetben terjengősek (a Kossuth utca és 

környezete, a 4911 sz. főút melletti külterületi 
területek). Ezek az igen nagy telkes tömbök még 
a falusias életmódhoz képest is alulhasználtnak 
mondhatók, költségesebbé téve a települési 
közművek üzemeltetését.  

A lakóterület növelésére egyrészt a meglévő 
szerkezet kiegészítéseként a Kossuth utca északi 
részén, a közvetlenül a belterület mellett lévő 
kisebb kertek beépíthetősége adhat lehetőséget. 
Másrészt a Korányi Frigyes úttól északra 
elhelyezkedő Nagykerti szőlők lakó, illetve vegyes 
(lakó- és intézményi) övezeti besorolásával is 
elősegíthető. Az utóbbi, potenciális lakó-
kereskedelmi-szolgáltató területen azonban a 
jelentős domborzati tagoltság, a közművesítettség 
hiánya, az erre való gazdasági–költségvetési 
hiátus a terület spontán módon való be- és 
átépülését eredményezheti. 

A városrész gazdasági pólusát a Korányi Frigyes utca (4911. sz. út) menti területe képezi. 
Számos vállalkozás működik itt, valamint több gazdasági célra hasznosítható ingatlan is 
található az út mentén. A városrész belterületi ingatlanjai infrastruktúrával teljesen ellátottak, 
lakóövezeti célokra vagy hagyományos vállalkozási tevékenységek folytatására egyaránt 
alkalmasak. 

Az északi kertváros városon belüli megközelíthetősége megfelelőnek tekinthető. Általános, 
az egész várost érintő sajátosság, hogy hiányos az egyes településrészek közvetlen 
közlekedési kapcsolatát biztosító gyűjtő- és kiszolgálóút-hálózat, illetőleg az egyes 
településrészek kapcsolata a településközponton át, azt fölöslegesen terhelő módon van 
biztosítva. A városrész tekintetében ezek a sajátosságok a Kossuth és a Korányi F. utcákat 
érintik. A városrész egyik pólusát jelentő, napkor irányába haladó út (Kossuth utca) 
közlekedési adottságainak, javítása érdekében nyomvonal korrekció, illetve a csomóponti 
kapcsolatok átépítése, korszerűsítése indokolt.  

A Korányi Frigyes utca közlekedési feltételeinek javítása a közeljövőben biztosítottnak 
látszik, mivel a 2007. november 28-ai kormányülés jóváhagyta azt a kiemelt projekt 
csomagot, amely tartalmazza a 4911. út Nyíregyháza-Nagykálló 0+777 - 9+350 kmsz. közötti 
szakaszának felújítását. 

Az északi kertváros Nagykálló lakóterületei közül a legkedvezőbb adottságokkal rendelkező 
terület. Népességét tekintve nem sokkal marad el a belvárostól. A népszámlálási adatok 
alapján az itt lakó 1833 főből a városi átlag fölötti az aktív korúak aránya (67,1%), és 
kedvezőnek tekinthető a fiatal korúak aránya is, amely a belvárossal ellentétben itt 
meghaladja 5,7százalékponttal meg is haladja a 60 éven felüliek arányát. 

A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya a városon belül itt a legalacsonyabb 
(48%), és legmagasabb az aktív korú foglalkoztatottaké (49,5%) amelynek egyik oka a 
lakosság képzettségének városi átlagot meghaladó szintje. A kedvező foglalkoztatási és 
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munkanélküliségi tendenciáknak megfelelően a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya 
is itt a legalacsonyabb (31,6%). 

A megfelelő jövedelmi viszonyok, a fiatalkorúak magas aránya, valamint a lakóövezeti, 
családi házas terület adta lehetőségek a városrész lakásállományában is nyomon 
követhetőek. Az népszámláláskor felmért 586 db lakásnak csupán 12%-a minősül alacsony 
komfort fokozatúnak. 

A városrész területén telepszerű vagy szegregált terület nem található. A különböző 
társadalmi helyzetű lakosság integrált lakókörnyezetet alakított ki. Ennek a lakókörnyezetnek 
fontos részét jelentik a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A városrész 
területén 95 db regisztrált vállalkozás található. Ezek többsége kiskereskedelemmel és 
vendéglátással foglalkozik. A városrész területén az önkormányzati kimutatások alapján 74 
kiskereskedelmi egység és 10 db vendéglátó hely működik. A területen található az Öregek 
Otthona, Szállást Biztosító Idősek Klubja. 

Az Északi városrészben működő vállalkozások között kevés foglalkoztat 1-5 főnél nagyobb 
létszámot, tehát a városrész foglalkoztatási lehetőségek alacsonyabb számban vannak, mint 
egyéb városrészeken. Ez megmutatkozik a kérdőíves felmérés eredményei között is. 

A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� Fejlett, rendezett lakókörnyezet 
� Kisvárosi jelleg 
� Közmű infrastruktúra kiépített 
� Városközpont, közfunkciók könnyen 

elérhetők 
� Magas a rendszeres jövedelemmel 

rendelkezők aránya 
� Alacsony a foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 

� Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 
megoldott 

� Járda nincs minden út mellett kiépítve 
� Kevés a játszótér, közösségi tér 

 

 
Lehetőségek Veszélyek 

� Lakóterületi tartalékok 
� Multifunkciós közösségi terek iránti igény 

növekedése 

� Szegregációs folyamatok megindulása 

 

3.3.2.3. „C” zóna: Nyugati kertváros 
A Nyugati kertváros a város belterületének nyugati részén, a Korányi Frigyes úttól délre 
fekszik. Területét a Porosladányi út, a Nyíregyháza-Nyírbátor vasútvonal, a Rózsa, 
Damjanich, Fürst Sándor, Vasvári Pál, valamint Jókai Mór utcák határolják. 

A településrész elsősorban lakó funkciókat lát el, azonban a városon belüli közlekedési 
sajátosságai következtében a másik két kertvárosinál nagyobb arányban találhatók itt 
vállalkozások. A városrész beépítettsége kedvezőbb mint az északi kertvárosé. Lakó-
kereskedelmi-szolgáltató funkciókra alkalmas, jelentős, jelenleg még beépítettlen  illetve 
terjengősen beépített területek a Dózsa György utcán és térségében állnak rendelkezésre. A 
beépítettség növelése a városrész területén elszórtan található üres telkek hasznosításával, 
a terjengős beépítettségű telkek arányának csökkentésével lehetséges. 

A Nyugati kertváros területén a KSH, 2001. évi népszámlálási adatain alapuló kimutatás 
szerint három szegregált terület található. 

1. szegregátum: Porosladányi út – Széchenyi út – településhatár által határolt terület 

2. szegregátum: Temető út – Krúdy Gyula út – Bercsényi utca által határolt terület 
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3. szegregátum: Tavasz út – Rózsa út – Akácos út és a Nyíregyháza – Nyírbátor vasútvonal 
által határolt terület 

A városrész gazdasági pólusát a Korányi Frigyes út, 
valamint a Budai Nagy Antal utca mentén működő 
vállalkozások jelentik. A városrész területén összesen 69 
regisztrált vállalkozás található. A vállalkozások jelentős 
része feldolgozó iparral, építéssel, vagy egyéb termelő 
tevékenységgel foglalkozik. A kiskereskedelem 
részesedése alacsony a vállalkozások közül, 8 db 
kiskereskedelmi üzlet és a 4 db vendéglátóhely áll itt a 
városlakók rendelkezésére, de a legnagyobb nagykállói 
általános élelmiszer jellegű diszkont üzlet is 1,5 km-re 
található a Nyugati városrész legtávolabbi pontjától is. 

A nyugati kertváros városon belüli megközelíthetősége 
megfelelőnek tekinthető. Kedvező adottság, hogy a 
városrész délnyugati részén található a város 
vasútállomása. Vasúti közlekedés jelenleg a Nyíregyháza-
Nyírbátor vonalon zajlik. Korábban a várost a Nyíregyháza-
Nyíradony vasútvonal járatai is érintették, de a szárnyvonal 
közlekedése 2006 óta szünetel. A vasút kereszteződései és 
a gyűjtőútjai, illetve azok kapcsolatai fejlesztésre szorulnak. 

A városrész közúti közlekedési adottsági közül kiemelkedik, 
hogy egyrészt a vasúti közlekedés és az egyéni, illetve 
közösségi közlekedésnek színtere, másrészt a Nagykállót 
Újfehértóval, és Butykán át a 4-es főúttal összekötő utak is 

áthaladnak a városrészen, amelyek egyben a „D” jelű, Ipari, kereskedelmi övezettel is 
biztosítják a közvetlen összeköttetést. Ezeknek az utaknak a városi átlagtól magasabb a 
forgalom terhelésük. A közlekedésbiztonsági veszélyhelyzetet növeli, hogy a településrészen 
nincs minden oldalon, és minden út mellett kiépített járda, ezért a gyalogosok több helyen 
kénytelenek az úttest szélén közlekedni. 

Lakónépessét tekintve a Nyugati kertváros a második legnépesebb területe Nagykállónak. A 
2001-es népszámláláskor itt élő lakosok közül a fiatalok aránya kis mértékben meghaladja 
az Északi városrész mutatószámát, és ugyanennyivel alacsonyabb a legidősebbek aránya. A 
városi átlagot a fiatal korúak aránya (19,9%), és az aktív korúak aránya (67,1%) kissé 
meghaladta, míg az idősek aránya 13,1%-os értékével kevesebb, mint a nagykállói átlag. 

A városrész lakásállománya 658 db, jellemzően többszobás, családi ház. Az egyszobás 
lakások aránya mindössze 12%. A városon belül a Nyugati kertvárosban a legmagasabb az 
egy lakásra jutó lakosok száma, amely a népszámlálás adatai szerint átlagosan 3,53 fő. Az 
alacsony komfortfokozatú lakások aránya 23,1% volt a népszámláláskor, azonban azóta 
sokat javultak az itt lakók átlagos lakáskörülményei. Ez többek között a közmű és úthálózat 
fejlesztésének is köszönhető. 

A településrészen több kiemelt fontosságú intézmény, létesítmény, valamint a város egyik 
legnagyobb foglalkoztatója a TESZOVÁL telephelye is megtalálható. A legjelentősebb 
intézmények a Nyugati kertváros területén a következők: 
� Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Korányi Frigyes Gimnázium és 

Kollégium Intézményegység) 
� Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Budai Nagy Antal 

Szakközépiskola Intézményegység) 
� Önkéntes tűzoltóság 
� Temető  
� Vasútállomás 
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Nagykálló legrangosabb középiskoláinak jelenléte ellenére lakónépességen belül viszonylag 
magas – de városi szinten nem a legmagasabb –, a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya (38,8%) amely a városrész esetében nem magyarázható 
az időskorúak magas arányával. A felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosság a szociális 
feltételek ellenére 8,5%, amely a 3. legmagasabb arány a városrészek között, és megközelíti 
a városi átlagot. A viszonylag kedvező iskolázottság ellenére a foglalkoztatási és 
munkanélküliségi adatok alapján a Nyugati kertvárosban élők szociális helyzete a 
legkedvezőtlenebb. Az aktív népesség 64,6% nem rendelkezett a felmérés időszakában 
rendszeres jövedelemmel, amelyből 30,8%-ot tettek ki a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek, azaz közülük, mindössze 8% rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel. 
Az aktív korúak közül 15,2% számára jövedelem csak állami vagy helyi támogatásból 
származott, és mindössze 34,1%-át teszik ki a foglalkoztatottak, a foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya pedig meghaladja a 43%-ot. Az inaktívak és eltartottak (gazdaságilag 
nem aktívak) aránya rendkívül magas 70,3%. 

Az alacsony foglalkoztatottsági szint, a jövedelemforrás hiánya a szociális segélyezés 
adataiban is kiütközik. A város területén itt 2002 óta itt a legmagasabb a rendszeres szociális 
segélyben részesülők aránya, de ugyanez igaz a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülőkre is. 

26. ábra: Szociális segélyezési adatok városrészenként 
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Forrás: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalának kimutatásai 

A szociálisan hátrányos helyzetű lakosság a városrész területén koncentrálódik leginkább. A 
Nyugati kertvároson belül is 3 kiemelt területen élnek a legtöbben, amely a KSH 
népszámlálási adatai alapján került kijelölésre. A következőkben bemutatásra kerülnek az 
egyes szegregátumok és főbb társadalmi jellemzőik. 

A Nyugati kertváros mindhárom szegregátuma a városszövetbe ágyazódik, de annak szélén 
helyezkedik el, a városrész közlekedési (vasút) ill. egyéb (temető, ipari) funkciójú területeihez 
közel helyezkedik el. Telepről vagy telepszerű környezetről ezek esetében nem 
beszélhetünk, hiszen nem tapasztalható éles elkülönülés a szegregátumok és az azokat 
övező területek között. Mindezt a városrész infrastrukturális ellátottsága is alátámasztja.  

A Nyugati városrész és szegregátumai 

A szegregátumok – ahogy azt lehatárolásuk módszertana is befolyásolja – elsősorban 
demográfiai szempontból nyilvánulnak meg a Nyugati városrészben. A városrész 
lakónépessége 2 323 fő volt 2001-ben. A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása nagyon 
hasonló a városi szintű arányokhoz. A legfeljebb általános iskolai végzettségű aktív korú 
népesség viszont már nagyobb arányú a városrészben, mint Nagykálló egészében: 38,8 % a 
városi 33,1 százalékhoz képest. A lehatárolt szegregátumok ugyanezen mutatója viszont a 
következőképp alakul: 59,1 % a 2. szegergátum területén, 64,5 % a 3. szegregátumban és 
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72,2 % az 1. szegregátumban, tehát mintegy 20-30 százalékponttal magasabb az alacsony 
iskolai végzettségűek aránya a városrészi átlaghoz képest is. Kisebbek, de szintén 
jelentősek a különbségek a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak 
arányát tekintve: a Nyugati kertváros mutatója 64,6 % míg a szegregátumok mutatói 72,5 % 
és 78,8 % közöttiek. 

A felsőfokú végzettségűek arányában alig marad el a Nyugati kertváros a város egészéhez 
viszonyítva (8,5 %), de a szegregátumok helyzete jóval rosszabb e téren, hiszen a legjobb 
aránnyal rendelkező 2. szegregátum mutatója is csak 2,8 %. 

A foglalkoztatottak arányában drasztikusak a különbségek a város egésze és a 
szegregátumok között. A 15-64 éves korcsoporton belül a foglalkoztatottak aránya 42,7 % 
Nagykállón (a Nyugati városrészben 34,1 %), míg a legjobb helyzetű szegregátumban (2.) is 
csak 26,7 %, a legrosszabban pedig 18 % (1.). 

Jelentős az eltérés a szegregátumok és a városrész lakásállományának állapotában. A 
városrészben 658 lakás található, amiből 23,1 % az alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya. A 2. szegregátumban ez a mutató 43,6 %, a 3. szegregátumban pedig 46,8 %. Az 1. 
szegregátum mutatója kedvezőbb, mint a városrészé (17,7 %), itt azonban csak 17 lakás 
található, míg a másik két szegregátumban összesen 133. A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a szintén az 1. szegregátumban a legkedvezőbb (18,8 %), míg a 
másik kettőben 42,9 és 46,2 %. Az egyszobás lakások aránya mindhárom szegregátumban 
közel azonos, 16,5 % és 18,8 % közötti. 

Az 1. szegregátum helyzetelemzése 
A Nyugati városrész legkisebb területű és népességű szegregátuma az 1-es szegregátum. A 
2001-es népszámlálás szerint 58 fő élt ott, ami a városrész népességének 2,5, a  város 
népességének pedig 0,5 százaléka. A szegregátumban 19 % volt a 15 év alatti, 57 % a 15-
59 éves és 24 % a 60 éves és idősebb népesség aránya, ami a városi és városrészi 
átlaghoz (16 ill. 13 %) képest is az időskorúak túlzott arányát jelzi. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 73 % volt, ami mintegy 
kétszerese a nagykállói és a városrészi értékeknek. Mindez összefüggésbe hozható az 
időskorúak magas arányával, akik körében eleve alacsonyabb az iskolai végzettség, mint a 
fiatalabb korosztályoknál. Felsőfokú képzettséggel senki sem rendelkezett a 
szegregátumból. 

A foglalkoztatási szempontból is előnytelen a terület helyzete, hiszen a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú (15-59 éves) népességen belül 
79 %, ami a négy nagykállói szegregátum közül a legrosszabb arány. Ezzel összhangban a 
munkanélküliség is itt a legnagyobb: 56 %. Itt a legnagyobb arányú a tartós munkanélküliek 
száma a városban 25 %, ami a következő legrosszabb helyzetű (kiskállói) szegregátum 
mutatójánál is nagyobb 25 százalékkal. 

A területen összesen 17 lakás volt 2001-ben, melyből 3 db alacsony komfortfokozatú, az 
egyszobás lakásból szintén 3db volt. A lakások mindegyike egylakásos, családi házas 
jellegű lakóépületekben található és magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban vehetik igénybe, ami onnan 
viszonylag könnyen megközelíthető, mintegy 1,5 km-nyi távolságra van és leggyorsabban a 
Széchenyi utcán érhető el. A város vasútállomása közvetlenül a terület szomszédságában 
található. 

A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a 
közvilágítás is teljes mértékben megoldott. 
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A 2. szegregátum helyzetelemzése 
A 2. szegregátum lakónépessége a 2001-es népszámlálás szerint 143 fő volt, ami a Nyugati 
városrész népességének 6, a városénak pedig 1,35 százaléka. Ebből 33 % volt 15 év alatti, 
61,5 % tartozott a 15-59 éves korosztályba, míg 5,5 % volt a 60 éves vagy annál idősebb. 
Szembetűnő, hogy itt a legalacsonyabb az időskorúak aránya az összes szegregátumot és 
városrészt figyelembe véve. 

A legfeljebb általános iskolai végezettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 59 
%, ami kedvezőnek tekinthető a többi szegregátumhoz viszonyítva, azonban a városi átlagtól 
(33 %) jelentősen elmarad. A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb 
népességből 2,8 %, ami kb. harmada a városrészi mutatónak. 

A szegregátumban 73 % a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül, ami a hasonló a többi szegregátum mutatójához, a város átlagától (55 
%) majdnem 50 százalékkal marad el. A munkanélküliség azonban ebben a 
szegregátumban a legalacsonyabb (22 %) és a tartós munkanélkülieknek is viszonylag 
alacsony az aránya (16 %). Ez az ellentmondás adódhat abból, hogy a lakosok már 
,,kiestek” a munkanélküli nyilvántartás rendszeréből, mert alkalmi munká(ka)t vállalnak vagy, 
mert egyéb ok miatt nem képesek teljesíteni a nyilvántartásba vétel feltételeit sem. 

A szegregátumban 39 lakás található, melyek közül igen magas, 43,6 % az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya, ami kb. kétszerese a városrészi ill. városi mutatónak. A 
lakások mindegyike egylakásos, családi házas jellegű lakóépületekben található és – két 
Temető utcai önkormányzati szükséglakást kivéve – magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban vehetik igénybe, amihez ez a 
szegregátum helyezkedik el a legközelebb, több utcán át is könnyen megközelíthető. 

A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a 
közvilágítás is teljes mértékben megoldott. 

A 3. szegregátum helyzetelemzése 
Ez a város legnagyobb területű és népességű szegregátuma. Népessége 2001-ben 358 fő 
volt, ami a városrész lakosságának 15,5 %, a városénak pedig 3,4 százaléka. A népesség 
33 százaléka volt 15 évesnél fiatalabb, 59 százaléka a 15-59 évesek korcsoportjába 
tartozott, 8,4 % pedig 60 éves vagy annál idősebb volt. Kiugró a fiatalkorúak aránya a 
szegregátumban a Nyugati városrész és a városi mutatóhoz képest is (20 % ill. 19,4 %). 

A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a 15-59 éves népességből 64,5 %. A 
felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 1,7 %, ami a második 
legrosszabb helyzetet jelenti a szegregátumok között is. A rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya a 15-59 éves népességből 72,5 %, ami indokolja a viszonylag 
magas munkanélküliséget (35,5 %), kedvező viszont, hogy e szegregátumban a 
legalacsonyabb a tartós munkanélküliek aránya (11 %). 

Ebben a szegregátumban összesen 94 lakás található, melynek 47 százaléka alacsony 
komfortfokozatú, ez a legmagasabb érték a városrész szegregátumai között. A lakások 
mindegyike egylakásos, családi házas jellegű lakóépületekben található és – egy Nyár utcai 
önkormányzati szükséglakást kivéve – magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban veszik igénybe, amitől a 
szegregátum legtávolabbi részei mintegy 1,5-2 km-nyire fekszenek, de a kapcsolat a 
belvárossal több útvonalon át is biztosított. 

A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a 
közvilágítás is teljes mértékben megoldott. 
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A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� Többnyire rendezett lakókörnyezet 
� Kisvárosi jelleg 
� 2001. évi adatok alapján azonosított 

szegregátumokban továbbra sem alakult 
ki telepszerű lakókörnyezet, hanem 
rendezettebbé válik az 

� Közmű infrastruktúra kiépített 
� Városközpont, közfunkciók könnyen 

elérhetők 
� Több, nagy foglalkoztató található a 

városrész területén 
� Középiskolai tudáscentrum 
� Vasútállomás közelsége 
� Aktív korúak magas aránya 

� A város 2001. évi adatok alapján 
azonosított szegregált területei közül 3db 
itt található 

� Alacsony komfort fokozatú lakások magas 
aránya 

� Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 
megoldott 

� Járda nincs minden út mellett kiépítve 
� Kevés a játszótér, közösségi tér 
� Magas a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkező, legfeljebb általános 
iskolát végzett lakosság aránya 

� Magas az inaktívak és eltartottak aránya 
� A városrész segélyezési mutatói magasak 

 
Lehetőségek Veszélyek 

� Lakóterületi tartalékok 
� Multifunkciós közösségi terek iránti igény 

növekedése 
� Lakáskörülmények fejlődése 

� Szegregációs folyamatok felerősödése, 
etnikai elkülönülések 

� Lakáskörülmények romlása 
 

 

3.3.2.4. „D” zóna: Ipari, kereskedelmi övezet 
Az Ipari, kereskedelmi övezet a város lakott területein kívül a település déli részén 
helyezkedik el. A városrész területén jelenleg is több termelő üzem, vállalkozás telephelye 
található meg, közülük a legjelentősebb a Benetton Ungeria Kft., és a Kálló-Fém Kft. 
Lakások csak alacsony mértékben találhatók a városrész területén, javarészt 
mezőgazdasági termelésre hasznosított területek találhatók itt. 

A Nagykállóban meglévő jelentős fa és 
fém és textil ipari hagyományokra építve 
további fejlesztések terepe lehet a 
városrész. E mellett a közeli Nyíregyháza 
dinamikus ipari fejlődése lehetőséget 
teremt az ott megvalósuló fejlesztésekhez 
kapcsolódó kiszolgáló és beszállítói 
tevékenységek, a bedolgozási 
tevékenységekhez megerősödéséhez. 

Jelenleg csekély számú, mindössze 13 db 
vállalkozás van regisztrálva a városrész 
területén, jelentősebb közintézmény, 
pedig nem található itt. 

A településrész gazdasági 
tevékenységekre való alkalmasságát a 
közlekedési feltételek is elősegítik, mivel a 
városrész északi határán halad el a 
Nyíregyháza-Nyírbátor közötti vasútvonal, 
valamint a korábbi országos 
közlekedésfejlesztési tervek alapján ezen a területen kell áthaladni a 4911-es számú út 
Nagykálló belvárosát elkerülő szakaszának. A településrész északkeleti része pedig 
rendkívül közel esik az M3-as autópálya és a 4911-es út Nagykálló-Nyíregyháza között 
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szakaszának csomópontjához.  A régi 4911-es út, a  várost D-ról elkerülni javasolt új 
nyomvonalú szakasza és az M3-as autópálya összekötése egyben a település  elkerülő 
szakasza is a Ny-i irányban, valamint a D-i iparterületek jó kiszolgálását biztosítja. 

A kétpólusú ipari, kereskedelmi övezet közlekedési kapcsolatai több szempontból is 
fejlesztésre szorulnak. A városrész a déli és nyugati irány kivételével csak a városközponton 
keresztül közelíthető meg. Ennek oka, hogy hiányos a településrészek, illetve a környező 
települések közvetlen kapcsolatát biztosító gyűjtő és kiszolgáló úthálózat. A közlekedés a 
városközponton át, azt terhelve bonyolódik. E mellett problémát okoz még a vasút 
kereszteződések – a városmag irányából a városrész csak ezek segítségével közelíthető 
meg – és ezek gyűjtőútjainak műszaki állapota.  

Az ipari, kereskedelmi övezetben munkát vállalók közlekedését nehezíti, hogy az utak 
mentén sem kiépített járdák, sem kerékpárutak nincsenek. A gyalogosok és kerékpárosok 
közlekedés ezáltal fokozott közlekedésbiztonsági kockázatot jelent a városrész területén. 
Különösen fontos a biztonságos közlekedés megteremtése, mert a település legnagyobb 
foglalkoztatója a Benetton Ungheria Kft is ezen a területen működik.  

Lakónépességét tekintve az Ipari, kereskedelmi övezet a legalacsonyabb népességű 
városrész. Mindössze 252 főt regisztráltak a népszámlálási adatok szerint. A lakóterület a 
rendszerváltást megelőző időben a könnyűiparban dolgozók letelepedésével alakult itt ki. 

A népesség összetétele tekitetében az aktív (61,1%) és fiatal (26,6%) korúak dominanciája 
jellemző, az idősek városon belüli aránya itt a legalacsonyabb (12,3%), míg a fiataloké itt a 
legmagasabb. 

A lakosság iskolai végzettség tekintetében is szélső értéket képvisel Nagykállón belül. A 
városrészben tapasztalható a legfeljebb általános iskolai végzettségűek legnagyobb aránya 
és a felsőfokúak legalacsonyabb aránya. A lakásállomány a városkörnyéki tanyákat 
leszámítva szintén itt a legalacsonyabb komfortfokozatú, 35,4% az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya. 

A nagyfoglalkoztató jelenlétének a városrész foglalkoztatási helyzetén is tapasztalhatók a 
hatásai. Bár a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya kissé 
meghaladja a városi átlagot, az Ipari, kereskedelmi övezetben a legalacsonyabb Nagykállón 
belül a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. 

A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� A város legnagyobb foglalkoztatójának 
működési területe 

� Közmű infrastruktúra kiépített 
� Városközpont, közfunkciók könnyen 

elérhetők 
� Iparvágány 
� Fiatal és aktív korú lakónépesség 

magasa aránya 

� Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 
megoldott 

� Járda nincs minden út mellett kiépítve 
� Lakónépesség képzettségi szintje 

alacsony 
� Lakáskörülmények kedvezőtlenek 

 
Lehetőségek Veszélyek 

� M3 autópálya közelsége 
� Ipari, kereskedelmi és logisztikai park 

fejlesztés előkészítése 
� Növekvő számú befektetői érdeklődés 

� Befektetői érdeklődés nem realizálódik 
� Gazdasági recesszió 
� Környező városok versenyelőnye a 

kiépített gazdasági infrastruktúra terén 
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3.3.2.5.  „E” zóna: Déli kertváros  
A déli kertvárosi rész a városközponttól délre, az ipari, kereskedelmi övezettől pedig északra 
helyezkedik el.  

 

A jellemzően lakófunkciókat ellátó városrész a többi kertvároshoz hasonlóan főként a 
falvakra jellemző nagy mélységű lakótömböket is magába foglal. Ez főként a Nagybalkányi, 
Sport és Dózsa György utcákra jellemző. Az igen nagy telkes tömbök a városi jelleget 
tekintve alulhasználtnak mondhatók, költségesebbé téve a településüzemeltetést. 

A déli kertváros geomorfológiai sajátossága, hogy területének egy része mély fekvésű, 
amely meghatározza hasznosíthatóságukat is. Keresztül folyik a városrészen a Kállai (VII.) 
főfolyás is. A mély fekvésű és településszerkezetileg kedvező pozícióban elhelyezkedő 
területek rendezésével és értékükön való hasznosítással jelentős zöldfelületek, illetve 
különleges intézményi területek alakíthatók ki. 

A városrész közlekedésének fő folyosóit a Nagybalkányi és Debreceni utak jelentik. Ezek az 
utak jelentős térségi tranzitforgalmat bonyolítanak, valamint összeköttetést jelentenek az 
ipari, kereskedelmi övezet és a város más részei között. Megfelelően kiépített alternatív 
útvonal hiányában, a Nyírbátor felől érkező forgalom is áthalad a városrészen. A gyalogosok 
és kerékpárosok biztonságos közlekedése nem megoldott a városrész teljes területén. Több 
út, és útszakasz mellett nincsenek kiépített járdák, kerékpár utak pedig még alacsonyabb 
mértékben vannak kiépítve. 

Az alulhasznosítottnak tekinthető telekszerkezet ellenére a Déli kertváros a legnépesebb 
városrésze Nagykállónak. Az aktív korúak városrészen belüli aránya csaknem megegyezik a 
városi átlaggal (64,4%), míg a fiatalok aránya kissé kevesebb (18,1%) a 60 éven túli 
korosztályé (17,5%) pedig kissé meghaladja azt. A településrészen lakók iskolai 
végezettsége is jól közelíti a városi átlagot. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel a 
lakosok 32,5%, felsőfokú végzettséggel 7,8%-a rendelkezik. A városrész lakói jövedelem 
szerzés terén kissé kedvezőbb helyzetben vannak, mint a városi átlag. Bár a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya 43,3%, ami több mint az átlagos, de rendszeres 
munkajövedelemmel rendelkezők tekintetében az Északi kertvárost követő, második 
legkedvezőbb helyzetben lévő terület a Déli kertváros. Ez jelentkezik az aktív korú lakosság 
foglalkoztatási mutatóiban is, amely szintén a második legkedvezőbb a városon belül 
(45,9%).  

A városrészben élők foglalkoztatásának kedvező alakulása vélhetően a regisztrált 
vállalkozások magas számának is köszönhető. A Déli kertvárosban 2007-ben 212 regisztrált 
vállalkozást tart nyilván az Önkormányzat. Ehhez a számhoz viszonyítva alacsonynak 
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tekinthető a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma (12-12 db). A nagy 
lakosság szám miatt mindkét említett kereskedelmi egység száma elmarad az átlagostól. 

A városrész területén jelentősebb közintézmények közül a következők működnek: 
� Rendőrőrs 
� Tüdőbeteg gondozó intézet 

A foglalkoztatottak nélküli háztartások viszonylag magas aránya, illetve a városon belül 
magasnak számító foglalkoztatási arány arra hívja fel a figyelmet, hogy a Népszámlálás 
időszakában a városrészen belül egyszerre voltak megtalálhatók az ún. polgárosodó, illetve 
elszegényedő társadalmi csoportok. Ennek a kettősségnek a hatása eddig elenyésző volt a 
városban és a városrészben, ezért a Déli kertváros területén szegregátum, vagy telepszerű 
lakókörnyezet kialakulásár nem került sor, és a rendszeres szociális segélyezési adatok sem 
jeleznek kimagasló szociális problémát. A fiatal korosztály vonatkozásában viszont szociális 
problémák - hátrányos és akár halmozottan hátrányos helyzet - kialakulása is megfigyelhető. 
A városrész területén rendszeres gyermekvédelmi támogatásban és kedvezményben 
részesülők száma megközelíti a Nyugati kertváros értékeit. A jelenség kiváltó okainak 
keresése, megfékezése és kezelése fokozott figyelmet követel a város szociális ellátó 
rendszerében, valamint az oktatásban dolgozóktól. 

A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� Közmű infrastruktúra kiépített 
� Városközpont, közfunkciók könnyen 

elérhetők 
� Fejlett, rendezett lakókörnyezet 
� Kisvárosi jelleg 
� Aktív korú lakosság foglalkoztatási 

helyezte kedvező 
� Regisztrált vállalkozások magas száma 

� Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 
megoldott 

� Járda nincs minden út mellett kiépítve 
� Kevés a játszótér, közösségi tér 
� Hátrányos helyzetű lakosság arányának 

növekedése 
� Gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők magas aránya 
 

 
Lehetőségek Veszélyek 

� Lakóterületi tartalékok 
� Multifunkciós közösségi terek iránti igény 

növekedése 

� Szegregációs folyamatok megindulása 

 

3.3.2.6.  „F” zóna: Kiskállói turisztikai, rekreációs terület 
Az „F” zóna, a Kiskállói turisztikai és rekreációs városrész Nagykálló legvonzóbb természeti 
adottságokkal rendelkező területei, illetve a természet közeli kikapcsolódás helyszínei. 

A városrész egyrészt lakóterület, másrész városi szabadidős terület. Az ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató funkciók kevésbé hangsúlyosak, mint a város többi lakóövezetében. A lakóövezet 
fejlesztésére azonban jelentősebb tartalékokkal bír a városrész. Lakófunkciók kialakítására 
alkalmas területek egyrészt a beépítetlen ingatlanok hasznosításával a 4911-es számú út 
menti, illetve a Gyöngyvirág utcai ingatlanok, másrészt új lakóterületek kialakításával a Magyi 
utcától É-ra és D-re lévő külterületek egy része, valamint a Rákóczi utca kétoldalassá tétele. 

A városrész területén a XVIII-XIX századi „lecsapolás és belvízrendezés új területeket adott 
vissza a mezőgazdaságnak, a csatornák egyben vízparti lehetőségeket is teremtettek. A 
városrész területén található a Kállai (VII.) főfolyás, és a Harangodi víztározó is. 

Harangod területe dombos, erdős, ligetes táj, amelyet a 75 hektáros mesterséges tó tesz 
még vonzóbbá. Az erdő árnyékot ad, a tó lehetőséget a horgászatra, csónakázásra. A terület 
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kedvelt pihenőhelye a helyi lakosságnak, de jelentős a turisztikai vonzereje is. Ezen a 
területen működött 1987-től 1999-ig a Téka-tábor, amelynek kialakításakor hét faépületet 
építettek Ekler Dezső építész tervei alapján. Ilyen a Tánccsűr, amely csak fából készült, kör 
alapú, 250 m2 alapterületű, és körülbelül 300 ember befogadására alkalmas építmény. II. 
Rákóczi Ferenc Művelődési Központ szervezésében létrejött a Kaláris Népművészeti 
Gyermektábor, ahol népi kismesterségeket sajátíthattak el a fiatalok.  

A településrész megközelíthetősége jónak tekinthető. Harangod területére a belvárosból 
szilárd burkolatú út és kerékpárút is vezet. Hiányos viszont a turisztikai terület közlekedési 
infrastruktúrája (pl. tó körüli útvonalak) és településrészek közvetlen kapcsolatát biztosító 
kiszolgáló úthálózat. Ez utóbbi 
következtében a városrész a 
településközponton áthaladva érhető el. 

A városrész lakónépessége a nagy terület 
ellenére is mindössze 1179 fő volt a 
népszámlálás évében. Ez a létszám a nyári 
szezonban érkező turisták és kirándulók 
hatására 2 hónapig jelentősen kiegészül.  

A lakosságot a fiatal korúak átlagon felüli 
aránya jellemzi. A 14 évesnél fiatalabb 
korosztály 24%-ot, a 15-59 évesek 62,1%-
ot, míg a 60 évnél idősebbek 13,9%-ot tesz 
ki. 

Az aktív korúak iskolai végzettség 
tekintetében elmaradnak a városi átlagtól. A 
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 
6,5 százalékponttal haladja meg azt, a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezőké pedig 
5,4 százalékponttal alacsonyabb annál. 

A településrész 371 db lakóingatlanából 
21,3%-ot tesz ki az alacsony komfort 
fokozatúak részesedése. 

A városrész területén viszonylag alacsony 
számban (37db) működnek vállalkozások. 
Teleülési szinten csak az Ipari, 
kereskedelmi övezetben, illetve a városkörnyéki tanyákon alacsonyabb a vállalkozói 
aktivitás. A kiskereskedelmi üzletek száma 4db, a vendéglátó helyek száma szintén 4 db volt 
a felmérés időszakában. A városrész területén jelentősebb közintézmény sem található. 

A lakosság gazdasági aktivitásának alacsony szintjét a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők magas aránya (55,5%), illetve foglalkoztatottak városi átlag alatti aránya 
(42,2%) is érzékelteti. A foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya nagyon kis mértékben 
marad el a városi átlagtól. 

A városrész területének szélén szegregátum jellegű lakókörnyezetre utaló adatok kerültek 
felmérésre a népszámlálás folyamán. 

A kiskállói szegregátum helyzetelemzése 
A szegregátum a város északkeleti szélén, a Kiskállói turisztikai, rekreációs területen, a 
Harangodi üdülőterület szomszédságában található. 2001-es lakónépessége 72 fő volt, ami 
a városrész lakónépességének 6 százalékát tette ki. Ebből 36 % volt a 15 év alattiak, 53 % a 
15-59 évesek és 11 % a 60 éves vagy idősebb népesség aránya. Szembetűnő a városrész 
és különösen a benne található szegregátum 15 év alatti népességének magas aránya a 
városi adatokhoz viszonyítva: a nagykállói 19,5 százalékhoz képest 24 ill. 36 %. 
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A szegregátum aktív korú lakosain belül 60,5 % volt a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek aránya, míg a 25 éves és idősebb népességből 3,2 % rendelkezett felsőfokú 
végzettséggel, ami a legkedvezőbb arány az összes szegregátum közül és csaknem 
megegyezik a városrészi értékkel, de csak harmada a nagykállói aránynak. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korú népesség aránya 76 % volt, 
ami a szegregátumok között átlagosnak tekinthető, de 20 százalékponttal haladja meg a 
városrészi és a városi átlagot (55 %). 

14 lakás tartozik ebbe a szegregátumba, melyek fele alacsony komfort fokozatú. A lakások 
mindegyike egylakásos, családi házas jellegű lakóépületekben található és 
magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban vehetik igénybe, amitől ez a 
terület helyezkedik el a legtávolabb (kb. 2 km), hiszen az egész városrész némileg elkülönül 
a városszövettől. A kapcsolat a belvárossal a Bátori utcán át biztosított, ami főút is egyben 
és vele párhuzamosan kiépített a kerékpárút is. 

A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a 
közvilágítás is teljes mértékben megoldott. 

A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� Közmű infrastruktúra kiépített 
� Városközpont, közfunkciók könnyen 

elérhetők 
� 2001. évi adatok alapján azonosított 

szegregátumokban továbbra sem alakult 
ki telepszerű lakókörnyezet, hanem 
rendezettebbé válik az 

� Védett természeti környezet 
� A város rekreációs és turisztikai 

központja 
� Kerékpár út Harangod és a belváros 

között 
 

� A város 2001. évi adatok alapján 
azonosított szegregált területei közül 1db 
itt található  

� Alacsony a vállalkozói aktivitás 
� Alacsony a turisztikai és rekreációs 

funkcióhoz kapcsolódó kereskedelmi és 
vendéglátó egységek száma 

� Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 
megoldott 

� Járda nincs minden út mellett kiépítve 
� Kevés a játszótér, közösségi tér 
� Magas a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkező aktív korú lakosság 
aránya 

 
 

Lehetőségek Veszélyek 

� Aktív, és rendezvényturizmus iránti 
érdeklődés növekedése 

� A szomszédos városok turisztikai 
programcsomagjaihoz és hálózataihoz 
csatlakozás növelheti a város vonzerejét 

� Lakóterületi tartalékok 
� Multifunkciós közösségi terek iránti igény 

növekedése 
� Lakáskörülmények fejlődése 

� Szegregációs folyamatok felerősödése, 
etnikai elkülönülések 

� Lakáskörülmények romlása 
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3.3.2.7.  „G” zóna: Városkörnyéki tanyák 
A városkörnyéki tanyák alapvetően a város korábbi lakott külterületi részeit fedik le. Ezek a 
következők: 
� Birketanya,  � Ludastó és  � Szirond  

A lakott külterületek a 2007. évben elfogadott rendezési terv alapján jelenleg már 
belterületnek minősülnek. 

A városrész területén 454 fő élt 2001-ben, 177 lakásban. Összességében a „Városkörnyéki 
tanyák” helyzete az egyik legrosszabb Nagykállón belül. 5 százalékponttal alacsonyabb az 
aktív korú népesség aránya, míg 14 évesnél fiatalabbak és időskorúak egyaránt az 
átlagosnál magasabb arányt képviselnek (21,4%). 

A lakhatási körülmények mostohák. A lakások 54,2%-a alacsony komfort fokozatú. 

A népességen belül a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők, illetve foglalkoztatottak arányát tekintve 
szélsőségesen magas értékeket találhatunk. A foglalkoztatottak aránya – a kedvezőtlen 
helyzet következtében a legalacsonyabb a városban (33,1%). A segélyezési adatok is a 
városrész lakosságához mérten magas számú ellátottat jeleznek a Városkörnyéki tanyák 
városrész területén. Ezek közül is kiemelkedik a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
vagy kedvezményben részesülők száma. 

A városrész területén mindössze 1-1 db kiskereskedelmi egység és vendéglátó egység 
működik. A kereskedelmi, köz és közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
tanyagondnoki hálózaton keresztül segíti az önkormányzat. 

A belterület határán, a Kiskállói turisztikai és rekreációs terület közvetlen közelében, az ún. 
Kapós-kertben, az elmúlt években spontán módon kialakult egy telepszerű, aszfalt úton 
megközelíthető lakóterület, ahol mintegy 30 fő, roma etnikumhoz tartozó lakos él. A 
lakáscélra szolgáló komfort nélküli épületek egy rész az itt lakók saját tulajdonú telkeire 
épült, míg más ingatlanok tulajdonviszonya tisztázatlan.  

A telep felszámolása és a lakók integrált lakókörnyezetben való elhelyezése mihamarabb 
szükséges, hiszen több gyermek is (jelenleg 14 fő) él a telepen a minden komfortot nélkülöző 
ingatlanokban. Jelenleg a város szociális hálózata nyújt ellátást a telepen élőknek. 

A városrész SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

� Kedvező közúti kapcsolatok a várossal 
� Nyugodt, természet közeli lakókörnyezet 

� Infrastruktúra ellátottság mértéke változó, 
sehol sem teljes körű 

� A lakások 54,2%-a alacsony komfort 
fokozatú 

� A népességen belül a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya és a 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők magas 

� Magas a segélyezettek aránya 
� Telepszerű lakókörnyezet alakult ki a 

külterületi, lakóterületnek nem minősülő 
területen 

 
Lehetőségek Veszélyek 

� Lakáskörülmények fejlődése 
� Tanyai gazdálkodás jövedelemtermelő 

képessége növekszik az élelmiszer árak 
emelkedésével 

� Szegregációs folyamatok felerősödése, 
etnikai elkülönülések 

� Lakáskörülmények romlása 
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3.4. Városfejlesztés lehetséges alternatívái  
Nagykálló város számára több lehetséges alternatív fejlődési pálya is kínálkozik az 
elkövetkező időszakra. Egyrészt a város követhet egy passzív fejlődési utat, amelynek 
alapját a törvényi kötelezettségek betartása és az állagmegóvásra törekvés jelenti, másrész 
a város proaktív kezdeményezője lehet a városi lakosság életminőségének javításának, 
amely térségi központ szerepköréből adódóan a Nagykállói kistérség dinamizálódására is 
kedvező hatással járhat. 

A következőkben bemutatásra kerül, hogy a két fejlődés scenárió esetén 20-25 éves 
időtávon milyen jövőkép vázolható fel Nagykálló számára. 

3.4.1. Passzív fejlődési scenárió 
Passzív fejlődés esetén a város számára a legfontosabb feladat az alapvető, törvényi 
előírásokon alapuló feladatellátás és közszolgáltatás fejlesztése. Ezen túlmenően a 
felmerülő helyzetekre reagálva valósulnak meg csak fejlesztések. 

A feladatellátásban kitüntetett szerepet kap a polgármesteri hivatal funkcióinak kielégítő 
szinten tartása, a hatósági funkciók ellátása, továbbá az egészségügyi alapellátás és az 
alapfokú oktatás biztosítása. Ezen funkciók tekintetében a város szervezeti összevonásokat 
és racionalizálásokkal olyan intézményrendszert hoz létre, amelyben a gazdaságos 
működés és a követelményeknek való megfelelés elérése lesz az alapvető cél. Hasonló 
változások valósulnak meg a szociális ellátás terén. 

Az M3 autópálya közelsége hatására a gazdaság dinamizálódása, a vállalkozási környezet 
fejlődése várható. Ez a fejlődés a munkaerő-piacon is munkaerő keresletet indukál majd, 
amely elősegíti a térség lakossága életminőségének javulását. A vállalkozói szféra saját 
keretein belül biztosítja a munkaerő képzését, amelyben keresi a térség önkormányzati 
intézményeivel való együttműködés lehetőségét.  

A turisztikai, rekreációs tevékenységek szervezését, megvalósítását a város a helyi 
gazdasági szereplők és civil szervezetek számára engedi át, mint a működéséhez szorosan 
nem kapcsolódó tevékenységet. A stratégiai szemléletmód és a tevékenységek 
koordinációja ezen a téren kevésbé tud érvényesülni a jövőben. 

A kistérségi együttműködésben Nagykálló továbbra is fenntartja központi szerepét. A térségi 
együttműködésen belül kerül továbbra is fenntartásra a szociális ellátó hálózat. 

A városkép jelenlegi formájában kerül megőrzésre. A feladat ellátáshoz szükséges 
mértékben megtörténik az önkormányzati ingatlanok és közművek állagmegóvó 
karbantartása. 

3.4.2. Dinamikus fejlődési scenárió 
Nagykálló dinamikus fejlődése által felvázolható alternatív jövőkép sarkalatos pontját képezi 
az autópálya közelsége, illetve a kedvező vállalkozói környezet kialakulásának hatására 
dinamizálódó gazdasági fejlődés és az e miatt jelentkező munkaerő-kereslet növekedése, 
valamint az életminőség szintjének emelkedése. Az ipari parkba betelepült vállalkozások, 
valamint az erősödő helyi kkv szektor szerepet vállal a város társadalmi életének 
fejlődésében, fejlesztésében is. 

A gazdasági teljesítő képesség és a jólét növekedése, fenntarthatósága érdekében nagy 
hangsúllyal kerül fejlesztésre az alap- és középfokú oktatás. A szakképzés területén a 
gazdasági szereplőkkel együttműködve, az aktuális és prognosztizálható munkaerő igénynek 
megfelelő képzések valósulnak meg, amelyek tovább folytatják a 2007-ben elkezdett 
Kistérségi Tudáscentrum programot. A rugalmas oktatási rendszer és a képzett munkaerő 
jelenléte tovább növeli a város tőkevonzó képességét. 
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Az oktatás színvonalának növekedése és gazdasági jelentőségének felértékelődése mellett 
befektetés-ösztönzési tevékenységek is megvalósulnak. Az M3-as autópálya közelében 
létrejövő ipari park menedzsmentje és a város együttműködik annak érdekében, hogy olyan 
befektetők telepedjenek be az ipari parkba, akik a nagykállói és a Nagykállói kistérségben 
élő munkavállalóknak, valamint a helyi kis- és középvállalkozásoknak hosszú távon is 
biztosítani tudják az egzisztenciális fejlődés lehetőségét. Az ország legnagyobb szakma 
specifikus egészségügyi szolgáltatójának számító Pszichiátriai szakkórház egyre fejlődő 
tevékenységi körével hozzájárul a helyi kis- és középvállalkozások beszállítói lehetőségeinek 
bővüléséhez, illetve a foglalkoztatottak arányának növekedéséhez. 

A szakkórház egyedi, magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásai, illetve tudományos 
érdeklődésre is számot tartó tevékenysége növeli Nagykálló belföldi és nemzetközi 
ismertségét. A város több országos és nemzetközi szakmai konferenciának is helyet biztosít. 
A szakma specifikus vonzerő mellett a korábbi hagyományos, nemzetközileg is ismert és 
elismert Téka táborok is újra jelentős turisztikai attrakciót képviselnek majd, amelynek alapját 
a kor igényeire szabott szabadidős programok és a Harangodi rekreációs és üdülő terület 
nyújtotta lehetőségek biztosítják. Harangod a természeti környezet és a tó által kínált 
sportolási lehetőségek fejlesztésével a helyi, térségi lakosság körében kedvelt rekreációs 
helyszínné, rendezvény térré válik. A helyi látnivalókat tematikus Nagykállói turisztikai 
útvonalakon ismerhetik meg a városba érkező látogatók. A Nagykálló nevezetességeit 
bemutató tematikus útvonal e mellett a térségbeli települések turisztikai útvonal hálózatának 
is részéve válik, és többek között fontos szerepe lesz a Hit és Egészség vallási és 
egészségturisztikai program kiterjesztésében. 

A gyógyvízzel is rendelkező városi strand a környező települések nagy élményfürdő 
komplexumai között a megfizethető és rekreációs programokban gazdag kikapcsolódás és a 
tömegsport lehetőségét nyújtja, főként a kistérség lakosai számára. A sport a helyi lakosság 
egészségmegőrzése szempontjából is kiemelt jelentősséggel bír. A Nagykálló központjához 
közel elhelyezkedő városi sportközpont szolgáltatásai és ezek hozzáférhetősége nagyban 
növelik a lakosság életminőségét is. 

Az életminőség növekedésnek szintén fontos pillére még az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások elérhetősége. A városközpontban, a kistérségi tömegközlekedéssel jól 
megközelíthető helyen kialakított Egészségügyi Központ az egészségügyi alapellátás mellett 
alapszintű járóbeteg szakellátást is végez, illetve multifunkciós szolgáltató egységként 
megfelelő és korszerű helyszínt biztosít az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, fogászat, a 
házi segítségnyújtás, valamint a kistérségi szociális ellátás számára is. 

A városban a régi hagyományok ápolására és a fiatal generációk számára is megfelelő 
kereteket biztosító, pezsgő társadalmi, és kulturális élet folyik. A kulturális élet fő szervező 
bázisa a modern művelődési központban működő szervező iroda. A művelődési házban a 
hagyományos néptánc fesztiválok, színházi előadások és egyéb események is helyet 
kapnak. A társadalmi élet legfőbb mozgatói a helyi civil szerveződések, akik saját céljaikat a 
város érdekeivel összhangban valósítják meg, és proakítv kezdeményezői, illetve részesei a 
város társadalmi fejlődésének. 

A közösségi szolgáltatások mellett fejlett közszolgáltatások is támogatják a magas szintű 
életminőség és a kedvező gazdasági környezet kialakulását és fenntartását. A hivatalos 
ügyintézést, okmányirodai szolgáltatásokat térségi multifunkciós közszolgáltató centrumként 
működő Városháza biztosítja, amely az e-közigazgatás szervezésének is a központja lesz. A 
kistérségi menedzsment szervezet aktívan segíti a térség szervezését, szerepet vállal 
kistérségi gazdaságfejlesztési programok megvalósításában. 

A Nagykállóba és Nagykállóból más településre ingázó munkavállalók, diákok, illetve az 
egészségügyi és egyéb közszolgáltatásokat igénybe vevők számra a fejlett, modern, 
akadálymentesített és magas színvonalú utastájékoztatási rendszerrel felszerelt autóbusz 
állomás áll rendelkezésre. A közösségi közlekedési decentrumhoz kapcsolódó P+R 
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szolgáltatások, az egyéni és közösségi közlekedés közötti váltás lehetőségét biztosítja, ezzel 
is elősegítve a környezetbarát közösségi közlekedés hatékonyságának növekedését. 

A városon áthaladó gépjármű forgalom jelentősen mérséklődik. Ennek oka a közösségi 
közlekedés fejlesztésén túl, a 4911-es számú út városközpontot elkerül nyomvonalának 
kialakítása. A belváros körül kialakul egy belső körgyűrű, amely a városközpont 
tehermentesítésén túl újabb lakóterületek feltárásával is elősegíti a város fejlődését. Az 
úthálózat fejlesztése mellett jelentős előrelépés történik a város járda-, és kerékpárút 
hálózatának kiépítésében. A belterületi utak mentén mindenhol biztosított lesz a gépjármű 
forgalomtól elkülönített gyalogosforgalom. A főbb gyűjtő és elosztó utak, valamint a főútvonal 
mentén kerékpár utak, illetve sávok kerülnek kialakításra. A kerékpár út hálózat részévé válik 
a környező települések által tervezett turisztikai célú kerékpárút hálózatnak, illetve érinti a 
jelentős számú munkavállalót alkalmazó vállalatok telephelyeit, és az ipari parkot. 
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4. Stratégia 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célhierarchiája maximálisan épít a város meglévő 
fejlesztési koncepcióira, ágazati programjaira és egyéb stratégiai dokumentumaira, amelyek 
közül a legjelentősebbek az alábbiak: 

• Nagykálló Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója (2006.), 

• „Korányi” – városfejlesztési program (2006.), 

• Nagykálló Gazdaságfejlesztési Programja (2006.) 

• Településrendezési Terv (2006-2007). 

Mindez jelzi, hogy a város jelenleg is egy kiforrott, szakmailag megalapozott és társadalmilag 
elfogadott célrendszerrel rendelkezik, ezért az IVS-nek nem célja egy teljesen új stratégia 
létrehozása, sokkal inkább egyfajta szintézis, amely során a jelenlegi állapotnak és a 
jövőben várható folyamatoknak megfelelően formáljuk, pontosítjuk a korábbi, de még 
hatályban lévő célkitűzéseket. 

A városfejlesztés stratégiai dokumentumai elvárt eredményként azt jelölik ki, hogy a 
kistérségi központ funkciót betöltő Nagykálló térségi szervező képessége növekedjen, 
korszerű feltételek között működő kulturális-, egészségügyi-, és közszolgáltatások váljanak 
elérhetővé a kistérségi és egyéb környező települések lakossága számára. A város kedvező 
feltételeket kíván kínálni mind a gazdasági szereplők működési környezete, mind pedig a 
kistérségi lakosság életminősége tekintetében. 

 

4.1. A város hosszú távú jövőképe 
A kistérségi centrum funkciót is betöltő Nagykálló jövőképe a „Korányi – projektalapú 
városfejlesztési program”-ot és a lakossági kérdőíves felmérés eredményeit is figyelembe 
véve, a dinamikus fejlődés scenáriója alapján került megfogalmazásra. 

Nagykálló jövőképe az előzőek alapján összefoglalóan a következőképpen fogalmazható 
meg: 

A hagyományosan központi szerepkörrel rendelkező Nagykálló kihasználja a 
megyeszékhely dinamizáló hatását, és a szomszédos országok közelsége és a fő 
közlekedési útvonalak kiépítése révén fokozatosan felértékelődő térszerkezeti 
helyzetét. A város nemzeti szinten is versenyképes gazdasági és logisztikai, valamint 
pszichiátriai centrummá fejlődik. A fejlődés hatására kialakuló komfortos, esztétikus 
és egészséges környezet, a biztonságos társadalmi háttér és megélhetési viszonyok, 
a fejlett egészségügyi, üzleti és közszolgáltatások a minőségi élet alapját jelentik a 
város, valamint a kistérség lakosai számára. 

 
 

4.2. Jövőbeni fejlesztési irányok 

4.2.1. Átfogó cél 
Nagykálló jövőképe, valamint a város előtt álló kihívások alapján kijelölhetőek a település 
gazdasági-társadalmi fejlesztésének stratégiai céljai, a hozzájuk tartozó részcélok és a 
prioritások. Nagykálló hosszú távú, átfogó célkitűzése, amellyel a kitűzött jövőkép 
megvalósulását el kívánja érni a következő: 
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A város elhelyezkedését kihasználva versenyképes gazdasági és logisztikai, valamint 
pszichiátriai centrummá válni, modern kisvárosi lakókörnyezet, valamint fejlett köz- és 
közösségi és szociális és munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is biztosítani a lakosság 

életminőségének javulását. 

 
Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így 

• a megélhetési viszonyok, 
• a települési komfortosság, 
• az esztétikai minőség és  
• az egészséges környezeti feltételek 

az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és tartósan javuljanak. 
 
A fejlesztéseknek azt kell szolgálniuk, hogy Nagykálló élhető, modern kisvárossá fejlődjön, 
ahol a növekvő számú lakosság települési komfort érzete magas, és emelkedik a helyi 
kötődésük szintje is. A vonzó feltételek, a megyeszékhely közelsége, a megfelelően képzett 
munkaerő, valamint az országosan egyedülálló pszichiátriai ellátás jelentette gazdasági 
lehetőségeket szintén a város fejlődési érdekeit figyelembe véve kell hasznosítani. 

A fejlesztésekkel párhuzamosan különös figyelmet kell fordítani arra, hogy javuljon a város 
külső és belső image-a, és ismertsége. 

 

4.2.2. Középtávú tematikus célok 

Az átfogó cél megfogalmazását követően azonosíthatók az integrált városfejlesztés 
középtávú tematikus céljai, melyek ágazati bontásban kerülnek meghatározásra. Az egyes 
tematikus célok a város különböző területei eltérő prioritást képviselnek. A tematikus célok 
közötti szinergikus kapcsolatok által a célok elérésének hatásai egymást erősítő, társadalmi-
gazdasági dinamizáló hatást fejtenek ki a település életében. 

A tematikus célok a következők: 

A.  A város belső közlekedési feltételeinek javítása 

B.  A város külső elérhetőségének fejlesztése 

C.  Fejlett és innovatív vállalkozói környezet megteremtése a stabil és diverzifikált 
gazdasági szerkezet kialakításához 

D.  A térségi munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagáló oktatási, képzési és 
átképzési rendszer kialakítása 

E.  A térségi szerepkör erősítése 

F.  Harangod és környékének a régió idegenforgalmi kínálatában integrálható turisztikai 
célterületté fejlesztése 

G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet kialakítása 

H. A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztése 

I.  A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a közművelődés lehetőségeinek 
biztosítása 

J. A szociális biztonság megteremtése 

 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  STRATÉGIA 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.   97 

A célok pozitív hatásainak elérése a célok mentén megvalósuló beavatkozások sikerének 
függvénye. Annak érdekében, hogy a célok elérése gyakorlati lépésekre lefordítható 
folyamatot alkosson azonosításra kerültek azok a beavatkozási területek, amelyeken belül 
rövid, közép, illetve hosszú távon a fejlesztési projektek tervezése, kidolgozása és 
megvalósítása szükséges. 

I. Munkahelyteremtés 

II. Lakónépesség számának növelése 

III. Funkciómegújító városközpont fejlesztés 

IV. A falusias jellegű belterületeken a beépítettség arányának növelése 

V. Turizmus és rekreáció feltételeinek fejlesztése  

VI. Környezetvédelemi infrastruktúra fejlesztése 

VII. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

VIII. Vállalkozási környezet és tőkevonzó képesség fejlesztése 

IX. Egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése 

X. Kulturális, szabadidős és közösségi szolgáltatások fejlesztése 

XI. Szociális ellátó rendszer fejlesztése 

XII. Oktatás, képzés, humánerőforrás fejlesztés 

XIII. Közigazgatás korszerűsítése 

XIV. Agrárium versenyképességének javítása, agrárinnováció elősegítése 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia az egyes speciális beavatkozási területek teljeskörű 
bemutatására a következő 7 év vonatkozásban nem alkalmas. A beavatkozási területekhez 
kapcsolódó konkrét projektek meghatározása az operatív tervezés feladata, például az 
akcióterületi tervek készítése során.  

A következőkben a középtávú tematikus célkitűzések kerülnek részletézésre az ágazati 
bontásnak megfelelően. A célok mellett meghatározásra kerülnek az elérésüket szolgáló 
legfontosabb fejlesztési elképzelések, valamint a várható eredmények hatások is. 

 
A. A város belső közlekedési feltételeinek javítása 

A városi közlekedés fejlesztése a közlekedésbiztonság szempontjából felmerülő 
hiányosságok pótlására, a történelmi városmag tehermentesítésére, a közösségi és egyéni 
közlekedési megoldások összehangolására, a szerkezeti hiányok pótlására, illetve a 
környezetbarát közlekedési módok használatának elősegítésére irányul.  

A település történelmi központjában a szűk, keresztutcás közlekedési útvonalak fejlesztése, 
a város egyéb területein pedig a járdák kialakítása, forgalomszabályozási technika 
fejlesztése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a gépjármű, kerékpáros, illetve gyalogos 
közlekedés biztonsága megfelelővé váljon. Az infrastruktúra létrehozása mellett ez a feladat 
forgalomtechnikai, és közlekedés szabályozási fejlesztéseket is megkíván. A különböző 
közlekedési módok biztonságosságának érdekében az alábbi fejlesztések elvégzése 
indokolt: 

� A belváros utcáinak egyirányúvá tétele a főbb közlekedési folyosók zavartalan 
elérésének biztosítása mellett.  

� A belvárosban, a funkciómegújító városfejlesztési akcióterületén az utak mindkét 
oldalán, a város többi területein pedig legalább az utak egyik oldalán szilárd burkolatú 
járdák kialakítása.  

� Biztonságos, a gépjármű és a gyalogos közlekedés biztonságosságát is elősegítő 
közlekedési csomópontok kialakítása.  
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A város fő közlekedési tengelyét a 4911-es (Nyíregyháza-Nyírbátor) út, továbbá a térség 
összeköttetését biztosító 4102 (Napkor-Nyíradony), 4947 (Nagykálló-Érpatak) és a 4912 
(Nagykálló-Újfehértó) utak alkotják. A településrészek közötti kapcsolatot is főként ezek az 
utak biztosítják, amelyek csomópontja a városközpontban található. Az egyre növekvő – 
elsősorban tranzit – forgalom csökkentése és a történelmi belváros tehermenetesítése 
érdekében szükséges az átmenő forgalom elterelése a jelenlegi útvonalakról. A 4911-es út 
Nagykállót elkerülő szakasza  szerepelt a korábbi országos közútfejlesztési tervek között 
azonban megépítése jelenleg egyáltalán nem szerepel az ismert regionális közlekedés 
fejlesztési tervek között.  A közlekedési problémák (nagy átmenő forgalom a város belső 
részein, bizonyos útszakaszok túlzsúfoltsága, személyi sérüléses és halálos balesetek) 
felszámolásához a városon belül alternatív útvonal kialakítása szükséges. Az úthálózat 
fejlesztés nem csak közlekedési szempontból jelent előrelépést, hanem multiplikátor 
hatásként elősegíti az érintett területek feltárását és gazdasági-társadalmi felértékelődését 
is. Kiemelt feladatot jelent a belvároson áthaladó tranzitforgalom mérséklése, illetve az ipari, 
kereskedelmi területek közúti megközelíthetőségének az érvényben lévő településszerkezeti 
tervnek megfelelő javítása. 

A belváros tehermentesítésének közlekedési és városfejlesztési szempontból is 
leghatékonyabb módja egy belső körgyűrű kialakítása a jelenleg meglévő önkormányzati 
úthálózat fejlesztésével és szakaszos kiegészítésével. A belvárost elkerülő út 
nyomvonalának kialakítására a településrendezési tervvel összhangban a következő 
szakaszok alkalmasak:  

� Korányi Frigyes utca – Kossuth Lajos utca (új szakasz, a Nagykerti-szőlők 
elnevezésű területen át) 

� Kossuth Lajos utca – Bátori utca (új szakasz) 

� Bátori utca – Mártírok útja (új szakasz) 

� Mártírok útja (jelenlegi útszakasz fejlesztésével) 

Az „D”, Ipari, kereskedelmi övezet megközelíthetőségének javítása egyrészt megkívánja a 
belvároson áthaladó útvonalak megfelelő kiváltását, másrészt a legnagyobb forgalmú 
szállítmányozási útvonal, a 4911-es számú út, illetve a vasútvonallal való közvetlen 
kapcsolat javítását, valamint a terület megfelelő minőségű szilárd burkolatú gyűjtőúttal való 
ellátását. Az érintett útszakaszok a következők: 

� Fintortagi bekötő út építése, (összeköttetés a 4911-es út Nyírbátor felé vezető 
szakaszával) 

� Fintortagi út meglévő szakaszának felújítása 

� Vasútállomáshoz vezető út felújítása 

� Porosladányi út felújítása (összeköttetés a 4911-es út Nyíregyháza felé vezető 
szakaszával) 

A közlekedés környezeti ártalmainak felszámolásához járul hozzá a kerékpáros, valamint a 
közösségi közlekedés rendszerének korszerűsítése, amely egyrészt a közlekedési feltételek 
kialakítását, másrészt a közlekedési módok közötti váltást lehetővé tevő csomópontok 
kialakítását jelentik. A parkolóhelyek hiányát a városmagtól, és a közlekedési 
csomópontoktól gyalogostávolságban elhelyezkedő parkolók és mélygarázs kiépítésével 
lehet ellensúlyozni. Ily módon lehetővé válik a belváros gyalogos és zöldfelületeinek 
kiterjesztése is. A szükséges beavatkozási területek a következők: 

� A városi kerékpárút-hálózat főbb szakaszainak kiépítése. Érintett szakaszok: 
Nagykálló-Birke-tanyára vezető kerékpárút építése, Ipari területre vezető 
hivatásforgalmi kerékpárút építése, Harangodra vezető kerékpárút felújítása 
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� A főtéri buszmegálló áthelyezése közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőbb 
belvárosi területre, és a buszállomás teljes értékű közösségi közlekedési 
decentrummá fejlesztése 

� P+R parkolók és mélygarázs, illetve P+B kerékpártárolók kialakítása a buszállomás, 
illetve a vasútállomás közelében. 

� Egyéni és közösségi közlekedésben résztvevők tájékoztatási rendszerének javítása 
információs pontok, útbaigazító táblák használatával. 

 

Mindezek eredményeként  

� kiteljesednek a város központi funkciói a térség települései irányába, 

� csökken a belterületek egyes útvonalainak közlekedési leterheltsége, 

� eddig feltáratlan vagy részben feltárt területek kerülnek feltárásra, 

� növekedik a közlekedés biztonsága, 

� vonzóbbá válik a közösségi közlekedés az egyéni közlekedéssel szemben, 

� emelkedik a környezetbarát helyváltoztatási megoldások használatának aránya, 

� a belváros parkolási problémái enyhülnek, 

� csökken a közlekedési eredetű zaj- és levegőszennyezés. 

 
B. A város külső elérhetőségének fejlesztése 

Nagykállónak a külső közlekedési kapcsolatok alakítására önállóan nincs direkt hatása, de 
ettől függetlenül pontosan meghatározhatók azok a nagyobb nemzetközi, illetve országos 
hatókörű, illetve térségi összefogással megvalósítható közlekedési fejlesztések, amelyek 
alapvetően hozzájárulnak a város jobb elérhetőségéhez, gazdasági és társadalmi 
fejlődéséhez. Különösen fontos az elérhetőség biztosítása az M3 autópálya, a 4-es számú 
főút és a 4911-es számú út csomópontja nyújtotta gazdasági potenciál hasznosítása, a 
Pszichiátriai Szakkórház által végzett speciális egészségügyi szakellátás terület 
igénybevevőinek nagy száma, illetve a kistérségi, térségi közigazgatásban betöltött központi 
szerep miatt. A szükséges beavatkozások a következők: 

� A térségi kerékpárút-hálózat főbb szakaszainak kiépítése. Érintett szakaszok: 
Nyíregyháza-Nagykálló, Nagykálló-Kállósemjén, Nagykálló-Napkor, Nagykálló-
Balkány 

� A város úthálózatának további fejlesztése. Érintett szakaszok: Bökönyi út, Újfehértói 
út, Magyi út, Butykai út, Ludastói út 

� A buszállomás teljes értékű közösségi közlekedési decentrummá fejlesztése 

� A 4911-es út elkerülő szakaszának megépítése – a korábbi közlekedés fejlesztési 
szakpolitikai terveknek megfelelően 

� Nyíregyháza és Nagykálló közötti útszakasz 2x2 sávossá fejlesztése 

� Nagykálló-Kállósemjén közötti útszakasz közlekedésbiztonsági korszerűsítése 

� Nyíregyháza-Nyírbátor vasútvonal fejlesztése 

 
C. Fejlett és innovatív vállalkozói környezet kialakítása a stabil és diverzifikált 

gazdasági struktúra kialakításához 

Nagykálló gazdaságföldrajzi adottságai jelentősen javultak az M3 autópályának a város 
határáig történő kiépítésével.  Ezt az előnyös adottságot felhasználva hosszú távon a XXI. 
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századi, termeléshez és szolgáltatási tevékenységhez szükséges vállalkozói 
infrastruktúra és innovatív környezet megteremtése a cél. Mindez előfeltétele annak, 
hogy Nagykálló földrajzi adottságát kihasználva a gazdasági szféra képes legyen a 
Nyíregyházi Ipari parkban működő vállatokkal aktív beszállítói kapcsolatot kialakítani, 
valamint kiszolgálni a kereskedelem új formáit (pl. regionális logisztikai elosztó központok, 
raktározás, nemzetközi közvámraktár, e-business). Az elkövetkező években, a schengeni 
határvonal megváltozása miatt a város ipari, kereskedelmi területei reális alternatívát 
kínálhat a térségbe érkező multinacionális kereskedelmi cégek képviseleteinek, 
ügynökségeinek. A befektetés-ösztönzés egyik eszközének tartott üzleti-szolgáltatási 
infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt jelentőségű a szolgáltatási háttér megteremtése is. 
A település vonzerejének növekedéséhez szükség van arra, hogy az alábbi területeken 
magas színvonalú, hatékony szolgáltatások váljanak elérhetővé: 

� Infrastruktúrával ellátott ipari, kereskedelmi terület 

� Logisztikai központ 

� Innovációs központ 

� Gazdasági szolgáltató ház a városközpontban 

� Térségi üzleti szolgáltató központ (tanácsadás, üzleti adatbázis üzemeltetés, 
bérirodák, bértárgyalók, bérelhető informatikai és  kommunikációs eszközök) 

� Pénzügyi szolgáltatások 

� Hatósági ügyintézés 

� Inkubátor ház 

A fejlesztések hatására a város gazdasága képessé válik a foglalkoztatás bővítésére, 
munkahelyteremtésre. A gazdasági fejlődés további gazdasági fejlesztések számára teszi 
vonzóbbá a várost, valamint indirekt módon kedvezően hat a társadalmi fejlődésre is. 

 
D. A térségi munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagáló oktatási, képzési és 

átképzési rendszer kialakítása 

A gazdasági igényekhez illeszkedő humánerőforrás fejlesztéssel a város a környező 
településekhez képest előnyhöz juthat a gazdaság tőkevonzó képesség terén, ugyanakkor 
megteremtődik a gazdaságilag-társadalmilag fenntartható fejlődés egyik alappillére is. A 
munkaerő-piac változó igényeit csak a gazdaság szereplőivel szorosan együttműködő, 
rugalmas képzési rendszer, a standard színvonalat biztosító gimnáziumi oktatás, valamint a 
szükséglet-orientált szak- és továbbképzési intézményrendszer képes figyelembe venni. A 
város versenyképességének átfogó erősítése a tényleges és potenciális munkaerő 
képzettségi színvonalának és rugalmasságának jelentős emelése nélkül elképzelhetetlen. A 
képzési-oktatási rendszer egyes szintjein különböző fejlesztések szükségesek: 

� A közoktatás területén főként az oktatás tárgyi feltételeinek és a korszerű 
eszközökkel való ellátás biztosítása. 

� A közoktatás szakmai programjában a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell kapnia az 
idegennyelvi – kiemelten a német, az angol és a határmenti országok nyelvei – 
képzésnek, valamint az informatikai ismeretek átadásának, amely jelenleg és a 
jövőben is jelentősen befolyásolja a munkaerő-piacra belépők elhelyezkedési 
esélyeit. 

� A gimnáziumi képzés keretében fontos a differenciált lehetőségeket és speciális 
szakmai elképzeléseket is figyelembe vevő oktatás megvalósítása. Emellett erősíteni 
kell a gimnáziumok felsőoktatásra való felkészítő funkcióját. 

� A szakképzési rendszer terén fel kell gyorsítani a munkaerő-piaci igényekre alapuló 
modellváltást annak érdekében, hogy csökkenjen a pályakezdő állástalanok aránya, 
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valamint mérséklődjön a képzési kínálat és a munkaerő-kereslet közötti eltérés. A 
szakmai képzés kínáltában célszerű nagyobb hangsúlyt fektetni többek között a 
logisztikai, a pénzügyi, a műszaki, gépészeti, egészségügyi és szociális irányokra. 

� Non-profit felnőttképzés megvalósítása a gazdasági igényekre reagálva (pl. 
fröccsöntő, targoncavezető, bga operátor területeken) 

� Az oktatási intézmények és a helyi gazdasági szereplők – kiemelten a 
nagyfoglalkoztatók – közötti kapcsolatrendszer kialakítása, gyakorlatorientált képzési 
programok közös megvalósítása. 

A fejlesztések eredményeként korszerű tudásbázissal rendelkező, szakképzett és minőségi 
munkaerő-piaci potenciál jön létre, amely elősegíti a gazdaság fejlődését és a 
munkanélküliség hatékonyabb kezelését. A helyi munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 
képezettséget nyújtó képzési programokkal csökkenthető a fiatalok körében tapasztalható 
migráció. 

 
E. A térségi szerepkör erősítése 

Nagykálló, a településhálózatban betöltött kistérségi központ szerepköre, a közösségi és 
egyéni közlekedésben, valamint a tranzit forgalomban betöltött jelentősége, illetve a humán 
közszolgáltatások és közigazgatás terén végzett központi feladatai megfelelő kiindulási 
alapot jelentenek ahhoz, hogy igazgatási, hatósági és közszolgáltatási területen 
megerősödjön, illetve kiterjedjen a város szerepköre. A térségi szerepkör erősítéséhez 
szükséges lépések a következők: 

� A térségi közigazgatási funkciók fejlesztése, integrált, többfunkciós befogadó 
környezet kialakítása, és felkészülés az e-közigazgatási szolgáltatás biztosítására 

� Hatósági ügyintézés korszerűsítése, szolgáltató jellegének erősítése 

� Humán közszolgáltatások térségi elérhetőségének biztosítása 

� A térségi szerepkört betöltő igazgatási, hivatali és egyéb a közcélú funkciókat ellátó 
szervezetek (falugazdász hálózat, ÚMFT tanácsadói hálózat, katasztrófa védelem, 
stb.) számára ügyfélbarát befogadó környezet megteremtése 

� A kistérségi együttműködés szélesítése és további mélyítése  

� A városhálózatban betöltött funkciók és szerepek aktív összehangolása a környező 
térségi központokkal – kiemelten Nyíregyházával és Nyírbátorral 

� A hazai és nemzetközi testvérvárosi kapcsolatokra építve olyan együttműködési bázis 
kialakítása, amelyre építve széleskörű, fenntartható, kulturális és gazdasági 
partnerségek jöhetnek létre 

A fenti tevékenységek hatására Nagykálló szerepe erősödhet a térségi közigazgatás, 
közszolgáltatás, kultúra és gazdaság tekintetében. A települések közötti versenyhelyzet 
ésszerű szintre történő visszaszorításával, kölcsönösen előnyös megegyezések 
megkötésével a pozitív hatások nemcsak települési, hanem megyei, regionális és 
nemzetközi szinten is megmutatkozhatnak.  

 
F. Harangod és környékének a régió idegenforgalmi kínálatában integrálható 

turisztikai célterületté fejlesztése  

Nagykálló több térségi jelentőségű látnivalóval rendelkezik, ezek közül Harangod alkalmas 
arra, hogy regionális vagy a határmenti területeken interregionális jelentőségűvé fejlődjön. 
Ehhez a természeti környezetet megóvó, de a modern igényeket is kiszolgáló fejlesztések, 
valamint a helyi társadalom szemléletformálása, valamint a térségi és regionális turisztikai 
együttműködésekben való aktív részvétel szükséges.  
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Harangod és környékének idegenforgalmi fejlesztésének főbb eszközei: 

� A Téka-táborok újra szervezése 

� Az aktív és családi turizmus feltételeinek megteremtése, kiemelten a horgász, 
kerékpáros és lovas, hagyományőrző és vizi sport turizmus 

� A Harangodi tavon vízi sporteszközök telepítése, pályák kialakítása 

� Vendéglátás, vendégfogadás kínálatának bővítése, színvonalának növelése a 
településen 

� Települési turisztikai útvonal kialakítása a helyi nevezetességek érintésével, valamint 
bekapcsolódás a térség turisztikai útvonalaiba. 

� A település rekreációs, szabadidős és kulturális szolgáltatás kínálatának szélesítése, 
színvonalának javítása (pl. strand, sportpályák, művelődési ház, egyéb privát szféra 
által biztosított lehetőségek) 

� A turizmus helyi szervezeti rendszerének megújítása, idegenforgalmi hálózatokba és 
a térségben szerveződő desztinációmenedzsment szervezetekbe való 
bekapcsolódás 

�  Helyi idegenforgalmi programcsomagok létrehozása, részvétel regionális és térségi 
programcsomagok kialakításában 

A beavatkozások eredményeként erőteljesen növekedhet a nyári időszak idegenforgalma, 
növekszik a település ismertsége, és megteremtődik az alap jelentősebb vonzerővel 
rendelkező, szezonalítástól független idegenforgalmi kínálat kialakításához.  

 
G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet kialakítása 

A városi életforma napjainkban egyre inkább felértékelődik, ezért indokolt a 
városszerkezettel és az épületállománnyal kapcsolatos, tudatos koordináció erősítése. A 
település történelmi központjának spontán kialakulásából adódó hátrányok, a városi funkciók 
fejlődése, valamint a közlekedés-földrajzi helyzet felértékelődése miatt a városszerkezet 
fejlesztése, az egyes városrészek funkcióinak megfelelő kialakítása szükségessé vált.   

A településszerkezet fejlesztése terén a város „arculatának”, karakterének megfelelő, 
ugyanakkor az egyes településrészek funkcióit is kiszolgáló támogató városi környezet 
kialakítása a cél, amely egyrészt elősegíti a helyi lakosság életminőségének növekedését, 
másrészt vonzó migrációs célterületté teszi a várost, harmadrészt pedig hozzájárul a 
gazdasági környezet fejlődéséhez. A legfontosabb fejlesztési, fejlődési területek a 
következők: 

� A kiegyensúlyozott, kisvárosi településszerkezet kialakítása, illetve a hagyományosan 
kialakult élhető, barátságos kisvárosi település karakter fejlesztése és tudatosítása 

� Települési alközpontok kialakításának elősegítése, amelyek a városrész 
sajátosságainak megfelelő szolgáltatásokkal egészítik ki a településközpontban 
található humán- és közszolgáltatásokat (pl. kereskedelmi, szociális, vendéglátási, 
rekreációs, közösségi) 

� A lakóterületek fejlesztése új területek feltárásával (pl. Nagykerti-szőlő), illetve a 
jelenlegi belterület falusias jellegű részein a beépítettségi intenzitás növelésével 

� A közmű infrastruktúra fejlesztése, hiányzó hálózati szakaszok kiépítése 

� Közterültek és közösségi területek állapotának javítása, figyelembe véve a városrész 
specifikus sajátosságokat (pl. főtér, egyéni és  közösségi közlekedési csomópont, 
lakótelepi beépítettségű terület, sportolási terület, rekreációs terület, idegenforgalmi 
terület, műemléki környezet) 
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� Az épületállomány megújítása, amely esetében kiemelt szerepet játszanak a 
lakóingatlanok, azon belül is a szociális önkormányzati bérlakás-állomány, illetve – a 
lakásállomány hiányzó szerkezeti elemének tekinthető – non-profit lakbérszintű 
bérlakás-állomány kialakítása, az átmenetileg önerőből lakáshoz jutni nem tudó 
csoportok lakhatási lehetőségeinek bővítésére (pl. „fecskeházak” fiataloknak) 

� A lakások mellett a gazdasági és közfunkciókat betöltő épületállomány ütemezett 
megújítása is elengedhetetlen. Ezen a területen a város hatásköre elsődlegesen a 
saját tulajdonában lévő ingatlanok rekonstrukciójára terjed ki. A cél az, hogy a fizikai 
jellegű felújítások hozzájáruljanak az adott épület és az érintett városrész funkcióinak 
megerősítéséhez és bővítéséhez 

A fejlődésre való tudatos felkészülés eredményeként Nagykálló jó eséllyel elkerülheti azokat 
a problémákat, amelyek a környező, spontán fejlődésnek indult városok esetében 
jelentkeznek. A fejlesztések hatására nő a lakosság életminősége, erősödik az identitása, 
valamint növekedik a város népességmegtartó és vonzó ereje. 

 
H. A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztése 

A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében szükséges a teljes egészségvertikum 
integrált fejlesztése. Ebbe beletartozik a szemléletformálás, a prevenció, az egészséges 
életmódra nevelés, a betegségek kezelése, a rehabilitácó, illetve a szociális ellátással való 
kapcsolat erősítése is. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése során a szakpolitikai 
változások a városi egészségügyi szolgáltatások és a megyei fenntartásban működő 
Pszichiátriai Szakkórház közötti feladatmegosztás új alapokra helyezését is indokolttá teszik. 
A célok elérése érdekében a következő lépések szükségesek: 

� Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenység beépülése a közoktatási 
programokba 

� Felnőtt lakosságnak szóló felvilágosító és tájékoztató szakmai programok kereteinek 
biztosítása 

� Szűrő és megelőző szakmai programok kereteinek biztosítása 

� Modern, akadálymentes, városi és térségi szinten is jól megközelíthető Egészségház 
kialakítása az orvosi alapellátás, védőnői szolgálat, fogorvos és gyermekorvosi 
tevékenységek, a térségi ügyelet és a térségi szociális ellátás integrálásával 

� Alapszintű járóbeteg szakellátás kialakítása együttműködésben szakellátási 
tapasztalatokkal és megfelelő szakorvosi kapacitásokkal rendelkező egészségügyi 
intézménnyel 

� Az alapellátás és a szociális ellátás, valamint az alapellátás és a szakellátás közötti 
kapcsolat erősítése 

� Házi beteggondozási hálózat kialakítása 

A fejlesztések hatására a városi és térségi lakosság fizikai és mentális egészségi 
állapotának javulása várható, amellyel párhuzamosan a társadalmi problémák mérséklődése 
és a népesség gazdasági aktivitásának emelkedése is valószínűsíthető. 

 
I. A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a közművelődés lehetőségeinek 

biztosítása 

A nagy múltra visszatekintő Nagykállói hagyományőrzés és kulturális élet fenntartásához és 
fejlődéséhez szükséges a kínálat fejlesztése valamint infrastruktúra fejlesztések 
megvalósítása. A megvalósuló fejlesztések tekintetében különleges figyelmet kell szentelni a 
város népességmegtartó és migrációs vonzerejére is befolyással bíró szabadidős kínálat 
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mennyiségének és minőségének növelésére. A megvalósításban jelentős szerepük lehet a 
civil szerveződéseknek is. A fejlesztendő területek a következők: 

� Helyi szellemi és tárgyi értékek fizikai védelme és ahol lehetséges, funkcionális 
megújítása 

� Országos és helyi védettségű műemlékek védelme 

� Hagyományőrzés és –ápolás, Kállói napok rendezvénysorozat kínálatának 
fejlesztése 

� A Kállai Kettős Néptáncfesztivál és egyéb helyi, térségi és nemzetközi érdeklődésre 
egyaránt számot tartó rendezvények szervezése 

� A helyi programkínálat szélesítése és a célcsoportok igényeihez alakítása, kiemelten 
az ifjúság és az idős korúak részére 

� A különböző – pl. város és civil – kezdeményezéseket összehangoló koordinációs 
mechanizmus kialakítása 

� Részvétel térségi, megyei és regionális programsorozatokban 

� Civil közösségek kulturális kezdeményezéseinek támogatása 

� Sportolási és egyéb szabadidős szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása 
és a kínálat bővítése 

� A kulturális és szabadidős értékek és lehetőségek célcsoport orientált propagálása 

A fenti tevékenységek megvalósításának eredményeként javul a város image-a, színesebbé 
válik a programkínálat, gyakoribbá válnak a civil önszerveződések és a „bottom up” 
kezdeményezések, valamint erősödik a pozitív értelemben vett lokálpatriotizmus, ami 
összességében nemcsak a helyi lakosság számára jelenti az életminőség emelkedését, 
hanem hozzájárulhat az idegenforgalmi vonzerő, illetve népesség megtartó és vonzó 
képesség növekedéséhez is.  

 
J. A szociális biztonság megteremtése 

A szociális felzárkóztatás és a társadalmi kohézió keretében a város célként tűzi ki, hogy 
minden rászoruló lakója, számára legyenek elérhetőek azok a jogszabályokban rögzített 
ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják és minőségi ellátást biztosítanak, 
továbbá, hogy a szociális szektor működése magas szinten feleljen meg a szakmai 
kritériumoknak és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat a 
klienseknek. A szociális szolgáltatások terén kialakult kistérségi együttműködés keretében az 
ellátás nyújtás hatékonyan valósítható meg. A szociális biztonság megteremtéséhez 
szükségesek a következő fejlesztések: 

� A különböző csoportok – nők, munkanélküliek, nagycsaládosok, csökkent 
munkaképességűek, fogyatékkal élők, kisebbségi származásuk miatt szegregáltak, 
illetve a halmozottan hátrányos helyzetűek igényeinek figyelembevételével, valamint 
esélyegyenlőségi tervek mentén kialakított szolgáltatási rendszer 

� A meglévő ellátások fejlesztése a dolgozók szakmai felkészültségének és 
igényességének növelésével, az intézmények szervezeti-irányítási rendszerének 
átalakításával 

� A feladatok ellátásában hangsúlyosabbá kell tenni – ellátási szerződések alapján – a 
civil és egyházi szervezetek részvételét, aminek keretében a hatékonyság 
érvényesülésére kell törekedni 

� Az egyes ellátási típusok és szolgáltatások egymásra építése, egymás melletti 
működése, hálózatba szerveződése a különböző problémák, esetek komplex 
kezelése érdekében 
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� A hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való beilleszkedésének támogatása, 
foglalkoztatási lehetőségeinek feltárása, koordinálása és tartós bővítése 

� A család- és gyermekvédelmi tevékenység javítása, ésszerűsítése, a családos 
hajléktalanság kialakulásának megakadályozása 

� Új szegénytelepek kialakulásának és a létező telepek növekedésének 
megakadályozása, hosszútávon az érintett városrészek infrastrukturális problémáinak 
megszüntetése, élhető környezet kialakítása 

� A szociális ellátórendszer intézményeinek és egyéb ellátásoknak a fejlesztése 

� A hátrányos helyzetű csoportok elfogadottságának erősítése, toleranciaprogramok 
megvalósítása 

� A kistérségi együttműködés kiszélesítése és mélyítése az előző feladatok hatékony 
ellátása érdekében 

A beavatkozások és fejlesztések hatására megvalósul a szolgáltatásokhoz való – térségi 
szinten is – egyenlő hozzáférés, azonosíthatóvá és elérhetővé válik a legrászorultabb, 
legveszélyeztetettebb társadalmi réteg, előtérbe kerül a saját környezetben történő 
gondozás, összességében pedig mérsékelhető a társadalmi kirekesztődés kockázata. 

 

 

4.2.3. Városrészekhez kapcsolódó célok 
A városrészek tekintetében meghatározott területi célok 2-3 éves időtávra szólnak. Az 
megvalósítandó célkitűzések hozzájárulnak a város középtávú, tematikus céljainak 
teljesüléséhez, ez által pedig a felvázolt jövőkép eléréséhez is. 

A városrész specifikus fejlesztési célok referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi 
fejlesztésekhez. Ennek megfelelően olyan kérdésekre is választ adnak, mint a településrész 
funkcionális fejlesztési iránya, a területhasználat jellege, a városrész lakókörnyezetének, 
illetve gazdasági környezetének fejlődési irányai. 

Összességében az alábbi megállapítások tehetők: 

� Funkcionálisan a belvárosban indokolt a helyi és térségi köz-, közösségi- és humán 
közszolgáltatások befogadása, a kertvárosi városrészekben a lakófunkciók erősítése, 
az ipari-kereskedelmi övezet a nagy volumenű termelő és szolgáltató egységek 
megtelepedésére, a Harangodi terület pedig a rekreációs és turisztikai szolgáltatások 
megalapozására. 

� A város teljes területén szükség van az egyéni és közösségi közlekedést segítő 
fejlesztésekre, valamint ezek összehangolására. 

� A belvárosban a közlekedési fejlesztések mellett, alternatív útvonal kialakításával 
egyidejűleg, a tranzit áruforgalomban betöltött szerep visszaszorítása is indokolt. 

� A helyi és kistérségi közigazgatási és humán közszolgáltatási funkciók megerősítése 
a település méretéből adódóan a belvárosra koncentrálható. A közszolgáltatási és 
közfeladat-ellátási rendszer optimalizálásának, gazdaságilag is hatékonnyá teheti a 
városi és térségi feladatok ellátásnak működését. 

� Az ellátandó funkcióknak megfelelően a városrészekben – kiemelten a Nyugati 
kertvárosban – városrészközponti területnek kell kialakulnia, amely alkalmas 
bizonyos közszolgáltatások, és privát szolgáltatói egységek (pl. kereskedelem) 
megtelepedésére és megerősítésére. Ily módon a városrész jellegének megfelelő, 
kiegészítő szolgáltatási funkciók válnak elérhetővé. 
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� A szegregációban érintett területeken a szociális gondoskodás fokozására, és a 
társadalmi, illetve munkaerő-piaci integráció ösztönzésére, illetve az eddig 
megvalósult lakókörnyezet fejlesztések fenntartásának biztosítására kell hangsúlyt 
helyezni.  

� A falusias beépítésű utcákban az intenzívebb, de zsúfoltságot nem eredményező 
területhasznosítást kell előtérbe helyezni, ami a közművek jobb kapacitás 
kihasználását is lehetővé teszi.  

� Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztések tekintetében a belvárosban a műemléki, 
városi környezethez, karakterhez illeszkedő egységek kialakításával és meglévők 
felújításával kell elérni a köz és privát szolgáltatások kereslete közötti multiplikáló 
hatások felerősödését. 

� A városi peremterületek adhatnak helyet a nagy területigényű logisztikai 
tevékenységeknek, nagykereskedelemnek. 

� Az ipari funkciók fogadására a közlekedési szempontból frekventált, és alacsony 
lakosságszámú peremterület alkalmas. Kivétel ez alól a turisztikai és rekreációs 
terület. Az itt található természeti értékek védelme és fenntartható hasznosítása 
szempontjából nem kívánatos az ipari létesítmények megtelepedése. 

� Szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek volumene, hatóköre és 
célcsoportja értelemszerűen városrészenként különböző (pl. más típusú közösségi 
terekre van szükség a belváros, a kertvárosok és a turisztikai terület esetében). 

� A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése a belvárosban és a 
lakóövezetekben a közparkok megújításával valósítható meg, míg Harangodon 
parkerdő jellegű terület kialakítása szükséges. 

Mindezek a megállapítások a városrészi célok hátterét és kontextusát alkotják, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy a városrészek közötti életminőségbeli különbségek a konzisztens 
célok megfogalmazásával és megvalósításával csökkenjenek, ugyanakkor a városi feladatok 
ellátása is hatékonyabbá váljon. 

 

4.2.3.1.  „A” zóna: Belváros 

A városrész Nagykálló központi terülte, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan az olyan 
funkciók fejlesztése áll, amelyek a város teljes lakossága számára relevánsak, a kistérségi 
központ szerepből adódóan elvárhatóak, továbbá a város és térsége számára pozitív 
társadalmi hasznosságúak és ily módon elősegítik a térség dinamizálódását.  

A városrész fejlesztés célja tehát: 

V1. Modern kistérségi központ kialakítása a közösségi, közigazgatási, 
humáninfrastruktúra és gazdasági  funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, 
hatékonyságuk biztosításával, illetve a városi és kistérségi közösségformálás 
eszközeivel. 

A célok elérése érdekében a városrész funkcióinak erősítése szükséges. A város térségi 
szerepkörének kiteljesedését, valamint a fenntarthatóságot leginkább a közfunkcióknak a 
városrészben történő koncentrálása – elsősorban többfunkciós szolgáltató terek 
kialakításával -, illetve ezek megközelíthetőségének városi és térségi szintű biztosítása segíti 
elő. Mindez a városközpont vegyes használatának megtartását ösztönzi, amelyen belül 
hangsúlyos szerepet kapnak a magán és közszolgáltatási tevékenységek, a rendezvény 
helyszínként és rekreációs, szabadidős közösségi térként funkcionáló közterek, és a 
biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. 
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A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 

� Munkahelyteremtés 
� Szolgáltatóház kialakítása (üzletek kialakítása a 

polgármesteri hivatallal földszintjén, de 
funkcionálisan elválasztva) 

� Óbester épületének külső felújítása  
� Piac, átalakítás, bővítés 
� Buszállomás helyének parkosítása 
� Akcióterület zöldfelületének felújítása 
� Minőségi utcabútorok elhelyezése 
� Sétáló utca kialakítása a Szabadságtéren 
� Mélygarázs kialakítása és felszerelése 
� Református templom kertjének felújítása 
� Kossuth utcai átemelő előtti tér fejlesztése 
� Járdák kialakítása 
� Korábbi okmányiroda mellett parkoló kialakítása 
� Korányi ház átalakítása, felújítása 
� Városháza kialakítása (mulitfunkciós városi 

közszolgáltató központ: polgármesteri hivatal, 
okmányiroda, gyámhivatal, I. fokú építési hatóság, 
többcélú kistérség, FVM iroda, ÚMFT tanácsadói 
hálózat, stb.) 

� Kállai kettős Néptánc fesztivál 2009. 
� Térség és településismereti vetélkedő általános és 

középiskolások részvételével 
� Parkosításhoz kapcsolódó helyi társadalmi akció 

szervezése 
� Befektetés-ösztönzési progam 
� Közintézmények akadálymentesítése 
� Társasházak, lakóépületek kialakítása 
�  Üzlethelyiségek kialakítása  
� Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek 

megteremtése 
� Vállalkozói és magán tulajdonú ingatlanok 

homlokzati felújításainak ösztönzése 
� Közösségi közlekedési decentrum kialakítása 
� Oktatási intézmények felújítása 
� Kállay Rudolf Szakiskola (Nyírvidéki TISZK 

tagintézmény) fejlesztése 
� Belvárost tehermentesítő út kialakítása 

� Akkreditált szakképzések körének bővítése és 
feltételeinek megteremtése 

� Pszichiátriai Szakkórház tervezett fejlesztései: 
o Pszichiátriai Szakkórház ügyfélterének 

fejlesztése 
o Mentálhigiénés módszertani központ 

kialakítása 
o Pszichiátriai sürgősségi fogadóhely 

feltételeinek megteremtése diagnosztikai és 
terápiás műszerpark fejlesztése 480 m2 

o Központi telephelyen az elsődleges 
rehabilitáció feltételeinek megteremtése, 
balneoterápia, fizikoterápia, regionális 
mentálhigiénés prevenciós központ, 
sportolás és rekreációs tevékenységek 
folytatásához szükséges épületek 3020 m2  

o Szenvedélybeteg központ, rehabilitációs, 
reintegrációs központ 5100 m2 / Bátori u./ 

o Új adminisztrációs feladatok elvégzésére 
szolgáló irodák, raktárak, garázsok, 
irattárak, egyéb más logisztikai épületek is 
megépítésre kerülnek 1980 m2  

o Oktatóterem, nővér és orvos szálló, garzon 
lakások 300 m2  

o Homlokzat felújítások 
� Gyógyfürdő területének fejlesztése 
� Művelődés ház kialakítása 
� Egészségügyi alapellátás és szakellátás 

fejlesztése 
� Parkolók bővítése, kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky 

utcában 
� Műemléki városközpont helyreállítás a 

Szabadságtér kiterjesztésével 
� Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 
� Családbarát önkormányzati működés kialakítása 
� Sportterület fejlesztése 
� Szálláshely kapacitás és minőség fejlesztése 
� Geotermikus energia hasznosítása a 

közintézményekben 
 

4.2.3.2. „B” zóna: Északi kertváros 
Az északi kertváros Nagykálló egyik legkedvezőbb adottságokkal rendelkező lakófunkciójú 
városrésze. A fejlesztések irányát a lakófunkciók megtartása és további fejlesztése jelenti, 
oly módon hogy a kedvező feltételek a városi lakosság növekedését legyenek képesek 
előidézni. 

A városrész fejlesztési célkitűzése: 

V2. Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város népességvonzó és megtartó 
képességének növelése érdekében. 

A kitűzött cél elérése új funkció kialakítását nem igényli, hanem a meglévő, természetesen 
kialakult funkció további erősítését célozza. A kedvező lakókörnyezet megteremtése 
érdekében fontos, a kiskereskedelmi szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő fejlődésének 
ösztönzése, valamint a zöldfelületek, közösségi terek arányának növelése, karbantartása. E 
mellett javítani szükséges az Északi kertváros és a többi településrész közlekedési 
kapcsolatát.  A közlekedési feltételek javítása terén kiemelt feladat a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javítása. 
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Az Északi kertváros Nagykálló egyik legnagyobb területi tartalékokkal rendelkező 
városrésze. A természetes módon elindult lakásépítési folyamatok koordinálása és 
ösztönzése érdekében indokolt a közműhálózat kiterjesztése, és pormentesített utak 
kialakítása az érintett területeken (pl. Nagykerti-szőlő). Előközművesítés és lakóterület 
kialakítás is indokolt a városfejlesztés elősegítése érdekében, de ennek jelentős anyagi 
terhei miatt ezt külső források (pl. pályázatok) és lakossági hozzájárulás bevonásával 
célszerű megvalósítani. 

A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 

� Munkahelyteremtés 
� Lakókörnyezet fejlesztés 
� Kerékpárút kialakítása 
� Járdák kialakítása 
� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Szennyvíztisztító mű fejlesztése 
� Városközpontot elkerülő, tehermenetesítő út 

szakaszainak kialakítása 

� Játszótér kialakítása 
� Új utcák feltárása 
� Közműhálózat fejlesztése 
� Feltárt területek útjainak pormentesítése 
� Közösségi terek kialakítása 
 

 

 

4.2.3.3. „C” zóna: Nyugati kertváros 
A Nyugati kertváros funkcióját tekintve lakóövezet. Az itt lakók társadalmi helyzetüket 
tekintve sok területen a városi átlaghoz viszonyítva a leghátrányosabb helyzetben élnek. A 
városrész fejlődésének elősegítése tehát a lakókörnyezet fejlesztésén túl szociális jellegű 
beavatkozások megvalósítását is indokolttá teszi. 

A városrész fejlesztési célkitűzése: 

V3. A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása érdekében, a társadalmi 
esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével és a lakókörnyezet fejlesztésével 
a Nyugati kertváros lakosságának nagyobb mértékű integrálása Nagykálló 
társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

A városrész funkciójának változtatására a Nyugati kertváros esetében sincs szükség. A 
továbbra is elsősorban lakóövezeti terület fejlődési pályára állítás terén jelentős lépést 
jelentett a városrész közmű és közlekedés infrastruktúrájának néhány éve történt fejlesztése. 
A lakókörnyezet terén tehát elsősorban a közösségi terek kialakítása, karbantartása, helyi 
igényeknek megfelelő funkciók kialakítása szükséges a következő időszakban. E mellett 
szükséges még a lakáskörülmények javításának elősegítése is, amelyre igény egyaránt 
jelentkezik szegregátumokban és a nem szegregált területeken. 

A fizikai infrastruktúra javítása azonban önmagában nem elegendő a lakosság társadalmi 
integrációjának javításához. Szükséges a hátrányos helyzetűek – különösen a gyerekek – 
egyenlő esélyeinek megteremtése. Ez főként a képzési és munkaerő-piaci programokba 
történő integrációval, szociális szolgáltatások és közérdekű információk 
hozzáférhetőségének javításával, valamint az általános közigazgatási, közszolgáltatási 
rendszerek integrált feladatellátásának fenntartásával segíthető elő. Mindezen fejlesztések 
megvalósításának hatékony formája lehet egyfajta szociális városrehabilitációs program 
megvalósítás a városrész területének érintésével.  
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A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 

� Hátrányos helyzetű, különösen roma fiatalok 
munkaerő-piaci integrációját segítő 
koordinátorok képzése 

� Szociális bérlakások kialakítása 
� Roma tanoda létrehozása, tanoda program 
� Szociális inkubációs központ kialakítása 
� Lakótelep felújítása, hőszigetelése 
� Parkosítás 
� Játszótér kialakítása 
� Lakások energetikai fejlesztése (nyílászáró 

csere, hőszigetelés, külső vakolat csere) 
� Indokolt esetben vonalas infrastruktúrák (víz, 

gáz) telekhatáron belülre történő bevezetése 
� Közösségi ház kialakítása 
� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Közintézmények akadálymentesítése 
� Városközpont tehermentesítése úthálózat 

fejlesztésével 
� A volt tó kotrásával, környezetének 

parkosításával, fásításával horgásztó és pihenő 
központ kialakítása 

� Járdaépítés  
� Munkaerő-piaci képzések 
� Tartós munkanélküliek foglalkoztatása 
� Játszóház  
� Teleház  
� Fejlesztőtér 
� Általános iskolai oktatásban jelentkező 

szegregáció kialakulási lehetőségének 
minimalizálása  

� Kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók tanulmányi 
előmenetelére és szocializációjára 

� Az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi 
képzésre való bejutást pozitív diszkriminációval 
segítése a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók esetében 

� Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer a felsőoktatásban 
továbbtanuló támogatása céljából 

� Szociális bolthálózat kialakítása 
 

Mindezeket az általános feladatokat kiegészíti a szegregált környezetben élők 
integrációjának elsegítésére kidolgozott intézkedéscsomag, amely az Anti-szegregációs 
tervben részletesen is ismertetésre kerül. 

 

4.2.3.4. „D” zóna: Ipari, kereskedelmi övezet 
Az ipari, kereskedelmi övezet az M3 autópálya kiépítésével egy kétpólusú, iparik, 
kereskedelmi és logisztikai tevékenységekre számára kedvező terület alakult ki. A városrész 
funkcionálisan és térszerkezetileg is elkülönül a lakóövezetektől, így további fejlesztésekkel 
ide koncentrálhatók a városi gazdaság meghatározó szereplői, akik a térségi 
foglalkoztatásban is jelenetős szerepet töltenek és tölthetnek be. 

A városrész fejlesztési célkitűzése: 

V4. Fejlett, modern vállalkozási környezet kialakítása a város tőkevonzó 
képességének növelése és a helyi vállalkozások fejlődési lehetőségének 
biztosítása érdekében. 

A városrész területe jelenleg nem csupán Ipari, kereskedelmi funkciókat tölt be. A területén 
meghatározó még a mezőgazdasági művelés, illetve vannak lakott területei is, amelyen a 
város lakosságának kis része, összesen 2,3%-a él. 

A városrész fejlesztése érdekében szükséges az övezet funkció váltására felkészülni, 
előkészíteni azt, hogy a gazdasági igényekre gyorsan lehessen reagálni. Az ipari, 
kereskedelmi funkciók egy övezeten belüli koncentrációja hosszú távon elősegítheti a többi 
városrész lakókörnyezeteinek fejlődését is, azáltal, hogy a környezeti, zaj, és 
légszennyezéssel járó tevékenységek nem a lakóépületek között zajlanak, másrészt a 
dinamizálódó és fejlett környezetet biztosító ipari terület új befektetéseket is vonz, ami a 
lakosság jövedelmi helyzetét és életkörülményeit is javíthatja.  

Az ipari, kereskedelmi, logisztikai funkciók ellátásához szükséges a városrész 
megközelíthetőségének javítása, hogy az áruforgalom ne a műemléki belvároson keresztül 
történjen. Szükséges még a közmű infrastruktúra fejlesztése, a termelő, szolgáltató 
egységek kapacitásigényének kielégítése érdekében. 
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Az ipari, kereskedelmi, logisztikai szerep erősítése a városrészben nem történhet meg 
megfelelően képzett munkaerő hiányában, tehát a belváros és a Nyugati kertváros oktatási 
intézményeinek fejlesztése is jelentős hatást gyakorol az Ipari, kereskedelmi övezet fejlődési 
potenciáljának alakulására. 
A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 
� Munkahelyteremtés 
� Vállalkozási környezet és tőkevonzó képesség 

fejlesztése 
� Ipari, logisztikai park kialakítása 
� Inkubátor célú, moduláris iparcsarnok kialakítása 
� Nagybalkányi út fejlesztése 
� Agrárium versenyképességének javítása, 

agrárinnováció elősegítése 

� Közműfejlesztések 
� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Városközpont tehermentesítése úthálózat 

fejlesztésével 
� Járdaépítés  
� Munkaerő-piaci képzések 
� Tartós munkanélküliek foglalkoztatása 

 

4.2.3.5.  „E” zóna: Déli kertváros  
A Déli kertváros kedvező lakókörnyezeti adottságokkal rendelkező, és vegyes szociális 
helyzetű lakosságot tömörítő lakófunkciójú városrésze Nagykállónak. A fejlesztések irányát a 
társadalmi fejlődés ösztönzése és a lakófunkciók megtartása és további fejlesztése jelenti, 
oly módon hogy a kedvező feltételek a városi lakosság növekedését legyenek képesek 
előidézni. 
A városrész fejlesztési célkitűzése: 

V5. Fejlett lakókörnyezet kialakítása és a lakosság szociális helyzetének 
javítása az élhető lakókörnyezet, illetve város népességvonzó és megtartó 
képességének növelése érdekében. 

A kitűzött cél elérése új funkció kialakítását nem igényli, hanem a meglévő, természetesen 
kialakult funkció további erősítését célozza. 

A lakóövezeti funkció fejlesztésének fő feladata a társadalmi folyamatok kontrolálása, a 
szociális ellátó hálózaton keresztül segítségnyújtás a hátrányos helyzetbe került családok 
számára, az esetleges szegregációs folyamatok kialakulásának megelőzése. 
A kedvező lakókörnyezet megteremtése érdekében fontos, a kiskereskedelmi szolgáltatások 
helyi igényeknek megfelelő fejlődésének ösztönzése, valamint a zöldfelületek, közösségi 
terek arányának növelése, karbantartása. E mellett a Déli kertváros esetében is javítani 
szükséges a városrész és a többi településrész közlekedési kapcsolatát.  A közlekedési 
feltételek javítása terén kiemelt feladat a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek 
javítása. 

A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 

� Munkahelyteremtés 
� Lakókörnyezet fejlesztés 
� Szociális bérlakások kialakítása 
� Munkaerő-piaci képzések 
� Tartós munkanélküliek foglalkoztatása 
� Kerékpárút kialakítása 
� Járdák kialakítása 
� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Szennyvíztisztító mű fejlesztése 
� Játszótér kialakítása 
� Közműhálózat fejlesztése 
� Közösségi terek kialakítása 
� Városközpontot elkerülő, tehermenetesítő út 

szakaszainak kialakítása 
� Nagybalkányi út korszerűsítése 

� Debreceni út korszerűsítése 
� Szociális ellátó rendszer fejlesztése 
� Általános iskolai oktatásban jelentkező 

szegregáció kialakulási lehetőségének 
minimalizálása  

� Kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók tanulmányi 
előmenetelére és szocializációjára 

� Az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi 
képzésre való bejutást pozitív diszkriminációval 
segítése a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók esetében 

� Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer a felsőoktatásban 
továbbtanuló támogatása céljából 
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4.2.3.6. „F” zóna: Kiskállói turisztikai, rekreációs terület 
A Kiskállói turisztikai és rekreációs városrész Nagykálló kiemelt jelentőségű természeti 
területét is magába foglaló részben lakóterület, részben pedig a rekreációs terület. 

A jövőben a rekreációs és turisztikai funkciók fejlesztése még hangsúlyosabbá tétele és a 
hozzá kapcsolódó infrastrukturális és tartalmi elemek kialakítása képezi a városrész 
fejlesztés legfontosabb feladatát. A turisztikára fordított figyelem azonban nem okozhatja a 
lakóterületek fejlesztésének visszaesését – különösen, mivel szegregációs folyamatra utaló 
jelek tapasztalható. Sőt, a két fejlesztési iránynak számos olyan területe van, amelyek 
egymást erősítik, így ezek előtérbe helyezésével indokolt a területre vonatkozó 
beavatkozások tervezése. 

A városrész fejlesztési célkitűzése: 

V6. Vonzó természeti környezet és kikapcsolódási lehetőségek biztosításával 
Harangod turisztikai termékké fejlesztése és a lakosság nagyobb mértékű 
integrálása Nagykálló társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

A kettős célkitűzés a városrész különleges adatottságaira való építést és a lakóövezeti 
terület társadalmi helyzetének erősítését is megfogalmazza. 

Harangod, a nyírségi buckák között megbúvó erdős, ligetes terület, amely a 75 ha-os tó 
északi és nyugati oldalán található, korábban kedvelt kiránduló, táborozó terület volt. A 
természetközeli turizmus reneszánszának időszakában Nagykállónak jó esélye van arra, 
hogy a megfelelő fogadókörnyezettel és rendezvényekkel bekapcsolja Harangodot a térség 
turisztikai útvonalaiba és programcsomagjaiba. 

A turisztikai lehetőségek mellett a vendégfogadás feltételeinek javítása is különösen fontos 
feladat. Ennek részeként szálláshely kialakítás, kiskereskedelmi és vendéglátó egység 
üzemeletetésére is szükség van. 

A megfelelő minőségű lakókörnyezet megteremtése a városrészben a turisztikai terület miatt 
is rendkívül fontos. A kereskedelmi és vendéglátó egységek a városrész lakosságának jobb 
ellátásában is szerepet tudnak játszani. E mellett a lakóövezetben a kultúrált környezet, a 
zöldfelületek, közösség terek arányának növelése és karbantartása is szükséges.  

Mind a turisztikai, mind a lakóövezet funkció szempontjából fontos a városrész és Harangod 
megközelíthetőségének javítása. Az utak, kerékpárút, és járdák állagmegóvásán és 
fejlesztésén túl vizsgálni kell közösségi közlekedés városrészre való kiterjesztésének 
lehetőségeit is. 

A fizikai infrastruktúra javítása önmagában a városrész fejlődésének csak feltételét képes 
megteremteni, de a valódi fejlődéshez a lakosság társadalmi integrációjának javítására is 
szüksége van. Ez főként a képzési és munkaerő-piaci programokba történő integrációval, 
szociális szolgáltatások és közérdekű információk hozzáférhetőségének javításával 
ösztönözhető. 

A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 

� Rekreációs terület a városlakók pihenéséhez, 
kikapcsolódásához 

� Fa építmények rekonstrukciója 
� Vízi sport lehetőségek kialakítása 
� Turisztikai vonzerő fejlesztése 
� Bekapcsolódás turisztikai útvonalhálózatba 
� Szálláskapacitás fejlesztés 
� Tematikus programok kialakítása 
� Nemzetközi hírnév újjáélesztése 

� Sétány kialakítása a tó körül 
� Lovas, kerékpáros túra útvonalak kialakítása 
� Erdei iskola program megvalósítása 
� Geotermikus és környezetbarát energiaellátás 

biztosítása 
� Munkahelyteremtés 
� Lakókörnyezet fejlesztés 
� Kerékpárút fejlesztése 
� Járdák kialakítása 
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� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Játszótér kialakítása 
� Közműhálózat fejlesztése 
� Közösségi terek kialakítása 
� Kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos 

helyzetű és roma tanulók tanulmányi 
előmenetelére és szocializációjára 

� Az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi 
képzésre való bejutást pozitív diszkriminációval 
segítése a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók esetében 

� Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer a felsőoktatásban 
továbbtanuló támogatása céljából 

 

 

4.2.3.7. „G” zóna: Városkörnyéki tanyák 
A város környéki külterület alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló terület, amelynek 
lakott részei néhány hónapja lettek belterületté, lakóterületté nyilvánítva. Az átminősítés 
egyúttal a városrészre vonatkozó stratégia kinyilvánítása is, amely a következő módon 
foglalható össze: 

V7. A településrendezés és közszolgáltatások eszközeivel elősegíteni a 
városkörnyéki tanyákon élők esélyegyenlőségének javulását, és biztosítani 
számukra mindazon lakókörnyezeti feltételeket és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, mint a hagyományosan belterületen lakóknak. 

A városkörnyéki tanyákon élők lakáskörülményei, foglalkoztatási és aktivitási helyzetük 
meglehetősen kedvezőtlen. Leginkább a gyerekek kerülnek ezáltal hátrányos helyzetbe. A 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés eddig is biztosított volt a tanyagondnoki hálózat 
segítségével, míg az iskolásokat iskolabusz szállítja a városba. Ennek ellenére a hátrányos 
helyzet újratermelődése figyelhető meg. Szükséges tehát az itt élők között is tudatosítani a 
város által felkínált ösztöndíj rendszer lehetőségeit. Az aktív korúak munkaerő-piaci 
integrációba – amely a jövedelemhez jutás és életminőség javulás egyik fontos feltétele – 
való bevonásra közösségi információs pontok és munkaerő-piaci menedzserek segítségével 
kell lehetőséget teremteni. 

A lakókörnyezeti feltételek biztosítása különösen fontos a Kapós-kert területén kialakult 
telepszerű lakókörnyezetben élők tekintetében. Az itt lakók ugyan hivatalosan nem 
lakhatnának itt életvitel szerűen, azonban a minden komfortot nélkülöző körülmények 
megszüntetése a város fejlesztése szempontjából is kiemelten fontos tényező. 

A kitűzött cél elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és egyéb 
szervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek azonosíthatók a 
városrész tekintetében: 

� A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők 
társadalmi integrációját elősegítő komplex 
projekt megvalósítása 

� Agrárium versenyképességének javítása, 
agrárinnováció elősegítése 

� Biogazdálkodás elterjesztése 
� Mezőgazdasági feltáró utak építése 
� Szociális bolthálózat kialakítása 
� Munkahelyteremtés 
� Lakókörnyezet fejlesztés 
� Közösségi terek kialakítása 

� Kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók tanulmányi 
előmenetelére és szocializációjára 

� Az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi 
képzésre való bejutást pozitív diszkriminációval 
segítése a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók esetében 

� Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer a felsőoktatásban 
továbbtanuló támogatása céljából 
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27. ábra Nagykálló városrészeinek fejlesztendő, illetve háttérbe szorítandó funkciói 
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28. ábra Nagykálló Integrált Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere 
Jö
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ké

p A hagyományosan központi szerepkörrel rendelkező Nagykálló kihasználja a megyeszékhely dinamizáló hatását, és a szomszédos országok közelsége és a fő közlekedési útvonalak kiépítése révén 
fokozatosan felértékelődő térszerkezeti helyzetét. A város nemzeti szinten is versenyképes gazdasági és logisztikai, valamint pszichiátriai centrummá fejlődik. A fejlődés hatására kialakuló komfortos, 
esztétikus és egészséges környezet, a biztonságos társadalmi háttér és megélhetési viszonyok, a fejlett egészségügyi, üzleti és közszolgáltatások a minőségi élet alapját jelentik a város, valamint a 
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VIII. Vállalkozási környezet 
és tőkevonzó képesség 

fejlesztése 

IX. Egészségügyi 
ellátó rendszer 

fejlesztése 

X. Kulturális, szabadidős 
és közösségi 
szolgáltatások 

fejlesztése 

XI. Szociális ellátó 
rendszer fejlesztése 

XII. Oktatás, képzés, 
humánerőforrás 

fejlesztés 

XIII. Közigazgatás 
korszerűsítése 

XIV. Agrárium 
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elősegítése 
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4.3. A stratégia koherenciája, konzisztenciája 

4.3.1. Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval, 
településrendezési tervvel 

Nagykállóban 2006-ban készült el a – város településszerkezeti tervéhez bemeneti adatokat 
(inputokat) adó – Nagykálló Hosszútávú Településfejlesztési koncepciója, amely jelenleg is 
érvényben van. A város településrendezési terve a szabályozási tervekkel 2007 novemberében 
készült el. A településrendezési terv és a szabályozási terv véglegesítése során már figyelembe 
vételre kerültek az Integrált Városfejlesztési Stratégia irányelvei és előzetes egyeztetésének 
eredményei, valamint Korányi program stratégiai és célrendszere is. Mindezek az egymásra 
épülések biztosítják, hogy az elkészült településrendezési terv lehetőséget teremt a város hosszú 
távú fenntartható fejlődéséhez. 

A városvezetés deklarált szándéka, hogy a későbbiekben elkészülő stratégiai, tervezési 
dokumentumok maximálisan figyelembe vegyék, és felhasználják mind a koncepcióban, mind a 
településrendezési tervben foglaltakat. Vagyis az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
kidolgozásának sem az a célja, hogy egy teljesen új tartalommal bíró fejlesztési stratégia 
szülessen, hanem az, hogy a meglévő koncepciókra, tervekre, célkitűzésekre építve 
szakmailag megalapozott, perspektivikus és egyben a támogatási feltételeknek megfelelő 
programdokumentum készüljön. Ennek érdekében a településfejlesztési koncepcióra és a 
településrendezési tervre elsősorban a következő tartalmi elemek kidolgozásánál építettünk: 

� A város helyzetelemzéséhez, különösen a településszerkezet bemutatásához nyújtottak 
segítséget a településfejlesztési koncepció helyzetfeltáró részei.  

� A városrészek és azok funkciónak beazonosítása a településfejlesztési koncepcióra, 
valamint a szabályozási tervlapokra épült, melynek során kiemelt figyelembe vételre 
kerültek a javasolt településszerkezeti, terület-felhasználási módosítások (pl. ipari funkció 
erősítése). 

� A városrészi/akcióterületi problémák és fejlesztési szükségletek feltárásához a 
dokumentumok szintén jelentős inputokkal szolgáltak. 

� A város jövőképének és stratégiai célrendszerének megalkotásánál elsősorban a 
településfejlesztési koncepcióban definiált célkitűzésekre építettünk azzal a különbséggel, 
hogy a korábbi dokumentum sokkal inkább a fizikai fejlesztésekre irányult, míg az IVS nagy 
hangsúlyt fektet a humán jellegű beavatkozásokra is. 

Egyes fejezetek esetében a korábbi dokumentumok tartalmán más szakmai szempontok és 
módszertani eszközök is alkalmazásra kerültek – részben a Városrehabilitációs Kézikönyv 
hatására. Ennek legjobb példája a város térségi szerepkörének, vonzáskörzetének 
meghatározása és jellemzése, amelynél nemcsak a hagyományosnak tekinthető közlekedés-
földrajzi elemzésekre került sor, hanem a funkciók hatókörének feltárására is. Városi és városrészi 
szinten a legújabb gazdasági, társadalmi és szerkezeti folyamatok felvázolása statisztikai adatok 
feldolgozásával, primer kutatással (szakértői interjúk, lakossági kérdőívek, csoportos 
alkotótechnikák, lakossági és vállalkozói fórumok, közmeghallgatás) és helyszíni bejárással 
történt. 

Mindennek eredményeként az Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalma teljes mértékben 
összhangban van a településfejlesztési koncepcióval és a településrendezési tervvel. Az 
önkormányzat – eddigi gyakorlatának megfelelően – a jövőben is rugalmasan, az aktuális 
társadalmi és gazdasági folyamatokhoz illeszkedve fogja módosítani településfejlesztési és 
-rendezési dokumentumait, stratégiáit, terveit. 
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29. ábra: A Településfejlesztési koncepció, a Településrendezési terv és az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia, mint a területi tervezési eszközök tartalmi elemeinek logikai ábrája 

 

4.3.1.1. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia illeszkedése a 
településfejlesztési koncepcióhoz 

Az alábbi táblázatokban elemzésre kerül az IVS-nek Nagykálló Hosszútávú településfejlesztési 
koncepciójához való illeszkedése a célrendszer különböző szintjein. Az IVS mindenhol követi a 
településfejlesztési koncepcióban kijelölt irányokat, így a kijelölt akcióterületek fejlesztései is 
megfelelnek a településfejlesztési koncepciónak. 

16. Táblázat: Az IVS és a településfejlesztési koncepció jövőképének egymáshoz való illeszkedése 

HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Jövőkép Hosszú távú jövőkép 

A város egy élhető kisváros legyen, ahol a lakók települési 
komfort érzete magas szintű legyen, a kötődés szintje is 
emelkedjen, illetve kifelé és befelé egyaránt az imidzse és 
az ismertsége a városnak javuljon.  

A hagyományosan központi szerepkörrel rendelkező 
Nagykálló kihasználja a megyeszékhely dinamizáló 
hatását, és a szomszédos országok közelsége és a fő 
közlekedési útvonalak kiépítése révén fokozatosan 
felértékelődő térszerkezeti helyzetét. A város nemzeti 
szinten is versenyképes gazdasági és logisztikai, 
valamint pszichiátriai centrummá fejlődik. A fejlődés 
hatására kialakuló komfortos, esztétikus és egészséges 
környezet, a biztonságos társadalmi háttér és 
megélhetési viszonyok, a fejlett egészségügyi, üzleti és 
közszolgáltatások a minőségi élet alapját jelentik a város, 
valamint a kistérség lakosai számára. 

17. Táblázat: Az IVS átfogó céljainak és a Településfejlesztési Koncepció általános céljának illeszkedése 

HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Általános cél Átfogó cél 

A településen élők életkörülményei, így 
- a megélhetési viszonyok, 
- a települési komfortosság, 
- az esztétikai minőség és  
- az egészséges környezeti feltételek 
az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és tartósan 
javuljanak. 

A város elhelyezkedését kihasználva versenyképes 
gazdasági és logisztikai, valamint pszichiátriai centrummá 
válni, modern kisvárosi lakókörnyezet, valamint fejlett 
köz- és közösségi és szociális és munkaerő-piaci 
szolgáltatásokkal is biztosítani a lakosság 
életminőségének javulását. 

Településfejlesztési 
Koncepció 

Integrált 
Városfejlesztési 

Stratégia 

Településrendezési 
Terv 

Hosszú távú 
jövőkép 

Jövőkép 

Átfogó cél 

Városrészi cél, 
Beavatkozási terület 

Fejlesztési 
javaslatok 

Alapelvek 

Területfelhasználási 
egységek (OTÉK) 

Tematikus cél Fejlesztés javasolt 
fő irányai 
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18. Táblázat: Az IVS tematikus céljainak és a Településfejlesztési Koncepció prioritásainak illeszkedése 

HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Prioritások Középtávú tematikus célok 

A földrajzi pozíció, az elérhetőség javítása 
A. A város belső közlekedési feltételeinek javítása 
B. A város külső elérhetőségének fejlesztése 
E. A térségi szerepkör erősítése 

A népességmegtartó képesség  javítása, 
munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság és a humán  
erőforrások kihasználásának  javítása 

C. Fejlett és innovatív vállalkozói környezet 
megteremtése a stabil és diverzifikált gazdasági 
szerkezet kialakításához 
D. A térségi munkaerő-piaci keresletre rugalmasan 
reagáló oktatási, képzési és átképzési rendszer 
kialakítása 
E. A térségi szerepkör erősítése 
F. Harangod és környékének a régió idegenforgalmi 
kínálatában integrálható turisztikai célterületté fejlesztése 
H. A lakosság egészségi állapotának javítása és az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 
J. A szociális biztonság megteremtése 

A települési komfortosság és az  esztétikai minőség 
javítása 

E. A térségi szerepkör erősítése 
G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet 
kialakítása  
I. A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a 
közművelődés lehetőségeinek biztosítása 

A települési vagyon fejlesztés-centrikus felhasználásának  
javítása 

A. A város belső közlekedési feltételeinek javítása 
B. A város külső elérhetőségének fejlesztése 
C. Fejlett és innovatív vállalkozói környezet 
megteremtése a stabil és diverzifikált gazdasági 
szerkezet kialakításához 
D. A térségi munkaerő-piaci keresletre rugalmasan 
reagáló oktatási, képzési és átképzési rendszer 
kialakítása 
E. A térségi szerepkör erősítése 
F. Harangod és környékének a régió idegenforgalmi 
kínálatában integrálható turisztikai célterületté fejlesztése 
G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet 
kialakítása 
H. A lakosság egészségi állapotának javítása és az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 
I. A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a 
közművelődés lehetőségeinek biztosítása 
J. A szociális biztonság megteremtése 
 

 

19. Táblázat: Az IVS városrészi céljainak, beavatkozási területeinek és a Településfejlesztési Koncepció 
fejlesztési programjainak összefüggései 

HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Fejlesztési programok Városrészi cél, beavatkozási terület 

A városközpont rehabilitációja, illetve rekonstrukciója Városrészi cél: 
V1. Modern kistérségi központ kialakítása a közösségi, 
közigazgatási, humáninfrastruktúra és gazdasági  
funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk 
biztosításával, illetve a városi és kistérségi 
közösségformálás eszközeivel. 

Beavatkozási terület: 
III. Funkciómegújító városközpont fejlesztés 
VIII. Vállalkozási környezet és tőkevonzó képesség 
fejlesztése 
IX. Egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése 
X. Kulturális, szabadidős és közösségi szolgáltatások 
fejlesztése 
XIII. Közigazgatás korszerűsítése 
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HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Fejlesztési programok Városrészi cél, beavatkozási terület 

Közlekedés-fejlesztés Városrészi cél: 
V1. Modern kistérségi központ kialakítása a közösségi, 
közigazgatási, humáninfrastruktúra és gazdasági  
funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk 
biztosításával, illetve a városi és kistérségi 
közösségformálás eszközeivel. 
V7. A településrendezés és közszolgáltatások 
eszközeivel elősegíteni a városkörnyéki tanyákon élők 
esélyegyenlőségének javulását, és biztosítani számukra 
mindazon lakókörnyezeti feltételeket és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a 
hagyományosan belterületen lakóknak. 

Beavatkozási terület: 
VII. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Oktatás-képzés Városrészi cél: 
V3. A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása 
érdekében, a társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével és a lakókörnyezet fejlesztésével a 
Nyugati kertváros lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Nagykálló társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

Beavatkozási terület: 
XII. Oktatás, képzés, humánerőforrás fejlesztés 

A hulladékgyűjtő udvarok kialakítása Beavatkozási terület: 
VI. Környezetvédelemi infrastruktúra fejlesztése 

Települési komfort, szolgáltatásfejlesztés Városrészi cél: 
V1. Modern kistérségi központ kialakítása a közösségi, 
közigazgatási, humáninfrastruktúra és gazdasági  
funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk 
biztosításával, illetve a városi és kistérségi 
közösségformálás eszközeivel. 
V2. Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város 
népességvonzó és megtartó képességének növelése 
érdekében. 
V3. A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása 
érdekében, a társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek 
megteremtésével és a lakókörnyezet fejlesztésével a 
Nyugati kertváros lakosságának nagyobb mértékű 
integrálása Nagykálló társadalmi-gazdasági folyamataiba. 
V4. Fejlett, modern vállalkozási környezet kialakítása a 
város tőkevonzó képességének növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési lehetőségének biztosítása 
érdekében. 
V5. Fejlett lakókörnyezet kialakítása és a lakosság 
szociális helyzetének javítása az élhető lakókörnyezet, 
illetve város népességvonzó és megtartó képességének 
növelése érdekében. 
V6. Vonzó természeti környezet és kikapcsolódási 
lehetőségek biztosításával Harangod turisztikai termékké 
fejlesztése és a lakosság nagyobb mértékű integrálása 
Nagykálló társadalmi-gazdasági folyamataiba. 
V7. A településrendezés és közszolgáltatások 
eszközeivel elősegíteni a városkörnyéki tanyákon élők 
esélyegyenlőségének javulását, és biztosítani számukra 
mindazon lakókörnyezeti feltételeket és 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a 
hagyományosan belterületen lakóknak. 

Beavatkozási terület: 
V. Turizmus és rekreáció feltételeinek fejlesztése 
VI. Környezetvédelemi infrastruktúra fejlesztése 
VII. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
IX. Egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése 
X. Kulturális, szabadidős és közösségi szolgáltatások 
fejlesztése 
XI. Szociális ellátó rendszer fejlesztése 
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HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

Fejlesztési programok Városrészi cél, beavatkozási terület 

Munkahelyi területek fejlesztése Városrészi cél: 
V4. Fejlett, modern vállalkozási környezet kialakítása a 
város tőkevonzó képességének növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési lehetőségének biztosítása 
érdekében. 

Beavatkozási terület: 
VIII. Vállalkozási környezet és tőkevonzó képesség 
fejlesztése 
XIV. Agrárium versenyképességének javítása, 
agrárinnováció elősegítése 
VI. Környezetvédelemi infrastruktúra fejlesztése 

Városmarketing, városimage kialakítása, rendezvény-
fejlesztés 

Városrészi cél: 
V4. Fejlett, modern vállalkozási környezet kialakítása a 
város tőkevonzó képességének növelése és a helyi 
vállalkozások fejlődési lehetőségének biztosítása 
érdekében. 
V6. Vonzó természeti környezet és kikapcsolódási 
lehetőségek biztosításával Harangod turisztikai termékké 
fejlesztése és a lakosság nagyobb mértékű integrálása 
Nagykálló társadalmi-gazdasági folyamataiba. 

Beavatkozási terület: 
V. Turizmus és rekreáció feltételeinek fejlesztése 
VIII. Vállalkozási környezet és tőkevonzó képesség 
fejlesztése 

 

4.3.1.2. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia városrészi céljainak 
illeszkedése a hatályos településszerkezeti és szabályozási 
tervhez 

 
A településrendezési terv a települési terület-felhasználási egységek és övezeti előírások által 
szabja meg a város terület-felhasználási rendjét és szerkezetét. Nagykálló Város 
Településrendezési tervének felülvizsgálata és az Integrált Városfejlesztési Stratégiával 
koncepciójával való összevetése 2007-ben megtörtént.  

A fejlesztési elképzelések megvalósításának az adott területen érvényben lévő terület-
felhasználási egységek, és lehetséges funkciók adnak alapot. Az integrált városfejlesztési 
stratégia megvalósulása és megvalósíthatósága, ezért nagymértékben függ a településrendezési 
tervtől, ugyanakkor erős hatással is lehet az abban foglaltakra. A jelenlegi és a várható funkciók az 
Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. 
Kormányrendelet terület-felhasználási egységekre vonatkozó szabályok alapján lettek 
meghatározva. 

A városrészi célok településrendezési tervhez való illeszkedésének vizsgálata fejlesztési 
elképzelések terület alapú megközelítése által vált lehetségessé. Minden városrészi célhoz 
konkrét fejlesztési elképzelések kerültek hozzárendelésre, amelyek meghatározható területi 
hatókörrel rendelkeznek. A szabályozási terv jelenlegi besorolásai és a tervezett fejlesztések 
megvalósításához szükséges besorolások összevetése által került megállapításra, hogy az adott 
fejlesztési elképzelések a hatályos rendezési terv módosítását nem indokolják.  
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4.3.2. Célrendszer belső koherenciája 

A városi és városrészi szintű célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a 
stratégia tematikus céljainak és átfogó céljának megvalósításához. Fel tárásra kerülnek azonban a 
városrészi fejlesztések azon kapcsolódási pontjait is, amelyek esetlegesen negatív hatást 
eredményeznek a város más területén, lehetővé téve a kockázatok megelőzését. 

4.3.2.1. Városi célok hatása a városrészekre 
A város belső közlekedési feltételeinek javítása (A.) elsősorban a belváros tehermentesítését 
jelenti.  Ehhez egy belső körgyűrű kialakítása szükséges, amely a Kiskállói turisztikai és 
rekreációs területen kívül a belterület minden részén („A”, „B”, „C”, „D”, „E”) szükség van feltáró és 
gyűjtőutak minőségének javítására, a hiányzó hálózati elemek kiépítésére. A tehermentesítő út 
megvalósítása várhatóan együtt jár majd az érintett városrészek forgalomterhelésének némi 
növekedésével. Ennek káros hatásai az úthálózat szerkezeti terveinek megfelelő kidolgozásával 
csökkenthető. A járdák és kerékpár utak megvalósítása közlekedésbiztonsági okokból különösen 
indokolt a város teljes területén, de lehetővé teszik városközpontban található („A” zóna) 
intézmények és szolgáltatások gyors és rugalmas elérhetőségét is. Az egyéni és közösségi 
közlekedési módok közötti kapcsolat megteremetése a városközpontban („A”) zóna kerül 
kialakítása, amelynek forgalma így várhatóan kis mértékben növekszik, de vélhetően alacsonyabb 
mértékben, mint az elkerül út hatására bekövetkező forgalomcsökkenés mértéke. 

A város külső elérhetőségének fejlesztése (B.) elsősorban a külterületet („G” zóna), valamint a 
vasút- és az autóbusz-állomás („C” és „A” zóna) környezetét érinti. A külterületen elsősorban a 
közút hálózat rekonstrukciója, illetve a térség kerékpárút hálózat kialakítása a cél. A célok 
eléréséhez szükséges fejlesztések hozzájárulnak a kiegyensúlyozott, és a térési humán-
közszolgáltatások ellátását támogató egyéni és közösségi közlekedési rendszer kialakulásához.  

Fejlett és innovatív vállalkozói környezet megteremtése a stabil és diverzifikált gazdasági 
szerkezet kialakításához (C.) főként az ipari, kereskedelmi övezet („D” zóna) és a belváros („A”) 
zónában, mint a közigazgatási és szolgáltatási centrumban kerülnek végrehajtásra fejlesztése. A 
fejlesztések azonban azzal is együtt járnak (főként az ipari, kereskedelmi terület fejlesztése), hogy 
a város többi része folyamatosan mentesül a jelentős zaj, és szennyező anyag kibocsátással járó 
termelő, vagy kereskedelmi tevékenységektől. 

A térségi munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagáló oktatási, képzési és átképzési 
rendszer kialakítása (D.) a korábbi városfejlesztési lépések hatására két városrész területén 
képzelhető el. Az alapfokú oktatás és a szakképzés a belvárosban („A” zóna), míg a Középiskolai 
Tudáscentrumhoz tartozó gimnázium és szakközépiskola a Nyugati kertvárosban („C” zóna) 
helyezkedik el. A oktatás integrált, az alapfokú oktatás városi beiskolázási körzetű, a középfokú 
oktatás pedig megyei, tehát az infrastruktúra és tartalom fejlesztések a város egész területét 
érintik. 

A térségi szerepkör erősítése (E.) szerkezeti adottságokból adódóan is a belvárosra („A”) 
koncentrálódik, hatóköre viszont a város teljes területét, illetve mikro és kistérséget is lefedi. 

Harangod és környékének a régió idegenforgalmi kínálatában integrálható turisztikai 
célterületté fejlesztése (F.) kifejezetten Harangod és az azt magában foglaló Kiskállói turisztikai 
és rekreációs terület („F” zóna) fejlesztését tűzi ki célként. A fejlesztések kedvező hatása a 
turizmus jövedelemtermelő képességének hatására várhatóan az egész város területén érezhető 
lesz. 

Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet kialakítása (G.) elsősorban a 
lakókörnyezet fejlesztését, és a lakhatási feltételek és körülmények javítását célozza az egész 
város területén. 

A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 
(H.) a város egész területét, továbbá a mikrotérség és a Szakkórház által a megye egész 
lakosságát érinti. Az ellátó rendszer infrastruktúrája jelenleg is a belvárosban, a város és a térség 
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minden részéről könnyen elérhető helyen található. Ennek az adottságnak a megőrzése a 
fejlesztések belvárosban („A” zóna), multifunkciós ellátó hely kialakításával történő megvalósítását 
indokolja 

A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a közművelődés lehetőségeinek biztosítása (I.) 
fizikai adottságai miatt főként a belvárosban („A” zóna), valamint az oktatási és közösségi terek 
nyújtotta lehetőségek miatt a Nyugati kertvárosban („C” zóna), illetve a Kiskállói turisztikai és 
rekreációs területen („F” zóna) történhet. A városi hagyományőrzéshez hozzátartozó műemléki és 
védett terület és épületek is főként itt találhatók. 

A szociális biztonság megteremtése (J.) az egész város területén kiemelt fontosságú, de ezen 
belül is megkülönböztetett figyelmet kell szentel a stratégia a Nyugati kertvárosra („C” zóna). 

4.3.2.2. Városrészek céljainak kölcsönhatása 
V1. Modern kistérségi központ kialakítása a közösségi, közigazgatási, humáninfrastruktúra és 
gazdasági  funkciók és szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk biztosításával, illetve a városi 
és kistérségi közösségformálás eszközeivel célkitűzés a város, valamint a kistérség teljes 
lakossága számára a humán-közszolgáltatásokhoz és közigazgatási szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés biztosítására törekszik. A fejlesztések a gazdaság ösztönzésével, gazdasági 
szereplőkkel együttműködve történik, a városból hiányzó funkciók vonzásának elősegítésével. A 
célkitűzés és más városrészi célokkal nem inkonzisztens. 

V2. Fejlett lakókörnyezet kialakítása a város népességvonzó és megtartó képességének növelése 
érdekében az Északi kertváros mellett több városrész fejlesztése is szükséges. Ezek egymásra 
gyakorolt hatása inkább kedvezőnek tekinthető, mert együttesen képezik Nagykálló város 
lakókörnyezetét, amely az egyes városrészek fejlesztései hatására összességben hatványozottan 
fejlődik. 

V3. A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása érdekében, a társadalmi esélyegyenlőség 
feltételeinek megteremtésével és a lakókörnyezet fejlesztésével a Nyugati kertváros lakosságának 
nagyobb mértékű integrálása Nagykálló társadalmi-gazdasági folyamataiba. Ezen célkitűzés a 
város társadalmi integritása miatt rendkívül kardinális. A Nyugati kertváros felzárkózása városi 
szinten is kedvező folyamatot jelent majd. A lakókörnyezet fejlesztése hasonlóan a második 
városrészi célkitűzésnél leírtakhoz, inkább kedvező hatással bír a többi településrész 
fejlesztéseire is. 

V4. Fejlett, modern vállalkozási környezet kialakítása a város tőkevonzó képességének növelése 
és a helyi vállalkozások fejlődési lehetőségének biztosítása érdekében. Az ipari, kereskedelmi 
terület ezen célkitűzésének megvalósítás kis mértékben kedvezőtlenül hat a lakóövezetek 
fejlesztésére, mivel a gazdasági fejlődés várhatóan a tranzit teher forgalom lakóterületeket is 
terhelő növekedésével jár. A fejlesztés hatásait kompenzálja, hogy a gazdasági növekedés 
várhatóan a helyi foglalkoztatás növekedését is elősegíti, így a lakosság jövedelmének nagyobb 
hányadát tudja fordítani lakás és lakókörnyezetének karbantartására, szépítésére. 

V5. Fejlett lakókörnyezet kialakítása és a lakosság szociális helyzetének javítása az élhető 
lakókörnyezet, illetve város népességvonzó és megtartó képességének növelése érdekében. A 
Déli kertváros fejlesztési célja hasonló törekvéseket fogalmaz meg mint az Északi kertváros és a 
Nyugati kertváros fejlesztési célkitűzései. A kis mértékű eltérés a célok között a lakosság 
társadalmi helyzete miatt indokolt, de a városrészek célkitűzéseinek egymást gyengítő hatása 
nem várható. 

V6. Vonzó természeti környezet és kikapcsolódási lehetőségek biztosításával Harangod turisztikai 
termékké fejlesztése és a lakosság nagyobb mértékű integrálása Nagykálló társadalmi-gazdasági 
folyamataiba. A Kiskállói turisztikai és rekreációs terület kettős fejlesztési célkitűzése a városrész 
sajátos, egyedi természeti adottsága miatt indokolt. A turizmus és rekreációs lehetőségek az 
egész város számára kedvező feltételeket teremtenek, növelik a város vonzerejét, és 
hozzájárulnak az általános lakókörnyezet és város szolgáltatások minőségének és kínálatának 
fejlődéséhez. A városrész társadalmi és lakókörnyezetének fejlesztéseinek előtérbe helyezése a 
korábban leírt okokból nem inkonzisztens a többi városrész fejlesztési céljaival. 
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V7. A településrendezés és közszolgáltatások eszközeivel elősegíteni a városkörnyéki tanyákon 
élők esélyegyenlőségének javulását, és biztosítani számukra mindazon lakókörnyezeti feltételeket 
és közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a hagyományosan belterületen lakóknak. A 
Városkörnyéki tanyákon élőkről való gondoskodás, életkörülményeik javítása más jellegű 
tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé, mint a hagyományos belterületi lakókörnyezetben 
élőké. Amennyiben tanyákon jelentkező problémák kezelése akkor nem lesz hátrányos a többi 
városrész fejlesztési céljaira, ha a kidolgozott megoldási alternatívák közötti döntésben a 
költséghatékonyság is megfelelő súllyal kerül értékelésre. (pl. szennyvízkezelési megoldások). A 
társadalmi problémák kezelése tekintetében az egész város érdeke azt kívánja, hogy városrész 
lakosságának felzárkózási lehetősége is biztosított legyen. 

4.3.2.3. Koherencia összegző értékelése 
A városi és városrészi, illetve a városrészekre vonatkozó célok egymásra gyakorolt 
kölcsönhatása egyértelműen pozitív mérleget mutat.  

A legerősebb kapcsolat a négy, elsődlegesen lakófunkciót betöltő városrész esetében emelhető ki: 
a fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy hosszú távon egy egységes, nagy kiterjedésű 
lakóövezet alakulhasson ki. A fejlesztések eredményeként tovább csökken majd a szegregáció, 
illetve felszámolásra kerül az egyetlen telepszerű lakókörnyezet. Mindez azt is jelenti, hogy a 
meghatározott célrendszer nem járul hozzá zárványok kialakulásához. 

A lakókörnyezet mellett fontos kiemelni azt a néhány, speciálisan egy-egy városrészre koncentrált 
fejlesztést (közszolgáltatások, gazdaság, turizmus), amelyek hatását a teljes lakosság érzékelheti. 
Ezek a fejlesztések mind a lakosság, mind a gazdaság számára megteremtik a fejlődés 
lehetőségét. 

Az alábbiakban táblázatos formában kerül bemutatásra az egyes városi és városrészi célok közötti 
koherencia. A célok között szinergia bemutatása -3-tól 3-ig terjedő skála segítségével történik. A 
negatív számok a kedvezőtlen hatást, a pozitívak a kedvező hatást jelzik, nagyságrendjükkel 
mutatva a hatás mértékét. 0 érték akkor kerül feltüntetésre, ha a célok között szinergia nem 
érzékelhető, vagy a pozitív és negatív hatások kioltják egymást. 

20. Táblázat: A városrészi célok hozzájárulása a középtávú tematikus célok megvalósulásához 
 

V1. 
(Belváros) 

V2. (Északi 
kertváros) 

V3. (Nyugati 
kertváros) 

V4. (Ipari, 
kereskedelmi 

övezet) 

V5. (Déli 
kertváros) 

V6. (Kiskállói 
turisztikai, 
rekreációs 

terület) 

V7. (Város-
környéki 
tanyák) 

A. A város belső közlekedési feltételeinek 
javítása +3 +1 +1 +2 +1 +2 0 

B. A város külső elérhetőségének 
fejlesztése +2 +1 +2 +2 +1 +1 +2 

C. Fejlett és innovatív vállalkozói környezet 
megteremtése a stabil és diverzifikált 
gazdasági szerkezet kialakításához 

+2 +1 +1 +3 0 +1 +1 

D. A térségi munkaerő-piaci keresletre 
rugalmasan reagáló oktatási, képzési és 
átképzési rendszer kialakítása 

+2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 

E. A térségi szerepkör erősítése +3 0 +2 +2 0 +1 0 
F. Harangod és környékének a régió 
idegenforgalmi kínálatában integrálható 
turisztikai célterületté fejlesztése 

+1 +1 +1 +1 +1 +3 +1 

G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi 
településszerkezet kialakítása +1 +2 +2 0 +2 +2 0 

H. A lakosság egészségi állapotának 
javítása és az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztése 

+3 +2 +2 +1 +2 +2 +2 

I. A magas szintű kultúra, hagyományőrzés 
és a közművelődés lehetőségeinek 
biztosítása 

+3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 

J. A szociális biztonság megteremtése +1 +1 +3 +2 +2 +2 +2 
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21. Táblázat: A városrészi célok kölcsönhatása 
 V1. (Belváros) V2. (Északi 

kertváros) 
V3. (Nyugati 
kertváros) 

V4. (Ipari, 
kereskedelmi 

övezet) 

V5. (Déli 
kertváros) 

V6. (Kiskállói 
turisztikai, 
rekreációs 

terület) 

V7. (Város-
környéki 
tanyák) 

V1. (Belváros) - +1 +1 +1 +1 +1 +1 
V2. (Északi kertváros) +2 - +1 0 +2 +1 +1 
V3. (Nyugati kertváros) +2 +2 - +1 +1 +1 +1 
V4. (Ipari, kereskedelmi övezet) -1 +1 +2 - +2 0 0 
V5. (Déli kertváros) +2 +2 +2 +1 - +1 0 
V6. (Kiskállói turisztikai, rekreációs 
terület) 

+2 +2 +1 0 +1 - 0 

V7. (Város-környéki tanyák) +2 +1 +1 +1 0 +1 - 
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4.3.3. Anti-szegregációs terv 

4.3.3.1. Helyzetelemzés 
Nagykálló város lakónépessége a 2001-es népszámlálás adati szerint 10 588 fő volt. A 
lakónépesség 64,5 százaléka tartozott az aktív korúak (15-59 évesek) közé. Az aktív korúakon 
belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 33,1 százalék volt, míg a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakból 54,9 százalék volt, a 
mindkét mutató szempontjából érintett aktív korú népesség pedig 23,8 százalék volt. A 
,,Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára” c. kiadvány útmutatása 
szerint tehát elméletileg a város aktív korú népességéből 1625 fő lehet érintett a szegregációban, 
amihez természetesen még az érintettek nem aktív korú családtagjai is hozzászámítandók. A 
szegregáció azonban nem értelmezhető, jellemezhető kizárólag demográfiai adatokkal, hiszen, 
ahhoz, hogy szegregáltságról beszéljünk egy település(rész) vonatkozásában szükség van a 
demográfiai/szociális szempontból hátrányos jellemzőkkel bíró népesség területi 
koncentrációjára is. Nagykálló esetében e szempont különösen óvatosan kezelendő, hiszen csak 
a két előírt mutatót tekintve a város teljes lakosságának legalább 20-25 százaléka tartozhatna 
szegregáció által érintett népességbe, a hátrányos helyzetű népesség területi koncentrációja 
viszont látványosan nem tapasztalható, a településképen nem egyértelműen beazonosítható. 

A szociális szempontból hátrányos helyzetű népesség beazonosítását segíti az Önkormányzat 
segélyezési adatainak vizsgálata. A 2007-re rendelkezésre álló adatok szerint rendszeres 
szociális segélyben 294 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben pedig 557 
fő részesült. Önkormányzati szociális bér- és szükséglakásból összesen 13 darab van a városban. 
A segélyezettek területi elhelyezkedésében egy városrészt illetően figyelhető meg koncentráció, 
hiszen a rendszeres szociális segélyben részesülők 36,7 százaléka, a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők 28,4 százaléka a Nyugati kertvárosban lakott, 
miközben a városrész népesség-aránya az egész város népességéhez képest 22 százalék volt. A 
többi városrészben többnyire a népességszám-aránynak megfelelő volt a segélyezettek aránya is. 
Az önkormányzati bér- és szükséglakások az Északi kertvárosban (5 db) és a Belvárosban (5 db) 
koncentrálódnak,a szegregátumokban 3 db található, 1 db a 3-as szegregátumban, 2 db pedig a 
2-es szegregátumban. 

4.3.3.1.1. Közszolgáltatások 
Nagykálló városban a közszolgáltatások többségét a városközpontban vehetik igénybe a lakosok. 
A településen – méretéből adódóan is – a legtöbb közintézmény egy helyszínen működik, minden 
polgárt azonos színvonalon kiszolgálva. Mindez igaz a szegregátumokban élő hátrányos helyzetű 
népességet fokozottan érintő szociális intézményekre is, e téren tehát nem áll fenn a 
szegregálódás veszélye. A szociális ellátás a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ 
keretében történik, mely Nagykállón kívül a kistérség több településének ellátását is végzi, a 
városban 2 feladat-ellátási helyen működik, mindkettő a belvárosban található. Problémát jelent 
viszont a közösségi terek hiánya a szegregáció által érintett városrészekben, különösen a három 
szegregátumot is magába foglaló Nyugati kertvárosban, hiszen ezek a funkciók is jórészt a 
belvárosban sűrűsödnek. A közösségi terek, alkalmasak lehetnének a városrészben élők számára 
fontos információk, tudás átadására, kulturális tartalmak közvetítésére és a közösségi tudat 
erősítésére. 

4.3.3.1.2. Infrastruktúra 
A város teljes belterületén kiépült az alap-infrastruktúra, e tekintetben a szegregátumokban élők 
ugyanolyan lehetőségeket élveznek, mint bármely más városrész lakói. A külterületeken, a 
városkörnyéki tanyák övezetében, ugyanezek a feltételek nem adottak, és kiépítésükre rövid- és 
középtávon sincs mód. Az infrastrukturálisan kevésbé ellátott külterületeken 15 halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek él jelenleg, akik hozzáférését az oktatáshoz és az egyéb közösségi 
tartalmakhoz kiemelt figyelemmel szükséges kísérni, hogy csökkenjen a lakóhelyük miatti 
hátrányuk. 
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4.3.3.1.3. Oktatási helyzetkép 
A szegregációban érintett népesség legfőbb problémáinak, a szegénység, az alacsony munkaerő-
piaci státusz és az ebből következő rossz jövedelmi helyzet újratermelődésének 
megakadályozásában kulcsszerepe van az oktatásnak. Kiemelten szükséges vizsgálni tehát a 
hátrányos helyzetű gyermekek hozzáférését a közoktatáshoz és azt, hogy milyen mértékben 
valósul meg az integráció a közoktatásban, hiszen ez előfeltétele a szociokulturálisan hátrányos 
hátterű gyermekek sikeres szocializációjának és jó iskolai teljesítményének. 

Nagykállón az óvodai és az általános iskolai nevelés is teljes mértékben integrált környzetben 
történik. 

A Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde keretében 3 tagintézmény működik. A két 
tagóvodában kiegyenlített a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása, hiszen 25 és 
20 %, a bölcsődében pedig 13 % a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Az 
intézményen belül az egyes csoportok között 25 százalékot meghaladó különbségek is voltak a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányában, amit a 2007/2008-as tanévtől beindított 
óvodai integrációs programmal igyekeznek csökkenteni. 

2007-ben a város addigi két általános iskoláját a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat keretében vonták össze. Ez az intézkedés jelentős előrelépést jelentett az 
oktatásban jelentkező szegregatív folyamatok kialakulásának megfékezésében, hiszen a korábbi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményegységben már 11 százalékponttal magasabb 
volt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, mint a Szilágyi István Általános Iskola 
intézményegységben. Az új iskolaszervezési módszer szerint az egyik épületben az alsó 
tagozatokat, míg a másikban a felső tagozatokat helyezték el. A két épület egymás 
szomszédságában helyezkedik el, így a korábbi állapotot sem a területiség elvével, a könnyebb 
megközelíthetőséggel nem volt indokolható. Az új intézményben a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók aránya 23,5 % volt. 

Az összevonást tartalmi változások is követték, hiszen megkezdődött a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése az 1-8. évfolyamokon, 
valamint a kompetencia-alapú nevelés és oktatás. Fontos megemlíteni a 2007/2008-as tanévtől 
elindított 6 évfolyamos gimnáziumi képzést, amely esetében már folyamatban van egy olyan 
pozitív diszkriminációt lehetővé tevő eljárás- és követelésrendszer kidolgozása, ami biztosítja a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bekerülését a képzésbe. Ezt a következő eszközökkel 
kívánják elősegíteni: a képzésbe felvehető tanulólétszámon belül meghatározni a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók legkisebb kötelező beiskolázási arányát, az érintett tanulók bemeneti 
követelményeinek csökkentése és ösztöndíj biztosítása a sikeresen felvételizők számára. 

Az iskola küldetésnyilatkozatában és az intézményvezető stratégiai vállalásai között kiemelt 
hangsúlyt kap a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét támogató, 
lemorzsolódásukat megakadályozó, továbbtanulási esélyüket növelő pedagógiai gyakorlat 
folyamatos fejlesztése, ami biztató a nagykállói szegregációs folyamatok jövőbeni várható 
alakulása (megállítása, csökkentése) szempontjából. 

A középfokú oktatás a Nagykállói Középiskola keretében folyik a városban, amely négy 
intézményegységből áll (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium).  A tanulók 5 %-a 
halmozottan hátrányos helyzetű, ami jelzi, hogy ez a csoport még mindig jóval kisebb arányban 
tanul tovább az általános iskola elvégzése után, mint a rendezett hátterű tanulók. Külön probléma, 
hogy minél magasabb szintű az elérhető képzés egy intézményegységben, annál kisebb a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolában (gimnázium 1,95 % - szakiskola 
20,18 %). E negatív jelenség csökkentését még az általános iskolában kell kezdeni, amire már 
megtörténtek a kezdő lépések. 

A felsőoktatásban tanulók helyzetének javítását és a továbbtanulás ösztönzését a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással segítette az 
önkormányzat. 
A nagykállói Cigány Kisebbségi Önkormányzat által alapított Nagykálló Térségi Művelt Cigány 
Ifjúságért Alapítvány fő célja a romákra kiemelten jellemző alacsony iskolázottsági szinten való 
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javítás. A jelenleg iskolába járó gyermekek támogatása mellett folyamatban van egy felnőttoktatási 
program beindítása is, amely az általános iskolát el nem végzettek számára nyújtana lehetőséget 
a 7-8. osztály elvégzésére, majd pedig valamilyen szakma elsajátítására, gyakorlati oktatással 
együtt. 

4.3.3.1.4. A szegregátumok helyzetelemzése 
Nagykállón a,,Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára” c. kiadvány 
kritériumrendszere szerint négy szegregátum-terület határolható be (1. ábra). Ezek közül három a 
Nyugati kertvárosban található, egy pedig a Kiskállói turisztikai-rekreációs területen.  

A Nyugati kertvárosban a következő szegregátumok kerültek lehatárolásra: 

a) a Porosladányi út – Széchenyi út – településhatár által határolt terület (a továbbiakban 1. 
szegregátum) 

b) a Temető út – Krúdy Gyula út – Bercsényi utca által határolt terület (a továbbiakban 2. 
szegregátum) 

c) a Tavasz út – Rózsa út – Akácos út és a Nyíregyháza – Nyírbátor vasútvonal által határolt 
terület (a továbbiakban 3. szegregátum) 

A Kiskállói turisztikai, rekreációs területen a következő szegregátum került lehatárolásra: 

a) a Magyi út és a településhatár által határolt terület (a továbbiakban kiskállói szegregátum) 

A négy szegregátumban, a korábban meghatározott kritériumok szerint, a következőképp alakul a 
legfeljebb általános iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív 
korú lakosság aránya, azaz az ún. szegregációs mutató értéke (1. táblázat). 

22. Táblázat: A szegregációs mutató értékei a nagykállói szegregátumokban 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 
Kiskállói 

szegregátum 

Szegregációs mutató 57,6 54,6 55,3 51,7 

 

30. ábra: A szegregátumok elhelyezkedése Nagykálló területén 

 
Forrás: KSH 
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A Nyugati kertváros mindhárom szegregátuma a városszövetbe ágyazódik, de annak szélén 
helyezkedik el, a városrész közlekedési (vasút) ill. egyéb (temető, ipari) funkciójú területeihez 
közel helyezkedik el. Telepről vagy telepszerű környezetről ezek esetében nem beszélhetünk, 
hiszen nem tapasztalható éles elkülönülés a szegregátumok és az azokat övező területek között. 
Mindezt a városrész infrastrukturális ellátottsága is alátámasztja. A kiskállói szegregátum szintén 
nem tekinthető telepnek, a városhatár mentén helyezkedik el. Itt kell megemlíteni, hogy e 
szegregátum közelében, attól mintegy 200-300 méterre a város külterületén egy kisebb, mintegy 
30 fő által lakott telep található, mely a 2001-es népszámlálás után alakult ki. A telepen lakásra 
alkalmatlan, mindenféle komfort nélküli, az ottlakók által emelt épületek találhatóak, középtávon 
fenntarthatatlan körülmények között. 

 

23. Táblázat: A szegregátumok főbb demográfiai és lakásállományi mutatói 

Mutató megnevezése 1. 
szegregátum 

2. 
szegregátum 

3. 
szegregátum 

Kiskállói 
szegregátum 

Lakónépesség száma 58 143 358 72 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya (%) 

19,0 32,9 32,7 36,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya (%) 

56,9 61,5 58,9 52,8 

Lakónépességen belül 60- x évesek 
aránya (%) 

24,1 5,6 8,4 11,1 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
(%) 

72,7 59,1 64,5 60,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 0,0 2,8 1,7 3,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

78,8 72,7 72,5 76,3 

Munkanélküliségi ráta (%) 56,3 22,6 43,8 35,6 

Lakásállomány (db) 17 39 94 14 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya (%) 

17,7 43,6 46,8 50,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül (%) 

18,8 42,9 50,0 46,2 

Az egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül (%) 18,8 17,1 14,3 16,5 

Forrás: KSH - Népszámlálás 
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4.3.3.1.4.1. A Nyugati városrész és szegregátumai 
A szegregátumok – ahogy azt lehatárolásuk módszertana is befolyásolja – elsősorban demográfiai 
szempontból nyilvánulnak meg a Nyugati városrészben. A városrész lakónépessége 2 323 fő volt 
2001-ben. A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása nagyon hasonló a városi szintű 
arányokhoz. A legfeljebb általános iskolai végzettségű aktív korú népesség viszont már nagyobb 
arányú a városrészben, mint Nagykálló egészében: 38,8 % a városi 33,1 százalékhoz képest. A 
lehatárolt szegregátumok ugyanezen mutatója viszont a következőképp alakul: 59,1 % a 2. 
szegergátum területén, 64,5 % a 3. szegregátumban és 72,2 % az 1. szegregátumban, tehát 
mintegy 20-30 százalékponttal magasabb az alacsony iskolai végzettségűek aránya a városrészi 
átlaghoz képest is. Kisebbek, de szintén jelentősek a különbségek a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak arányát tekintve: a Nyugati kertváros mutatója 
64,6 % míg a szegregátumok mutatói 72,5 % és 78,8 % közöttiek. 

A felsőfokú végzettségűek arányában alig marad el a Nyugati kertváros a város egészéhez 
viszonyítva (8,5 %), de a szegregátumok helyzete jóval rosszabb e téren, hiszen a legjobb 
aránnyal rendelkező 2. szegregátum mutatója is csak 2,8 %. 

A foglalkoztatottak arányában drasztikusak a különbségek a város egésze és a szegregátumok 
között. A 15-64 éves korcsoporton belül a foglalkoztatottak aránya 42,7 % Nagykállón (a Nyugati 
városrészben 34,1 %), míg a legjobb helyzetű szegregátumban (2.) is csak 26,7 %, a 
legrosszabban pedig 18 % (1.). 

Jelentős az eltérés a szegregátumok és a városrész lakásállományának állapotában. A 
városrészben 658 lakás található, amiből 23,1 % az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. A 
2. szegregátumban ez a mutató 43,6 %, a 3. szegregátumban pedig 46,8 %. Az 1. szegregátum 
mutatója kedvezőbb, mint a városrészé (17,7 %), itt azonban csak 17 lakás található, míg a másik 
két szegregátumban összesen 133. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
szintén az 1. szegregátumban a legkedvezőbb (18,8 %), míg a másik kettőben 42,9 és 46,2 %. Az 
egyszobás lakások aránya mindhárom szegregátumban közel azonos, 16,5 % és 18,8 % közötti. 

4.3.3.1.4.1.1. Az 1. szegregátum helyzetelemzése 
A Nyugati városrész legkisebb területű és népességű szegregátuma az 1-es szegregátum. A 
2001-es népszámlálás szerint 58 fő élt ott, ami a városrész népességének 2,5, a  város 
népességének pedig 0,5 százaléka. A szegregátumban 19 % volt a 15 év alatti, 57 % a 15-59 
éves és 24 % a 60 éves és idősebb népesség aránya, ami a városi és városrészi átlaghoz (16 ill. 
13 %) képest is az időskorúak túlzott arányát jelzi. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 73 % volt, ami mintegy kétszerese 
a nagykállói és a városrészi értékeknek. Mindez összefüggésbe hozható az időskorúak magas 
arányával, akik körében eleve alacsonyabb az iskolai végzettség, mint a fiatalabb korosztályoknál. 
Felsőfokú képzettséggel senki sem rendelkezett a szegregátumból. 

A foglalkoztatási szempontból is előnytelen a terület helyzete, hiszen a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú (15-59 éves) népességen belül 79 %, 
ami a négy nagykállói szegregátum közül a legrosszabb arány. Ezzel összhangban a 
munkanélküliség is itt a legnagyobb: 56 %. Itt a legnagyobb arányú a tartós munkanélküliek száma 
a városban 25 %, ami a következő legrosszabb helyzetű (kiskállói) szegregátum mutatójánál is 
nagyobb 25 százalékkal. 

A területen összesen 17 lakás volt 2001-ben, melyből 3 db alacsony komfortfokozatú, az 
egyszobás lakásból szintén 3db volt. A lakások mindegyike egylakásos, családi házas jellegű 
lakóépületekben található és magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban vehetik igénybe, ami onnan 
viszonylag könnyen megközelíthető, mintegy 1,5 km-nyi távolságra van és leggyorsabban a 
Széchenyi utcán érhető el. A város vasútállomása közvetlenül a terület szomszédságában 
található. 
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A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a közvilágítás is 
teljes mértékben megoldott. 

4.3.3.1.4.1.2. A 2. szegregátum helyzetelemzése 
A 2. szegregátum lakónépessége a 2001-es népszámlálás szerint 143 fő volt, ami a Nyugati 
városrész népességének 6, a városénak pedig 1,35 százaléka. Ebből 33 % volt 15 év alatti, 61,5 
% tartozott a 15-59 éves korosztályba, míg 5,5 % volt a 60 éves vagy annál idősebb. Szembetűnő, 
hogy itt a legalacsonyabb az időskorúak aránya az összes szegregátumot és városrészt 
figyelembe véve. 

A legfeljebb általános iskolai végezettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 59 %, 
ami kedvezőnek tekinthető a többi szegregátumhoz viszonyítva, azonban a városi átlagtól (33 %) 
jelentősen elmarad. A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb népességből 2,8 %, 
ami kb. harmada a városrészi mutatónak. 

A szegregátumban 73 % a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül, ami a hasonló a többi szegregátum mutatójához, a város átlagától (55 %) 
majdnem 50 százalékkal marad el. A munkanélküliség azonban ebben a szegregátumban a 
legalacsonyabb (22 %) és a tartós munkanélkülieknek is viszonylag alacsony az aránya (16 %). 
Ez az ellentmondás adódhat abból, hogy a lakosok már ,,kiestek” a munkanélküli nyilvántartás 
rendszeréből, mert alkalmi munká(ka)t vállalnak vagy, mert egyéb ok miatt nem képesek teljesíteni 
a nyilvántartásba vétel feltételeit sem. 

A szegregátumban 39 lakás található, melyek közül igen magas, 43,6 % az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya, ami kb. kétszerese a városrészi ill. városi mutatónak. A lakások 
mindegyike egylakásos, családi házas jellegű lakóépületekben található és – két Temető utcai 
önkormányzati szükséglakást kivéve – magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban vehetik igénybe, amihez ez a 
szegregátum helyezkedik el a legközelebb, több utcán át is könnyen megközelíthető. 

A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a közvilágítás is 
teljes mértékben megoldott. 

4.3.3.1.4.1.3. A 3. szegregátum helyzetelemzése 
Ez a város legnagyobb területű és népességű szegregátuma. Népessége 2001-ben 358 fő volt, 
ami a városrész lakosságának 15,5 %, a városénak pedig 3,4 százaléka. A népesség 33 
százaléka volt 15 évesnél fiatalabb, 59 százaléka a 15-59 évesek korcsoportjába tartozott, 8,4 % 
pedig 60 éves vagy annál idősebb volt. Kiugró a fiatalkorúak aránya a szegregátumban a Nyugati 
városrész és a városi mutatóhoz képest is (20 % ill. 19,4 %). 

A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a 15-59 éves népességből 64,5 %. A felsőfokú 
végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 1,7 %, ami a második legrosszabb 
helyzetet jelenti a szegregátumok között is. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya a 15-59 éves népességből 72,5 %, ami indokolja a viszonylag magas munkanélküliséget 
(35,5 %), kedvező viszont, hogy e szegregátumban a legalacsonyabb a tartós munkanélküliek 
aránya (11 %). 

Ebben a szegregátumban összesen 94 lakás található, melynek 47 százaléka alacsony 
komfortfokozatú, ez a legmagasabb érték a városrész szegregátumai között. A lakások 
mindegyike egylakásos, családi házas jellegű lakóépületekben található és – egy Nyár utcai 
önkormányzati szükséglakást kivéve – magántulajdonban van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban veszik igénybe, amitől a 
szegregátum legtávolabbi részei mintegy 1,5-2 km-nyire fekszenek, de a kapcsolat a belvárossal 
több útvonalon át is biztosított. 
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A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a közvilágítás is 
teljes mértékben megoldott. 

4.3.3.1.4.1.4. A kiskállói szegregátum helyzetelemzése 
A szegregátum a város északkeleti szélén, a Kiskállói turisztikai, rekreációs területen, a Harangodi 
üdülőterület szomszédságában található. 2001-es lakónépessége 72 fő volt, ami a városrész 
lakónépességének 6 százalékát tette ki. Ebből 36 % volt a 15 év alattiak, 53 % a 15-59 évesek és 
11 % a 60 éves vagy idősebb népesség aránya. Szembetűnő a városrész és különösen a benne 
található szegregátum 15 év alatti népességének magas aránya a városi adatokhoz viszonyítva: a 
nagykállói 19,5 százalékhoz képest 24 ill. 36 %. 

A szegregátum aktív korú lakosain belül 60,5 % volt a legfeljebb általános iskolai végzettségűek 
aránya, míg a 25 éves és idősebb népességből 3,2 % rendelkezett felsőfokú végzettséggel, ami a 
legkedvezőbb arány az összes szegregátum közül és csaknem megegyezik a városrészi értékkel, 
de csak harmada a nagykállói aránynak. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korú népesség aránya 76 % volt, ami a 
szegregátumok között átlagosnak tekinthető, de 20 százalékponttal haladja meg a városrészi és a 
városi átlagot (55 %). 

14 lakás tartozik ebbe a szegregátumba, melyek fele alacsony komfort fokozatú. A lakások 
mindegyike egylakásos, családi házas jellegű lakóépületekben található és magántulajdonban 
van. 

A szegregátum lakói a közszolgáltatásokat a városközpontban vehetik igénybe, amitől ez a terület 
helyezkedik el a legtávolabb (kb. 2 km), hiszen az egész városrész némileg elkülönül a 
városszövettől. A kapcsolat a belvárossal a Bátori utcán át biztosított, ami főút is egyben és vele 
párhuzamosan kiépített a kerékpárút is. 

A szegregátumban lakók számára biztosított a vezetékes vízhez, a szennyvíz-csatornához, a 
villanyáramhoz, a gázvezetékhez való hozzáférése, valamennyi út pormentes és a közvilágítás is 
teljes mértékben megoldott. 

A szegregátum közvetlen közelében, az ún. Kapós-kertben, az elmúlt években spontán módon 
kialakult egy telepszerű lakóterület, ahol mintegy 30 fő él, részben saját tulajdonú ingatlanokban. A 
telep felszámolása és a lakók integrált lakókörnyezetben való elhelyezése mihamarabb 
szükséges, hiszen több gyermek is él a telepen a minden komfortot nélkülöző ingatlanokban. 
Jelenleg a város szociális hálózata nyújt ellátást a telepen élőknek. 

 

A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy Nagykálló Város Önkormányzata már felismerte, 
hogy a városban élő hátrányos helyzetű lakosokról való gondoskodás fontosságát. A társadalmi 
integrációt, illetve a szegregáció kialakulásának megakadályozását nem csak a település 
koncepcionális és tervezési dokumentumai jelenítik meg cél- és eszközrendszerükben, hanem az 
elmúlt években hozott konkrét intézkedések is hozzájárultak, ahhoz, hogy csökkenjen a hátrányos 
helyzetű csoportok szegregálódásának esélye a városon belül.  
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4.3.3.2. Anti-szegregációs terv 
Nagykállóban az anti-szegregációs helyzetelemzés alapján négy olyan terület azonosítható be, 
amely a ,,Városrehabilitáció 2007-2013-ban - Kézikönyv a városok számára” c. módszertani 
útmutató alapján szegregátumnak minősül. Amint azt a helyzetelemzés is kimutatta ezek a 
szegregátumok elsősorban az ott élők demográfiai jellemzői miatt minősülnek szegregátumnak, 
egyéb módon nem mutatkozik meg számottevően elkülönültségük a város más részeitől. 
Településszerkezetileg és közlekedési szempontból is vitathatatlanul a város szerves részét 
képezik. 

A négy nagykállói szegregátum lakosságának problémái hasonló okokra vezethetők vissza, így 
hasonló eszközökkel is enyhíthetők, tehát megfogalmazható egy olyan terv, amely egyszerre oldja 
a négy terület szegregáltságát és javít az ott élők életkörülményein. 

Kiindulásként fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat már korábban felismerte a szegregáció 
kialakulásának veszélyét és annak a város életére nézve káros következményeit, így a következő 
konkrét intézkedéseket hozta: 

- átszervezte az általános iskolai oktatást, oly módon, hogy minimalizálja az oktatásban 
jelentkező szegregáció kialakulásának lehetőségét 

- minden általa fenntartott oktatási intézményben olyan képzési programokat vezettek be, 
amely kiemelt figyelmet fordít a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók 
tanulmányi előmenetelére és szocializációjára 

- az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi képzésre való bejutást pozitív 
diszkriminációval segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében 

- csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 
felsőoktatásban továbbtanuló nagykállóiak támogatása céljából 

- társalapítója Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központnak, amely széleskörű és 
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt a szociálisan hátrányos helyzetű lakosoknak és a 
gyerekeknek 

- rendeleteivel lehetővé tette a kötelező szociális alapellátáson túli támogatások nyújtását is 
a rászorulók számára (átmeneti segély, szociális kölcsön lakásfelújításra vis maior esetén, 
vízbekötési segély, vízdíj támogatás, gázbekötési támogatás, lakástámogatás) 

- a város területén tartózkodó, önhibájukon kívül rászoruló személyeket szociális ellátásban 
részesíti, függetlenül attól, hogy be vannak-e jelentkezve vagy sem 

A szegregátumokban élők hátrányos helyzetének egyik fő oka az alacsony iskolázottsági szint, 
ami azután a munkanélküliség, szegénység, majd rossz lakáskörülmények formájában gyűrűzik 
tovább és befolyásolja negatívan – a legtöbb esetben egész életre szólóan és generációkon át – 
az emberek életkörülményeit és esélyeit a kitörésre. Az oktatás kulcsszerepe tehát vitathatatlan a 
szegregáció kialakulásának megelőzésében, de az iskolázottság, képzettség javítása sikeres lehet 
a már felnőtt korú, de inaktív lakosok munkaerőpiacra való be- vagy visszavezetésére vagy az 
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének 
javítására is. Az iskolázottság növeléséhez, a megfelelő színvonalú és a hátrányos helyzetűek 
speciális igényeit figyelembe vevő képzési program és a felkészült pedagógusok mellett, szükség 
van egy olyan szociokulturális ill. családi közeg megteremtésére is, amely elfogadja és támogatja 
ezt az érvényesülési módot. Ennek biztosítása talán az egyik legnehezebb feladat, hiszen ez 
estben rendkívül képlékeny a határ a pozitív, ösztönző típusú támogatások és segítségnyújtás, és 
egy család életébe való közvetlen beavatkozás között. 

Nagykállóban az óvodában és az általános iskolában is teljes mértékben integrált oktatás folyik, a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra kiemelt figyelmet fordítanak nevelési és az oktatási 
tevékenység során. A továbbiakban a legfőbb cél a továbbtanulók arányának növelése. 
Minderre már megszülettek a legfontosabb lépések, ezek továbbfejlesztése és bővítése 
szükséges. Az egyik legfontosabb teendő e téren tudatosítani a szülőkben a tanulás fontosságát 
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és szerepét a gyermekek további életében. Mindehhez szükséges a családsegítő és gyermekjóléti 
intézmények bevonása is, hiszen leghamarabb ők kerülnek kapcsolatba a családokkal. Ezt a 
felvilágosító, tájékoztató munkát minél hamarabb, lehetőleg még a gyerekek óvodás korában 
kellene elkezdeni, de legkésőbb az általános iskola alsó tagozatán, hiszen később már sokkal 
nehezebb lehet bepótolni a hiányosságokat és olyan tanulmányi eredményt felmutatni, ami 
továbbtanulást tesz lehetővé. 

A tehetséges és ambiciózus hátrányos helyzetű gyerekek idejekorán való felismerése szintén 
lényeges feladat, az ő bevonásuk a tehetséggondozásba vagy korrepetálásba jelentősen növeli a 
továbbtanulási esélyeket, hiszen sok esetben már az általános iskolában eldől nem csak a 
középiskolában való továbbtanulás, hanem az azt követő felsőoktatásban való bejutás is. Fontos 
cél, hogy ne pusztán a középfokú oktatásban való továbbtanulást ösztönözzék, hanem elsősorban 
az érettségit adó képzésekre való bejutást, természetesen az egyéni képességek figyelembe 
vételével. A különböző szakkörökben való részvétel, az egyéni érdeklődésnek megfelelő 
művészeti vagy sporttevékenységbe való bekapcsolódás ösztönzése is lényeges a sikeres 
szocializáció szempontjából és legalább olyan fontos tényező a gyerekek fejlődése szempontjából, 
mint a tanulmányi előmenetel. A roma etnikum sajátos hagyományának megjelenítése a 
tantervekben nagyban elősegítheti az ehhez az etnikumhoz tartozó gyerekek iskolához való 
pozitívabb viszonyulását, de az előítéletek leküzdését is a nem romák körében. 

A következő szinten, a középiskolákban, a bejutott hátrányos helyzetű és roma tanulók 
lemorzsolódását kell megakadályozni, az érettségit adó képzéseken pedig a minél jobb tanulmányi 
eredmény elérését ösztönözni. A továbbtanulási motiváció fenntartása kiemelt feladat ebben a 
korban csakúgy, mint az ezzel járó anyagi terhek ösztöndíjakkal, támogatásokkal való enyhítése. 

A roma fiatalok társadalmi integrációja a kulturális sajátosságok figyelembe vételével lehet a 
legeredményesebb. Ennek érdekében az iskolán kívüli tehetséggondozásának, művészeti- és 
alkotótevékenység színtereként egy ún. Roma tanoda kialakítás indokolt. A tanoda elhelyezésére 
kiváló helyszint jelent a TESZOVÁL jelenlegi telephelye, amely a középiskolai tudáscentrum 
mellett, a Nyugati kertváros városközponthoz közeli területén található, és az egész városból jól 
megközelíthető. 

Az oktatás terén a másik kiemelt feladat a felnőttképzés megszervezése és fejlesztése. Első 
lépésként az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknek kell lehetővé tenni, hogy 
elvégezzék a hiányzó osztályokat. Ezt követően olyan gyakorlatorientált képzéseket kell szervezni, 
amelyek piacképes szakmát adnak az azt elvégzőknek és az elhelyezkedés reális esélyét jelentik 
számukra. Fel kell mérni tehát a munkaügyi központtal közösen a város és térség esetleges 
hiányszakmáit valamint a fejlesztések által várhatóan megnyíló új munkalehetőségeket. Ezáltal 
csökkenthető a munkanélküliek száma, valamint azon aktív korúak aránya, akik jövedelemforrását 
kizárólag alkalmi munkák, illetve állami és/vagy önkormányzati támogatások jelentik. A 
felnőttképzéshez kacsolódhat a kulcskompetenciák erősítését és a munkakeresési módszerek 
elsajátítását segítő kurzusok szervezése, amelyeken lehetőség szerint a munkahellyel 
rendelkezőket is be kell vonni. A munkavállalással, munkalehetőségekkel kapcsolatos 
tájékoztatást a szegregátumokban is biztosítani kell tájékoztató táblák esetleg internet elérési 
lehetőségek telepítésével. A tervezett városfejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzések során az 
önkormányzat a törvényes keretek által biztosított lehetőségek szerint előnyben kívánja 
részesíteni azokat a kivitelezőket, megvalósítókat, akik a szegregátumokban élők alkalmazását is 
vállalják. 

A lakhatási körülmények javítása sürgős beavatkozást igényel a kiskállói szegregátum 
közelében elhelyezkedő spontán módon kialakult telep esetében. A telep felszámolása és az ott 
lakók integrált környezetben való elhelyezése rövid távú feladat. A telep felszámolásához kedvező 
pályázati lehetőséget jelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium "Telepeken élők lakhatási, 
munkaerő-piaci és szociális integrációs programja”, amelyre az önkormányzat pályázatot 
szándékozik benyújtani. Az integrációt és a telepfelszámolás megvalósítását – pályázati forrásból, 
vagy a nélkül – célként tűzte ki. Az érintettek szakemberek felügyeletével beintegrálásra kerülnek 
a város lakott területeire. 
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A szegregátumok épületállományának javítása, a lakások komfortfokozatának emelése a meglévő 
lakástámogatással segíthető elő, amely felújításra is felhasználható. A szintén érvényben lévő 
gázbekötési támogatáshoz hasonló módon támogatni lehetne a szennyvízhálózathoz való 
csatlakozást is. A komfortfokozat emelését vagy egyéb felújítási munkák elvégzését össze lehet 
kötni a szakmát adó felnőttképzéssel is, amely keretében a gyakorlati rész a saját ingatlanjukon 
végezhetnék a résztvevők, amihez az önkormányzat külön erre a célra természetbeni támogatást 
biztosítana építő- vagy burkolóanyag stb. formájában. 

A helyzetelemzésben is megállapítottuk, hogy előnyös lenne közösségi tér biztosítása a 
szegregátumokban élők számára. Mindez annak ellenére valós igény, hogy Nagykálló kisvárosnak 
tekinthető, ahol az ilyen funkciók általában a városközpontban tömörülnek. A szegregátumokban 
élők azonban kevésbé mobilisak, többségük munkanélküli, anyagi és/vagy pszichológiai okok 
miatt jóval kevésbé használják a meglévő közösségi tereket, szabadidős lehetőségeket, ritkán 
hagyják el közvetlen lakókörnyezetüket, alig jutnak el hozzájuk a várost érintő információk, 
kevésbé veszik igénybe a közszolgáltatásokat is, tehát nem vesznek részt a települési társadalmi 
életében. Mindez növeli bennük a kirekesztettség érzését és növekszik a mentális és/vagy fizikai, 
egészségi állapotukban bekövetkező leromlás esélye is. A szegregátumokban kialakított 
közösségi tér enyhítene az előbbiekben leírt – pszichikai szinten megnyilvánuló – szegregáción, 
ami közvetetten javítaná a hátrányos helyzetűek életfeltételeit, az esetleges munkába állási 
esélyeit. A romák által legnagyobb arányban lakott városrészben, a 3. szegregátum területén egy 
olyan közösségi ház, szociális inkubációs központ létrehozása szükséges. A létesítményben a 
környéken élők lehetőséget kaphatnak arra, hogy egy önmaguk által fenntartott és működtetett 
közösségi házat (nappali központ) alakítsanak ki, annak számos funkciót adjanak (internetes 
szoba, könyvtár, munkakeresési tanácsadás, képzések, rendezvények, polgárőr iroda stb.). Ily 
módon hátrányos helyzetű, rehabilitációra szoruló emberek foglalkoztatására is lehetőség nyílik. 

Szintén a szegregátum területén, az Akácos utcától délre található volt tó területét az elmúlt 
évtizedekben  szemétgödörnek használták a helyiek. Bár a rekultiváció többször is megtörtént, a 
szemétlerakás folytatódik. A volt tó kotrásával, környezetének parkosításával, fásításával egy 
sokak számára kedvelt horgásztó és pihenő központ lenne ki alakítható itt, melynek 
fenntartásában, megőrzésében – beleértve az újbóli szemétlerakás megszüntetését is – jelentős 
szerepet kaphatnak az itt élő lakosok. 

A fentiek értelmében megfogalmazható a nagykállói anti-szergregációs terv átfogó célja, a 
szegregátumokban élők életminőségének javítása. 

Ezt az átfogó célt három specifikus cél megvalósításával kívánjuk elérni: 

1. a lakosok munkaerő-piaci aktivitásnak növelése, amely további két részcélra bontható: 

- a tartósan foglalkoztatott aktív korú lakosok arányának növelése 

- az iskoláskorú fiatalok továbbtanulási arányának növelése 

2. a szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása 

3. a szegregátumok lakóinak bevonása a város közösségi életébe 

 

Az átfogó cél és a specifikus célok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések felsorolása 
a következő táblázatban kerültek összefoglalásra, az eredmények számszerű mérését lehetővé 
indikátorokkal együtt. Ez a táblázat az Önkormányzat új anti-szegregációs intézkedési tervét 
jeleníti meg, amellyel párhuzamosan a korábban meghozott intézkedések, bevezetett pozitív 
gyakorlatok is érvényben maradnak. 

Nagykálló Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében szociális 
városrehabilitáció megvalósítását is tervezi, melynek akcióterülete lefedi a hátrányos helyzetű 
lakosság által legsűrűbben lakott Nyugati városrészt, így a benne lehatárolt három szegregátumot 
is. A szociális városrehabilitáció céljai és szempontrendszere teljes mértékben illeszkednek a fenti 
antiszegregációs-célrendszerhez, azonban nem kizárólag a hátrányos helyzetű és roma 
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népességre vonatkoznak. A szociális városrehabilitáció keretében tervezetett intézkedések közül 
a következő táblázatban összefoglalt elképzelések kiemelten érintik a szegregátumok népességét. 
A projektelemek többsége az antiszegregációs intézkedések közé már bekerült,  de ezeken 
túlmenően a város területén élők segítése érdekében az önkormányzat szociális erdőprogram 
megvalósítását is tervezi. Ez nem csupán az akcióterület, hanem minden hátrányos helyzetű lakos 
számára jó lehetőségeket teremt. 

A szociális erdőprogram keretében a hagyományos megközelítéstől eltérően nem az élelmiszer 
termelésre kíván lehetőséget biztosítani a település a városban élő hátrányos helyzetűek részére, 
hanem a téli tüzelőanyag megtermeléséhez. Az erdőprogram megvalósítása nem csupán a 
faanyag megterelésére koncentrálódik, hanem összekapcsolható képzési programokkal is, 
amelynek gyakorlati eleméhez az alapanyag is innen biztosítható. 

 

24. Táblázat: A szegregátumok lakosait érintő szociális városrehabilitációs projekt 
legfontosabb tervezett elemei 

Projektelem Megvalósítás tervezett helyszíne 

Roma tanoda Korányi F. u (TESZOVÁL-telep) 

Lakásfelújítások Temető u, Akácos u. 

Roma közösségi ház Akácos u. vagy környéke 

Tó és zöldfelület rehabilitációja Akácos utcától délre fekvő terület 

Járda- és kerékpárút-építés akcióterület egésze, ahol indokolt 

Szociális erdőprogram városkörnyéki területek 
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25. Táblázat: Az anti-szegregációs beavatkozások meghatározása a szegregátumokban 
Indikátorok Helyzetelemzés 

megállapítása 
Cél Intézkedés Felelős 

Határ
-idő 1 év 3 év 6 év 

Komplex képzési és 
foglalkoztatási 

pályázat kidolgozása 

Képzési 
programokba bevont 

lakosok száma 

Munkanélküliségi 
ráta csökkenése a 
szegregátumokban 

Felnőttképzési program 
az aktív korú, 
munkanélküli 
lakosoknak 

Önkormányzat, 
Munkaügyi 

Kirendeltség 
2013. 

1 db 20 fő -7,5% 
Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Terv 

kidolgozása 

Emelt szintű 
oktatásban 

résztvevő HHH-
tanulók száma 

Roma tanoda 
kialakítása 

A lakosok alacsony 
munkaerő-piaci 
aktivitása  

A lakosok 
munkaerő-piaci 
aktivitásának 
emelése  

A hátrányos helyzetű 
tanulók 
továbbtanulásának 
ösztönzése 

Oktatási Iroda, 
oktatási 

intézmények 
vezetői 

2013. 

1 db 25 fő 1 db 

SZMM 
telepfelszámolási 
pályázatán való 

részvétel 

Hőszigetelési és 
egyéb felújítási 

munkálatok 

Alacsony 
komfortfokozatú 

lakások arányának 
csökkenése 

A lakhatási 
körülmények nem 
kielégítő szintje 

A lakhatási 
körülmények 
javítása, a lakások 
komfortfokozatának 
emelése 

A szegregátumokban és 
telepszerű környezetben 
élők 
lakáskörülményeinek 
javítása 

 

Önkormányzat, 
Szociális Iroda 

 

2013. 
 

 

1 db 10 lakás -10% 

Tájékoztatási pont 
felállítása 

Közösségi tér 
kialakítása 
(Akácos út) 

Tó és zöldfelület 
rehabilitálás 

(Akácos úttól délre)A 
szegregátumokban 

élők arányának 
növekedése a városi 
sport és művelődési 

szervezetek 
tagságában 

A szegregátumok 
lakosainak 
alacsony mértékű 
részvétele város 
közösségi életében 

A szegregátum 
lakosainak 
bevonása a város 
közösségi életébe 

Közösségi terek 
kialakítása, a lakosok 
részvételének 
ösztönzése a közösségi 
életben 

Önkormányzat 2013. 

1 db 1 db 1 db 
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4.3.4. Környezeti hatások kompenzálása 
A város integrált fejlesztési stratégiája készítésének végső célja a városban élők 
életminőségének, jólétének rövid és hosszú távon történő javítása. A természeti és az épített 
környezet az életminőség meghatározó eleme, ezért a környezeti szempontok 
figyelembevétele alapvető mind a fejlesztési célok és irányok kijelölésénél, mind az azok 
megvalósítását biztosító tevékenységek esetében.  

Az egyes fejlesztések környezeti hatásaikon keresztül rövid távon is befolyással lehetnek 
életminőségünkre (pl. belváros forgalomterhelésének csökkenése, ipari termelés 
lakóövezeten kívül helyezése, rekreációs terület kialakítása, közterek kialakítása), hosszabb 
távon pedig a környezeti elemek minősége lehetőségeket teremthet vagy gátat szabhat a 
jólét növekedésének. A stratégia szintjén ezért meg kell fogalmazni a környezet állapotára 
(általában annak megtartására vagy javítására) vonatkozó célokat, és számba kell venni a 
stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez alkalmazandó eszközök, beavatkozások 
környezetre gyakorolt vélelmezett hatásait, de nem tekinthetünk el a környezetre gyakorolt 
„külső”, vagyis a stratégia keretein belül nem, vagy csak áttételesen befolyásolható 
hatásoktól sem. 

Nagykálló Integrált Városfejlesztési Stratégiája több területen tűzi ki célként a lakó és 
természeti környezet minőségének fenntartását és javítását.  

A stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez vezető beavatkozások esetében 
figyelembe kell venni azok környezeti hatásait, és úgy kell megvalósítani azokat, hogy azok a 
lehető legkisebb környezeti károkkal járjanak. A környezeti minőség elkerülhetetlen romlását 
okozó, esetleges negatív környezeti hatások kompenzálására Nagykálló Város 
Önkormányzatának Környezetvédelmi Programjának rendszeresen felülvizsgálatakor kell 
aktív eszközöket, tevékenységeket kidolgozni és azokhoz forrásokat kell rendelni. 

A városfejlesztési stratégiának ki kell terjednie a külső tényezők, folyamatok által generált 
negatív környezeti hatások csökkentésére, kompenzálására. A külső környezeti folyamatok 
egyaránt okoznak pozitív és negatív környezeti hatásokat a város és környezete számára. A 
negatív hatások csökkentésére az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: 

� Fontos a városi klímát javító zöldterületek fenntartása, a tudatos fásítás a forgalom 
által erőteljesen érintett területeken, továbbá a folyamatos erdősítés a város 
környezetében. A fák lombja felfogja, csökkenti a forgalmas közutak zaját, gyökérzete 
tompítja a közúti és vasúti forgalom okozta rezgéseket, ami megóvhatja az épületeket 
is a rezgések okozta károktól. A fák levélzete a közúti forgalom által termelt szén-
dioxid jelentős részét megköti, oxigénné alakítja, továbbá a szilárd 
szennyezőanyagok rárakodnak a levelekre, azokról azt az eső lemossa, így a légköri 
por- és szilárdanyag koncentráció megkötésére is alkalmasak. A fák, növények 
leveleiken keresztül a légkörbe párologtatják a növények által felszívott talajvíz egy 
részét, ezáltal hozzájárulnak a levegő páratartalmának fenntartásához, illetve a 
hőmérséklet csökkentéséhez. 

� Amennyiben a zöldterületek fenntartásához szükséges, öntözőberendezéseket kell 
telepíteni. 

� A környező településekről a 4911-es számú út felé, illetve a 4911-es útról a környező 
településekre irányuló átmenő forgalmat ki kell vezetni a város belső területeiről, ezt 
megfelelően biztosíthatja a tervezett tehermentesítő út, illetve hosszú távon a 4911-
es út elkerülő szakaszának megépítése. 

� A vasúti közlekedés okozta zajterhelés,  illetve az ipari, kereskedelmi területen folyó 
tevékenységek által okozott esetleges légszennyezés és zajterhelés csökkentésére 
zajfogó védelmi rendszereket, és/vagy védő fasávot kell telepíteni a Nyugati 
kertváros és a Déli kertváros vasútvonallal határos szélein. 
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26. táblázat: A stratégia szempontjából releváns külső folyamatok legfontosabb környezeti hatásai és érintettjei  
Környezeti 
hatás oka Negatív környezeti hatás Érintettek A negatív környezeti hatás 

kompenzálása Pozitív környezeti hatás Érintettek 

A 4911. 
számú úton 
növekvő 
tranzit 
forgalma 

A városon kelet-nyugati irányban 
áthaladó, a városközpontot is 
érintő 4911-es út átmenő 
forgalmának növekedése 
fokozódó környezeti terhelést 
okoz, és az útburkolat és a 
műemléki épületállomány 
minőségromlását eredményezi 

Az belvárosban 
élők, 
buszközlekedést 
használók, illetve a 
Korányi és Bátori 
utak környékén 
élők és közlekedők 

Tehermentesítő útvonal 
kialakítása 
Az érintett utakon  
� Belvárosban 

sebességcsökkentés, 
egyéb területeken sebesség 
növelés az áthaladás 
gyorsítása érdekében 

� Az útszéli sávok fásítása 
� Az útburkolat megerősítése 

– – 

Globális 
felmelegedés 

Kevés, egyenlőtlen eloszlású 
csapadék miatt a zöldterületek 
öntözése  
A hirtelen lezúduló nagy 
csapadék-mennyiség 
meghaladja a csapadékvíz-
elvezető hálózat kapacitását  

A felmelegedés hatására a víz-
felületek jelentős apadása 
várható 

A település és 
környezetének 
lakói, a településre 
látogató turisták 

Öntözőrendszerek fejlesztése 

A csapadékvíz-elvezető 
csatornahálózat 
karbantartása, fejlesztése 

Erdősítéssel csökkenthető az 
elszivárgás ideje és 
mennyisége 

Az enyhébb telek miatt 
kevesebb sót kell szórni az 
utakra 
Rövidebb fűtési idény, 
kevesebb fűtőanyag-
felhasználás miatt 
kevesebb szennyező-
anyag kerül a légkörbe 

A város és 
környékének lakói 

Ipari, 
kereskedelmi 
területen 
tervezett 
fejlesztések 

A várhatóan megnövekedő 
termelés hatására a károsanyag 
koncentráció emelkedése 
várható a levegőben, illetve a 
zajterhelés mértéke 

Az ipari, 
kereskedelmi 
terület mentén élő 
lakosság 

Zajfogó védelmi rendszerek, 
és/vagy védő fasávot 
telepítése 

  

Biomassza 
erőmű építés 
Szakolyban 

A térségben megnő az 
égéstermék kibocsátásból 
származó károsanyag 
koncentráció a levegőben 

Szakoly és 
térségének lakói 

Filter rendszerek 
alkalmazása, rendszeres 
karbantartása 

A fa, illetve energia 
növények felvevőpiacán 
jelentkező igény hatására 
növekszik az erdősített 
területek aránya 
Nagykállón és térségében 
is. 

A város és térsége 
lakói 
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A stratégia céljainak elérése jelentős környezeti hatásokat okoz pozitív és negatív 
szempontból egyaránt. Az egyes célok elérését támogató tevékenységekből származó 
környezeti hatások pontos beazonosítása nem feladata a stratégiának, sokkal inkább a 
vélhetően jelentős környezeti hatással járó tevékenységi területek megnevezése és a 
negatív környezeti hatások kompenzálására vonatkozó elvek lefektetése (az egyes 
városrészi célokhoz kapcsolódó hatásokat a célok betűjelével jelezzük): 

� A személy- és/vagy áruforgalom jelentős növekedését indukáló fejlesztések (V1; V4.; 
pl. humán szolgáltató intézmények bővítése, ipari területek fejlesztése, stb.) 
megtervezésénél meg kell vizsgálni, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő a 
közlekedési kapacitások (tömegközlekedés, kerékpárút, út- és parkolókapacitás), 
valamint gondoskodni kell a legkisebb környezeti terhelést jelentő közlekedési 
alternatívák biztosításáról. Be kell azonosítani a forgalom növekedése által okozott 
többlet zaj- és levegőszennyezés érintettjeit, gondoskodni kell a rájuk háruló teher 
csökkentéséről, amennyiben az nem lehetséges, gondoskodni kell a többlet 
környezeti terhek kompenzálásáról.  

� A fejlesztések tervezése, a projektek kidolgozása és megvalósítása során 
általánosan érvényesítendő cél, hogy a közlekedési és lakókörnyezet fejlesztések 
ellenére (V1-V7.) ne csökkenjen, hanem a beépítés és a közlekedés intenzitásának 
növekedésével arányosan növekedjen a zöldterületek nagysága és javuljon az épített 
környezet állapota. A fizikai környezet minőségi fejlesztése által javul a lakosság 
kötődése a településhez, javul a környezeti identitástudat. 

� A célok elérésével járó nagyobb intézményi és vendégforgalom (V1, V6.) közvetett 
módon a növekvő környezetterheléshez vezethet, amit az érintett infrastruktúra (víz-, 
szennyvízhálózat stb.) kiépítésével és kapacitásbővítésével, valamint környezeti 
szempontból hatékony eszközök alkalmazásával lehet ellensúlyozni. 

� A lakfunkciójú területek beépítettségének növekedését (V2.;V3.;V5.;V6.;V7.) úgy kell 
megvalósítani, hogy az illeszkedjen a kiépített közmű-infrastruktúrához, amit szükség 
esetén bővíteni kell, illetve, hogy a fejlesztések keretében megfelelő méretű, 
zöldfelületi szerepet is ellátó telkeket alakítsanak ki. 

� Az iparterületi fejlesztések megvalósításánál előnyben kell részesíteni a lakott 
területektől távolabb elhelyezkedő telephelyeket (V4.), valamint a környezetbarát 
technológiával jellemezhető iparágak megtelepedését. 

A stratégia megvalósításába további olyan elveket és módszereket beépítünk, amelyeknek 
köszönhetően pontosan feltérképezhető és nyomon követhető a célok elérését szolgáló 
tevékenységek hatása.  

A környezeti elemekre gyakorolt várható hatások részletes számbavételét és a hatások által 
érintettek körének beazonosítását az egyes projektek megtervezése, kidolgozása során 
lehet elvégezni, alternatíva-elemzés keretében. Az adott projekt céljához vezető 
megvalósítási alternatívák hatásait célszerű egymással összevetni, és a legkisebb környezeti 
terhelést okozó változatot kell megvalósítani. A vélhetően jelentős negatív környezeti hatást 
eredményező projektek alternatívavizsgálatainak eredményeiről és a várható negatív 
hatásokról – azok érintettjeinek megnevezésével – be kell számolni a város 
képviselőtestülete számára, majd konkrét intézkedéseket kell előirányozni a környezetre 
gyakorolt negatív hatások csökkentésére, illetve a negatív hatások elszenvedőinek 
kompenzálására. 
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5. Fejlesztési akcióterületek kijelölése 2007-2013 időszakra 
 

Nagykálló arra törekszik, hogy a városrehabilitációs programokon kívül is a lehető legtöbb 
támogatási forrást és magántőkét mozgósítani tudja annak érdekében, hogy a város 
fejlődése területileg kiegyensúlyozott legyen, azaz a városrészi célok teljesítéséhez 
kapcsolódó projekteket minél nagyobb arányban végrehajtsa elősegítve ezáltal a város 
dinamizálódását, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését és a gazdaságos működést.  

A konkrét, gyakorlati beavatkozásokat térbelileg fókuszáltan, pontosan beazonosított 
területeken kell végrehajtani a kedvező hatások szinergiájának és multiplikatív hatásainak 
elrésére érdekében. Ennek megfelelően az integrált városfejlesztés során a tevékenységeket 
akcióterületekre kell összpontosítani, amelyek a városfejlesztés funkcionális magjaiként 
szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése tehát nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a 
városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen az önkormányzat és a magán szféra 
egyéb projektjei, pályázatai és más jellegű beruházásai Nagykálló teljes területét érinteni 
fogják.  

A fejlesztési akcióterületek kijelölése során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

� az akcióterületek teljesítsék legalább a minimálisan előírt követelményeket az 
ellátandó funkciók és a szociális mutatók tekintetében; 

� az akcióterületek kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, 
amelyek településen belüli funkciójuk és adottságaik alapján egységet alkotnak. 

� a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges 
magánerős beruházások miatt a koncentrált fejlesztések valóban indokoltak; 

� az akcióterület megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált 
legyen; 

� funkcionális szempontból az akcióterületek egy egységet alkossanak úgy, hogy a 
funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak; 

� a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást érjük el a magántőke 
mobilizálásával. 

A fenti alapelveknek megfelelően Nagykállóban a következő fejlesztési akcióterületeket 
határoltuk le a 2008-2013 közötti időszakra: 

� Városközpont, funkcióbővítő integrált fejlesztési akcióterület 

� Szociális városrehabilitációs akcióterület 

Annak tudatában, hogy minde szükségesnek látszó fejlesztése megvalósítására a 
potenciálisan jelenleg rendelkezésre álló források nem elegendőek, kirajzolódnak olyan 
további területek, amelyek fejlesztése vagy magántőkéből, vagy a fenti időszakon kívül más 
pályázati forrásból valósul, valósulhat meg. Két kimelt terület került igy azonosításra, melyek 
a következők: 

� Turisztikai és rekreációs akcióterület 

� Ipari és kereskedelmi fejlesztési akcióterület 

A magán tőke fejlesztései esetében a város szerepe többnyire nem terjed tovább a 
szükséges rendezési, szabályozási feladatok elvégzésénél és a lehetséges tervalkuk 
megkötésénél, és a fejlesztéshez kapcsolódó ügyintézés segítésénél.  

Az akcióterületek által érintett terület csaknem megegyezik az egyes városrészekkel. Eltérés 
csak a Szociálsi városrehabilitációs akcióterület esetében van, amely a A Nyugati kertvárost 
és a Déli kertváros egy részét fedi le. 
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5.1. Városközpont, funkcióbővítő integrált fejlesztési 
akcióterület  

A Városközpont, mint akcióterület a Belváros városrész („A”) zóna területével azonosítható. 
Az akcióterület részletes jellemzése a városrészeket bemutató fejezetben található. A 
városrész Nagykálló központi terülte, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan az olyan 
funkciók fejlesztése áll, amelyek a város teljes lakossága számára relevánsak, a kistérségi 
központ szerepből adódóan elvárhatóak, továbbá a város és térsége számára pozitív 
társadalmi hasznosságúak és ily módon elősegítik a térség dinamizálódását. Az akcióterület 
a következő utcákat érinti:  

31. ábra: Városközpont akcióterület 

 
27. Táblázat: Városközpont akcióterület utcái 

Közterület neve Típusa Házszám  

Ady Endre utca 2. sz.-46. sz.; 1. sz.-25. sz. Mindkét oldal végig 

Árpád utca 2. sz.-42. sz.; 1. sz.-19. sz. végig 

Bajcsy-Zsilinszky E. utca 2. sz.-24. sz.; 1. sz.-21. sz. Mindkét oldal végig 

Balassi Bálint utca   végig 

Bátori út 2.sz.-20. sz.;1. sz.-39. sz. Szabadság tér - Balassi B. u. 

Béke köz   végig 
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Közterület neve Típusa Házszám  

Bethlen Gábor utca 1.sz.-13. sz.; 2.sz.-14.sz. végig  

Bocskai István utca 2. sz.-14. sz. Páros oldal Kossuth u. - Kisharangodi 
út  

Csillag utca 1. sz.-19. sz.; 2. sz.-10. sz. végig 

Deák Ferenc utca 2. sz.-6. sz; 1.sz.-7. sz. végig Kossuth u. - Somogyi B. u 

Debreceni  utca 1. sz.-39. sz.; 2.sz.-8.sz.  

Eszperantó utca 1.sz.-3. sz.; 2. sz.-12. sz. végig 

Fürst Sándor utca 2.sz.-22. sz. Páros oldal végig 

Hunyadi János utca 1. sz.-11. sz.; 2. sz.-20. sz. végig 

Ibolya utca 1. sz.-31. sz Páratlan oldal végig 

Internátus utca 2. sz.-20. sz. végig 

Jókai Mór utca 2. sz.-18. sz.; 1. sz. - 17. sz. Mindkét oldal Kossuth u. - Kisharangodi 
út  

József A.  utca 1. sz.-27.sz.; 2. sz.-46. sz.  

Katona József utca 2. sz.-16. sz. Páros oldal végig 

Kisharangodi út 1. sz.-11. sz Páratlan oldal Bocskai u. - Jókai u. 

Korányi Frigyes utca 1. sz.-21. sz.; 2. sz.-28. sz. Vasvári P. u. - Báthory u.  

Kossuth Lajos utca 2.sz.-40. sz.; 1. sz.-51. sz. Szegfű u. - Korányi út 

Kölcsey utca 2.sz.-12.sz.; 1. sz.-25. sz. Mindkét oldal  

Mártírok útja 16. sz.-58. sz.;19. sz.-61. sz. Kölcsey u. - Balassi B. u. 

Nagybalkányi út  2. sz.-16. sz.; 1. sz.-11. sz. Szabadság tér - Szakolyi u. 

Petőfi Sándor utca 1.sz.-23. sz; 2.sz.-10.sz. végig 

Somogy Béla utca 2.sz.-14. sz. Páros oldal végig 

Sport köz   Szakolyi u. - Sport u. 

Sport utca 2. sz.-10. sz.; 1.sz.-11. sz. Mártírok u. - Sport köz 

Szabadság tér 1. sz.-10. sz. végig 

Szabadságharcos utca 2. sz.-30. sz.; 1. sz.-25. sz. Mindkét oldal végig 

Szakolyi út 2. sz. Nagybalkányi u. - Sport köz 

Szegfű utca   végig 

Táncsics Mihály utca 2. sz.-52. sz.; 1. sz-51. sz. Mindkét oldal végig 

Tulipán zug 2. sz.-14. sz.; 1. sz-3. sz. Mindkét oldal végig 

Vár utca 2. sz.-6. sz. Páros oldal végig 

Vasvári Pál utca 1. sz.-19. sz. Páratlan oldal végig 

Virág utca   végig 

Zrinyi Ilona utca 1. sz.-39. sz.; 20. sz.-30. sz. végig 

Zrínyi Miklós utca 2. sz.-20. sz.; végig 

 

A városrész Nagykálló központi terülte, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan az olyan 
funkciók fejlesztése áll, amelyek a város teljes lakossága számára relevánsak, a kistérségi 
központ szerepből adódóan elvárhatóak, továbbá a város és térsége számára pozitív 
társadalmi hasznosságúak és ily módon elősegítik a térség dinamizálódását. 

A városrész modern kistérségi központtá fejlesztéséhez Nagykálló központja a következő 
kiemelkedő adottságokkal rendelkezik: 

• A kistérség, és a tágabb térség közösségi közlekedési decentruma. A térség 
közösségi közlekedésében legjelentősebb szerepet játszó buszközlekedés olyan 
csomópontja található a városközpontban, amely mind a kistérséget, mind a 
környező városokat érintő buszjáratok centruma. 
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• Nagykálló a Nagykállói kistérség központja. Itt működik a kistérségi munkaszervezet, 
okmányiroda, I. fokú építési hatóság, gyámhivatal, munkaügyi központ. 

• A városközpontban, illetve annak közvetlen közelében található alap- és középfokú 
oktatási intézmények a térség oktatásának meghatározó pillérei. 

• A városi egészségügyi alapellátás központja, a mikrotérségi orvosi ügyelet, a 
kistérségi járóbeteg szakellátást megvalósító szakrendelő, illetve a megyei 
pszichiátriai szakrendelés és Szakkórház is itt működik. 

• A Pszichiátriai Szakkórház épülete, a korábbi megyeháza, Nagykálló egyik 
legjellegzetesebb épülete, műemléki védelem alatt áll. 

• Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok alkalmasak, és elegendők a 
fejlesztések megvalósítására. 

• A magánszféra aktivitása jelentős mértékben növelhető, az önkormányzati, kistérségi 
fejlesztésekhez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével. 

• Rendelkezésre állnak közterek, amelyek kihasználtsága jónak mondható, de további 
fejlesztésekkel tovább optimalizálható. 

5.1.1. Az akcióterületen tervezett tevékenységek 
A város térségi szerepkörének kiteljesedését, valamint a fenntarthatóságot leginkább a 
közfunkcióknak a városrészen történő koncentrálása – elsősorban többfunkciós szolgáltató 
terek kialakításával -, illetve ezek megközelíthetőségének biztosítása segíti elő. Mindez a 
városközpont vegyes használatának megtartását ösztönzi, amelyen belül hangsúlyos 
szerepet kapnak a magán és közszolgáltatási tevékenységek, a rendezvény helyszínként és 
rekreációs, szabadidős közösségi térként funkcionáló közterek, és a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése. 

A projekt keretében tervezett komplex tevékenységek gazdasági funkciók erősítését, városi, 
köz- és közösségi funkciók fejlesztését, helyi identitást és kötődést növelő programokat, 
parkosítási akciókat foglal magában.  

Mindezek a pozitív esztétikai és városképi, és identitásbeli hatások mellett jelentős 
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a belváros integrált szolgáltatói funkciói 
megerősödjenek, ráadásul a tervezett tevékenységek jelentős mennyiségű magántőkét 
mobilizálhatnak. A városközpont akcióterületen az alábbi fő projektelemek megvalósítása 
lehetséges: 

28. Táblázat: A belvárosi akcióterületen tervezett főbb projektek 
Forrás Tevékenységek-

költségkategóriák 
Lehetséges fejlesztési elemek Becsült 

költség 
(m Ft) 

Gazdasági funkció  � Szolgáltatóház kialakítása (üzletek kialakítása a 
polgármesteri hivatallal földszintjén, de funkcionálisan 
elválasztva) 

� Óbester épületének külső felújítása  
� Piac, átalakítás, bővítés 

323 

Városi funkció � Buszállomás helyének parkosítása 
� Akcióterület zöldfelületének felújítása 
� Minőségi utcabútorok elhelyezése 
� Sétáló utca kialakítása a Szabadságtéren 
� Mélygarázs kialakítása és felszerelése 
� Református templom kertjének felújítása 
� Kossuth utcai átemelő előtti tér fejlesztése 
� Járdák kialakítása 
� Korábbi okmányiroda mellett parkoló kialakítása 

653 

Az ÉAOP 
Funkcióbővítő 
városi terület 
fejlesztés 
pályázat 
keretében 
megvalósítan
dó projektek 

Közösségi funkció � Korányi ház átalakítása, felújítása 
� Műemlék templom torony külső felújítása 68 
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Forrás Tevékenységek-
költségkategóriák 

Lehetséges fejlesztési elemek Becsült 
költség 
(m Ft) 

Közcélú (Közszféra) 
funkció 

� Városháza kialakítása (mulitfunkciós városi 
közszolgáltató központ: polgármesteri hivatal, 
okmányiroda, gyámhivatal, I. fokú építési hatóság, 
többcélú kistérség, FVM iroda, ÚMFT tanácsadói 
hálózat, stb.) 

509 

„kiegészítő, soft” 
típusú tevékenységek 

� Kállai kettős Néptánc fesztivál 2009. 
� Térség és településismereti vetélkedő általános és 

középiskolások részvételével 
� Parkosításhoz kapcsolódó helyi társadalmi akció 

szervezése 
� Befektetés-ösztönzési program 

55 

Az ÉAOP 
pályázathoz 
kapcsolódó, 
de attól 
függetlenül 
megvalósítan
dó projektek 

� Közintézmények akadálymentesítése 
� Társasházak, lakóépületek kialakítása 
� Lakóterületi zöldfelület rendezése 
� Üzlethelyiségek kialakítása  
� Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése 
� Vállalkozói és magán tulajdonú ingatlanok homlokzati felújításainak ösztönzése 
� Közösségi közlekedési decentrum kialakítása 
� Oktatási intézmények felújítása 
� Kállay Rudolf Szakiskola (Nyírvidéki TISZK tagintézmény) fejlesztése 
� Belvárost tehermentesítő út kialakítása 
� Akkreditált szakképzések körének bővítése és feltételeinek megteremtése 
� Pszichiátriai Szakkórház tervezett fejlesztései: 

o Pszichiátriai Szakkórház ügyfélterének fejlesztése 
o Mentálhigiénés módszertani központ kialakítása 
o Pszichiátriai sürgősségi fogadóhely feltételeinek megteremtése 

diagnosztikai és terápiás műszerpark fejlesztése 480 m2 
o Központi telephelyen az elsődleges rehabilitáció feltételeinek 

megteremtése, balneoterápia, fizikoterápia, regionális mentálhigiénés 
prevenciós központ, sportolás és rekreációs tevékenységek 
folytatásához szükséges épületek 3020 m2  

o Szenvedélybeteg központ, rehabilitációs, reintegrációs központ 5100 m2 
/ Bátori u./ 

o Új adminisztrációs feladatok elvégzésére szolgáló irodák, raktárak, 
garázsok, irattárak, egyéb más logisztikai épületek is megépítésre 
kerülnek 1980 m2  

o Oktatóterem, nővér és orvos szálló, garzon lakások 300 m2  
o Homlokzat felújítások 

� Gyógyfürdő területének fejlesztése 

2000 -
7000 

Városközpont 
fejlesztés 
következő 
ütemében 
megvalósít-
ható projektek 

� Művelődés ház felújítása 
� Parkolók bővítése, kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
� Műemléki városközpont helyreállítás a Szabadságtér kiterjesztésével 
� Zöldfelület további rendezése 

 

850 

A városrész-fejlesztési cél megvalósításában érintett(ek) Nagykálló teljes lakossága, illetve 
az egyes szolgáltatásokat mikro- és kis-, illetve tágabb térségi szinten igénybevevők, valamit 
az ingázó munkavállalók. A funkciófejlesztések tehát demográfiai tényezőktől függetlenül 
hasznosulnak, hiszen a közszolgáltatások igénybevevői között egyaránt megtalálható a 
helybeli vagy más településen lakó aktívkorú, iskoláskorú és nyugdíjas lakosság, illetve a 
különböző gazdasági és civil szervezetek is. 

5.1.2. Az akcióterületi fejlesztések eredményei és hatásai 
A bemutatott elemeket tartalmazó komplex funkció bővítő városközpont fejlesztés 
eredményeként átfogó javulást lehet elérni a város által biztosított magas életminőség és a 
szolgáltatások szempontjából.  

� Az érintett intézmények és környezetük teljes mértékben megújulnak. 
� Javul, illetve bővül az intézmények szolgáltatási színvonala és köre. 
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� A városközpont funkcionálisan alulhasznosított területeinek száma és kiterjedése 
csökken. 

� A Szabadság tér megfelelő helyszínt biztosít a városi és közösségi rendezvények, és 
szabadidős programok számára. 

� Átfogó módon rendeződik a belváros közlekedési helyzete. 
� A közösségi együttlétekre alkalmas terek és rendezvények révén megerősödik a helyi 

és a kistérségi lakosság identitástudata, ami csökkenti az elvándorlás mértékét – 
elsősorban a fiatal és képzett társadalmi csoportok tekintetében. 

Mindezek a hatások egyértelműen pozitívan érintik a tulajdonos önkormányzat 
költségvetését, amely a fejlesztések megvalósításával a következőképpen alakul (kiemelve a 
tervezett beavatkozások által elsődlegesen befolyásolt költségnemeket): 

� az intézményi racionalizációk és a felvállalt új funkciók hatására a bevételek 
stagnálásával kell számolni; 

� az új intézmények működési költségeinek fedezetétnek biztosításához a kialakított 
gazdasági funkciókból származó bevételek is hozzájárulnak; 

� középtávon a helyi adóbevételek növekedése meghaladja a megelőző évek 
tendenciáját, ami elsősorban helyi kis- és középvállalkozói réteg erősödésének és a 
kedvező szolgáltatási, gazdasági környezetnek tudható be; 

� a kiadási oldalon egyfelől az érintett intézmények esetében az önkormányzati 
támogatás csökkenése, valamint a karbantartásra fordított pénzösszegek jelentősebb 
mértékű mérséklődése prognosztizálható. 

Az akcióterület Észak-alföldi Operatív Programból megvalósítani kívánt fejlesztései összesen 
mintegy 1,5-1,6 milliárd forintra becsülhetők, melyből a résztvevő partnerek – vállalkozások, 
önkormányzat, civil szervezetek - saját ereje nagyságrendileg 400 és 420 millió forint közé 
tehető. (A pontos költségvetési számokat az Előzetes Akcióterületi Terv tartalmazza). A 
hosszú távon várható bevételek között az újonnan kialakított, illetve felújított helyiségek 
bérbeadása jelenti a legnagyobb tételt, de kiegészítő forrást eredményez a rendezvénytér 
kialakítása is a közterület-használati díjbevételek emelkedésének köszönhetően. Mindez azt 
jelenti, hogy az akcióterületi beruházásoknak nemcsak a – forintban gyakran nem kifejezhető 
– társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai előnyösek, hanem az összesített pénzügyi 
mérleg is kiegyensúlyozott. 

29. táblázat Az ÉAOP pályázat keretében megvalósítandó belvárosi akcióterületi fejlesztések fő 
jellemzői 

  

Fejlesztendő funkciók közösségi, városi, közszféra, gazdasági 

Megvalósítás tervezett ideje 2009. január – 2011. december 

Költségvetés 1,3-1,8 milliárd forint 

Önkormányzat Támogatás Egyéb Költségvetés megoszlása 

17% 67% 16% 

Célcsoport Helyi lakosság, Térségi lakosság, potenciális befektetők, 
ingatlantulajdonosok, szolgáltatók, turisták 

Kapcsolódás a 
célrendszerhez 

A. A város belső közlekedési feltételeinek javítása 

C. Fejlett és innovatív vállalkozói környezet megteremtése a stabil 
és diverzifikált gazdasági szerkezet kialakításához 

E. A térségi szerepkör erősítése 

G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet 
kialakítása 
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I. A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a közművelődés 
lehetőségeinek biztosítása 

J. A szociális biztonság megteremtése 

V1. Modern kistérségi központ kialakítása a közösségi, 
közigazgatási, humáninfrastruktúra és gazdasági  funkciók és 
szolgáltatások fejlesztésével, hatékonyságuk biztosításával, illetve 
a városi és kistérségi közösségformálás eszközeivel. 

Anti-szegregációs hatások A belvárosi fejlesztések a város egészére nézve kedvező hatásokat 
eredményeznek, a település teljes lakosságát szolgálják. A 
városmag megújítása és kiterjesztése nem idézi elő szegregátumok 
kialakulását, a fejlesztések miatt nem kerül sor sem lakott épületek 
bontására, sem lakosságcserére. 

 

5.2. Szociális városrehabilitációs akcióterület  
A Szociális városrehabilitáció akcióterületét, a szegreált lakókörnyezetet is magában foglaló 
Nyugati kertváros, illetve a Déli kertváros egy része alkotja. A városrész Nagykálló 
lakóterülete, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan az olyan funkciók fejlesztése áll, 
amelyek a területen élők életkörülményeinek javítását, társadalmi beilleszkedését segítik elő. 
A megvalósuló fejlesztésekkel szembeni követelmény, hogy ne csak kizárólag az 
akcióterületen élők fejlődését – ezáltal egyfajta funkcionális szegregációt kiváltva –, hanem a 
város teljes társadalmi helyzetének fejlődését szolgálják. Az akcióterület a következő utcákat 
érinti: 

32. ábra: Szociális városrehabilitációs akcióterület 

 
Forrás: Híd az Együttműködésért Kht. 
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Az akcióterület lakosainak száma a 2001. évi Népszámlálás idején 3723 fő volt, amelyen 
belül városi átlagon felül reprezentáltak az aktív korúak. A fiatal korú lakosság kissé, az 
idősebbek aránya jobban (2,1 százalékponttal) alacsonyabb a városi átlagtól. 

Az szociális városrehabilitációs akcióterület mind a lakosság iskolai végzettségének 
tekintetében, mind a foglalkoztatás, aktivitás és munkanélküliség terén kedvezőtlenebb 
mutatókkal rendelkezik, mint a város egésze. Szélsőséges értékek azonban csak ritkán 
fordulnak elő. Az alacsony foglalkoztatottsági szint, a jövedelemforrás hiánya a szociális 
segélyezés adataiban is kiütközik. A város területén itt 2002 óta az érintett városrészekben a 
legmagasabb a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya, de ugyanez igaz a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre is. 

Az akcióterületen városi összehasonlításban leginkább a lakás, lakhatási körülmények 
elmaradottsága jelentkezi. Ezen a téren a népszámlálás időszaka óta már történt némi 
előrelépés, de még így is elmaradottnak minősíthető a terület. Különösen igaz ez az 
akcióterület által érintett szegregátumok tekintetében. 

A településrészen több kiemelt fontosságú intézmény, létesítmény, valamint a város egyik 
legnagyobb foglalkoztatója a TESZOVÁL telephelye is megtalálható. A legjelentősebb 
intézmények a Nyugati kertváros területén a következők: 
� Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Korányi Frigyes Gimnázium és 

Kollégium Intézményegység) 
� Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Budai Nagy Antal 

Szakközépiskola Intézményegység) 
� Temető  
� Vasútállomás 

Az akcióterület nagy részét kitevő Nyugati kertváros és a három szegregátum helyzetének 
részletes bemutatás a városrészeket bemutató fejezetben található. Az alábbiakban 
összefoglalásra kerülnek a szociális ráutaltságot kifejező legfontosabb Népszámlálási 
mutatók. 

30. Táblázat: Szociális városrehabilitációs akcióterület Népszámlálási adatai 
Mutató megnevezése Akcióterület 

Lakónépesség száma 3 723 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 66,6 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 14,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 8,0 

Lakásállomány (db) 1 136 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 21,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

59,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

28,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 38,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,1 

Állandó népesség száma 3 433 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

36,8 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében 8,0 
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 48,1 
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Mutató megnevezése Akcióterület 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi 
lakónépességen belül 

67,5 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 17,2 
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós 
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 

6,9 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a 
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 

15,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

20,4 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,0 
Forrás: KSH Népszámlálási adatbázis 

5.2.1. Az akcióterületen tervezett tevékenységek 
A szociális városrehabilitáció keretében tervezett komplex tevékenységek a lakás- és 
lakhatási körülmények javítását, közösségi terek kialakítását, épületek energetikai 
korszerűsítését, közterek, játszóterek kialakítását, munkaerő-piaci, foglalkoztatási, képzési 
programok és szociális erdőprogram megvalósítását foglalja magában. 

Mindezek elsődleges célja a hátrányos helyzetben lévő számára a társadalmi integráció 
vagy reintegráció esélyének megteremtése, de a pozitív esztétikai és városképi környezet, 
és helyi identitás javulásához is hozzájárul. A szociális városrehabiitációs akcióterületen az 
alábbi fő projektelemek megvalósítása lehetséges: 

31. Táblázat: A belvárosi akcióterületen tervezett főbb projektek 

Forrás Érintett terültek Lehetséges fejlesztési elemek 
Becsült 
költség 

(eFt) 
Jókai út 
(tanárlakások) 

A volt német tanárok szolgálati lakásai jelenleg funkció 
nélkül állnak, állaguk romlása elkerülhetetlen, ezért 
célszerű azt megfelelő tevékenységgel hasznosítani. 
Szociális bérlakás a városba betelepülő fiatal diplomások 
részére. 
Az épületek viszonylag kis költséggel alkalmassá tehetők 
a feladat ellátására.  
Egy roma tanoda kialakítása komoly esélyt jelentene a 
város számára, hogy a felzárkóztatásnak ezen a területén 
regionális szerephez jusson 

80 000 

Korányi F. út 
(TESZOVÁL telep) 

A TESZOVÁL új telephelyre való elköltözése mind 
városképi, mind pedig szakmai szempontból 
elkerülhetetlen. Az ingatlan hasznosítása, esztétikai 
helyreállítása lehetőséget biztosít egy szociális 
inkubációs központ kialakítására. Itt hátrányos helyzetű, 
rehabilitációra szoruló emberek foglalkoztatására nyílik 
lehetőség, többek között egy szociális tankonyha 
kialakításával. 

150 000 

Korányi F. út 
(lakótelep) 

A több évtizeddel ez előtt épült lakótelep felújítása, 
hőszigetelése már nagyon esedékes. A város az ott 
élőkkel közösen tud pályázni és vállalkozni arra, hogy egy 
esztétikus látványt és energiatakarékos olcsóbb 
üzemeltetést biztosítson a lakók számára. 

120 000 

Az ÉAOP 
Szociális 
Városre-
habilitációs 
pályázat 
keretében 
megvalósítan
dó projektek 

Korányi F. út 
(lakótelep) 

A lakótelep belső udvara meglehetősen rendezetlen, így 
az épületek felújításával egy menetben célszerű 
megoldani a parkosítást, illetve egy EU-konform játszótér 
kialakítását. 

30 000 
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Forrás Érintett terültek Lehetséges fejlesztési elemek 
Becsült 
költség 

(eFt) 
Temető út (Roma 
telep) 

Ezen a területen sok szegény ember él – nem csak romák 
-, akiknek a lakásai, lakó környezete mind a megélhetés, 
mind pedig a városkép szempontjából rehabilitálásra 
szorul. Az önkormányzat döntése, és a lakosokkal történő 
egyeztetés alapján ezen porták lakásainak hőszigetelése, 
külső rendbetétele, esetleges nyílászáró cseréje kerülne 
megvalósításra. Valamint célszerű lenne a porták 
utcafrontjának rendbetétele is, az esetleges vonalas 
infrastruktúrák (víz, gáz) telekhatáron belülre történő 
bevezetésével. 

30 000 

Akácos út Az önkormányzat az Akácos úti magántulajdonban lévő 
ingatlan megszerzésével megteremtheti a lehetőségét 
annak, hogy a romák által sűrűn lakott területen egy olyan 
közösségi teret hozzon létre, ahol a romák lehetőséget 
kaphatnának arra, hogy egy önmaguk által fenntartott és 
működtetett közösségi házat (nappali központ) 
alakítsanak ki, annak számos funkciót adjanak.(internetes 
szoba, könyvtár, munkakeresési tanácsadás, képzések, 
rendezvények, polgárőr iroda, stb.) 

30 000 

Gödrök (Roma telep) Ezen a területen is sok szegény ember él – nem csak 
romák -, akiknek a lakásai, lakó környezete mind a 
megélhetés, mind pedig a városkép szempontjából 
rehabilitálásra szorul. Az önkormányzat döntése, és a 
lakosokkal történő egyeztetés alapján ezen porták 
lakásainak hőszigetelése, külső rendbetétele, esetleges 
nyílászáró cseréje kerülne megvalósításra. Valamint 
célszerű lenne a porták utcafrontjának rendbetétele is, az 
esetleges vonalas infrastruktúrák (víz, gáz) telekhatáron 
belülre történő bevezetésével. 

50 000 

Gödrök (Roma telep) 
 

A város egyik olyan vizes élőhelye alakítható itt ki, melyet 
az elmúlt évtizedekben szemétgödörnek használtak a 
helyiek. A volt tó kotrásával, környezetének 
parkosításával, fásításával egy sokak számára kedvelt 
horgásztó és pihenő központ alakítható itt ki, melynek 
fenntartásában, megőrzésében jelentős szerepet 
kaphatnának az itt élő roma lakosok. 

40 000 
 

Akció terület Az akcióterület egészére vonatkoztatva ahol igazolható a 
járdaépítés szükségessége, és azt az önkormányzat is 
tervezi megépíteni, ott célszerű – egy, a város 
közlekedési rendszeréhez illeszkedő – járda rendszer 
tervezése és megépítése. Ahol az jogos igény, ott esetleg 
kerékpár útként is használható járdák megvalósítása. 

20 000 
 

Munkaerő-piaci képzések 25 000 
Tartós munkanélküliek foglalkoztatása 15 000 
Civil társadalom fejlesztése  2 000 
Tanoda program 21 000 
Tréningek 4 000 
Játszóház  22 000 
Teleház  6 000 

Soft elemek 

Fejlesztőtér  6 000 

Az ÉAOP 
pályázathoz 
kapcsolódó, 
de attól 
függetlenül 
megvalósítan
dó projektek 

� TESZOVÁL Kft telephelyváltása 
� általános iskolai oktatásban jelentkező szegregáció kialakulási lehetőségének 

minimalizálása  
� kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók tanulmányi 

előmenetelére és szocializációjára 
� az újonnan létrehozott 6 osztályos gimnáziumi képzésre való bejutást pozitív 

diszkriminációval segíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében 
� Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a 

felsőoktatásban továbbtanuló támogatása céljából 
� a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját 

elősegítő komplex projekt megvalósítása 
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A szociális városrehabilitáció megvalósításában közvetlenül az akcióterületen élő lakosság 
érintett, de közvetett hatásait tekintve Nagykálló teljes lakossága, illetve az egyes 
szolgáltatások által tágabb térségi érintettség is azonosítható. 

5.2.2. Az akcióterületi fejlesztések eredményei és hatásai 
A bemutatott elemeket tartalmazó komplex szociális városrész rehabilitáció eredményeként 
átfogó javulást lehet elérni a város társadalmi integritásának megteremtésében, valamint a 
hátrányos helyzetben élők arányának változásában, amely mind hozzájárul a város 
életminőségének javulásához is. 

� Élhető lakóterületek alakulnak ki 
� A célcsoport igényeinek megfelelő szolgáltatások kerülnek kialakításra 
� A növekszik a közterek száma és kiterjedése csökken. 
� A közösségi együttlétekre alkalmas terek és rendezvények révén megerősödik a helyi 

lakosság identitástudata 
� A képzési, munkaerő-piaci programok megvalósításával javul a hátrányos helyzetűek 

munkához jutási esélye 
� A növekvő képzettségi szint hatására a mind a munkavállalás, mind a társadalmi 

beilleszkedés könnyebbé válik 
� Elérhetővé válnak a városrész lakosságát segítő információk 

A fejlesztések, az eredmények fenntartása és ezek hatásai némi többlet terhet jelentenek az 
önkormányzat számára. A megtérülés elsősorban társadalmi folyamtokon át várható, 
közvetett hatásmechanizmusokon keresztül: 

� az új intézmények és programok működtetése és megvalósítása többlet kiadásokat 
eredményez 

� a többlet kiadások fedezetéhez a Cigány Kissebségi Önkormányzattal közösen 
benyújtott pályázatokból származó források járulhatnak hozzá 

� középtávon a foglalkoztatásból származó adóbevételek és a szociális kiadások 
mérséklődése meghaladja a megelőző évek tendenciáját, amely hozzájárul a 
fejlesztések megtérüléséhez 

A rehabilitációs akcióterület Észak-alföldi Operatív Programból megvalósítani kívánt 
fejlesztései összesen mintegy 740 millió forintba kerülnek, ebből az önkormányzat saját ereje 
nagyságrendileg 80 millió forint (a pontos költségvetési számokat az Előzetes Akcióterületi 
Terv tartalmazza).  

32. táblázat Az ÉAOP pályázat keretében megvalósítandó belvárosi akcióterületi fejlesztések fő jellemzői 

  

Fejlesztendő funkciók szociális, közösségi, városi, 

Megvalósítás tervezett ideje 2009. január – 2011. december 

Költségvetés 740 millió Ft 

Önkormányzat Támogatás Egyéb Költségvetés megoszlása 

11% 89% - 

Célcsoport Helyi lakosság, ingatlantulajdonosok, foglalkoztatók 

Kapcsolódás a 
célrendszerhez 

A. térségi munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagáló oktatási, 
képzési és átképzési rendszer kialakítása 
G. Modern, kiegyensúlyozott kisvárosi településszerkezet 
kialakítása 
I. A magas szintű kultúra, hagyományőrzés és a közművelődés 
lehetőségeinek biztosítása 
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J. A szociális biztonság megteremtése 
V3. A városrész önfenntartó fejlődési pályára állítása érdekében, a 
társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével és a 
lakókörnyezet fejlesztésével a Nyugati kertváros lakosságának 
nagyobb mértékű integrálása Nagykálló társadalmi-gazdasági 
folyamataiba. 
V5. Fejlett lakókörnyezet kialakítása és a lakosság szociális 
helyzetének javítása az élhető lakókörnyezet, illetve város 
népességvonzó és megtartó képességének növelése érdekében. 

Anti-szegregációs hatások A szociális városrehabilitációs fejlesztések Nagykálló legnagyobb 
három szegregált lakóterületét is érintik. A fejlesztések főként az 
akcióterület, de közvetett hatásokon át a város egészére nézve 
kedvező hatásokat eredményeznek.  

A szociális városrehabilitáció nem a szegregátumok elkülönítését 
célozza, hanem a társadalmi integrációt igyekszik megvalósítani. 

 

5.3. Az akcióterületi fejlesztések prioritási sorrendje és 
ütemezése 

A kijelölt 2 akcióterület jellemzőit megvizsgálva a következő szempontok alapján egy 
rangsort kell meghatározni: 

� indokoltság, szükségesség: 
- a fejlesztések által érintett lakosság száma és szociális helyzete, 
- az akcióterületi fejlesztések időszerűsége, 
- a fejlesztések illeszkedése lakosság, civilszervezetek és gazdasági szereplők 

által megfogalmazott igényekhez, 
- a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága, 

� előkészítettség: 
- műszaki előkészítés kidolgozottsága 
- társadalmi egyeztetése 
- városrendezés tervvel való összhang 

� hatások: 
- az akcióterületi fejlesztések hatása a város egészére, 
- az akcióterület jelentősége a város lakófunkciójára nézve, 
- az akcióterületi fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása, 

� finanszírozás és fenntarthatóság: 
- a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye, 
- a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága, 
- a bevonható magánforrások mértéke, 
- a létrehozott kapacitások fenntarthatósága. 

A város társadalmi-gazdasági fejlődési pályára állítása szempontjából mindkét akcióterületi 
fejlesztés rendkívül fontos. A fenti szempontok szerint jelentős eltérés a előkészítettség terén 
jelentkezik. A Városközpont fejlesztése mind műszaki tervi előkészítettség, mind a 
szükséges társadalmi egyeztetése, mind pedig a településrendezési tervhez való illeszkedés 
szempontjából kidolgozottabb. Praktikus okokból ez a fejlesztés élvez tehát prioritást. 

A szociális városrehabilitáció különös fontossága miatt a város a következő időszakban 
ennek a fejlesztésnek is elvégzi a teljes körű előkészítését, hogy a megfelelő források 
rendelkezésre állása esetén azonnal indítható legyen a megvalósítás. Addig kisebb léptékű 
fejlesztések megvalósításával állíthatóak meg az esetlegesen jelentkező kedvezőtlen 
társadalmi folyamatok. 
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5.4. Középtávon fejlesztésre kijelölt további akcióterületek 

5.4.1. Turisztikai és rekreációs akcióterület 
A turisztikai és rekreációs akcióterület a Kiskállói turisztikai, rekreációs területen belül 
Harangod területét fedi le. Az akcióterület fejlesztése a nevében is megjelölt funkciókra terjed 
ki, amely elsődlegesen a településen lakók rekreációs igényeinek kielégítését, számukra 
megfelelő környezet kialakítását célozza, és ezek mellett a szezonális turisztikai 
szolgáltatások színvonalának javításához is hozzájárul. A táj, a környezeti adottságok 
valamint a nemzetközi hírnév ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb volumenű 
turisztikai attrakciófejlesztés is megvalósulhasson az akcióterületen, aminek 
megvalósíthatósága részletes elemzések alapján mérlegelhető. A két fejlesztési irány – 
rekreáció és turisztikai attrakció – fejlesztése pozitívan hat egymásra ezért az akcióterület 
fejlesztése a két terület együttes fejlesztésével valósítható meg leghatékonyabban. 

5.4.1.1. Az akcióterületen tervezett tevékenységek indikatív 
listája 

Lehetséges fejlesztési elemek indikatív listája 
Becsült 
költség 
(eFt) 7 

� Rekreációs terület a városlakók pihenéséhez, kikapcsolódásához 

� Fa építmények rekonstrukciója 

� Vízi sport lehetőségek kialakítása 
� Turisztikai vonzerő fejlesztése 
� Bekapcsolódás turisztikai útvonalhálózatba 
� Szálláskapacitás fejlesztés 
� Tematikus programok kialakítása 
� Nemzetközi hírnév újjáélesztése 
� Sétány kialakítása a tó körül 
� Lovas, kerékpáros túra útvonalak kialakítása 
� Erdei iskola program megvalósítása 
� Geotermikus és környezetbarát energiaellátás biztosítása 
� Kerékpárút fejlesztése 
� Járdák kialakítása 
� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Játszótér kialakítása 

� Közműhálózat fejlesztése 

1.300.000 
– 

8.900.000 

Az akcióterület fejlesztései közül a turisztikai attrakciófejlesztéshez kapcsolódó elemek 
megvalósítása részben vagy egészben befektetői tőke bevonását indokolja. A rekreációs 
célú fejlesztések azonban a városi életminőség, a közösségi szolgáltatások fejlődését segítik 
elő, ezért ezek esetében a közszféra aktív szerepvállalása mindenképpen szükséges. 

5.4.2. Ipari, kereskedelmi és logisztikai fejlesztési akcióterület 
Az ipari, kereskedelmi és logisztikai fejlesztési akcióterület teljes egészében lefedi az Ipari, 
kereskedelmi övezet városrész területét („D” zóna).  

Az akcióterületen fejlesztése érdekében fel kell készülni a városrész jelenlegi vegyes 
hasznosítása miatt szükséges funkcióváltásra és előkészíteni azt, hogy a gazdasági 
igényekre gyorsan lehessen reagálni. Az ipari, kereskedelmi funkciók számára kialakított 
fejlett környezetet biztosító terület új befektetések és fejlődőképes működő válallozások 
számára is vonzó. Az ipari, kereskedelmi, logisztikai funkciók ellátásához szükséges a 
                                                
7 A költségvetés az egyes indikatív projektelemek megvalósításának módjától, tartalmától függően 
nagy mértékben változhat. A konkrét becslésekre az akcióterület fejlesztési terveinek kidolgozása 
során nyílik lehetőség. 
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városrész megközelíthetőségének javítása, hogy az áruforgalom ne a műemléki belvároson 
keresztül történjen. Szükséges még a közmű infrastruktúra fejlesztése, a termelő, szolgáltató 
egységek kapacitásigényének kielégítése érdekében. 

Az ipari, kereskedelmi, logisztikai szerep erősítése a városrészben nem történhet meg 
megfelelően képzett munkaerő hiányában. A képzési programokban – közoktatás és nem 
közoktatás egyaránt – hangsúlyt kell helyezni gyakorlat-orientált megvalósításra. Ebben 
gyakorlati hely, vagy oktató, szemléltető eszközök biztosításával a város gazdasági szereplői 
is részt tudnak venni, ezért indokolt a bevonásuk a képzési programok előkészítésébe és 
megvalósításába egyaránt.  

5.4.2.1. Az akcióterületen tervezett tevékenységek indikatív 
listája 

Lehetséges fejlesztési elemek indikatív listája 
Becsült 
költség 
(eFt) 8 

� Vállalkozási környezet és tőkevonzó képesség fejlesztése 

� Ipari, logisztikai park kialakítása 
� Inkubátor célú, moduláris iparcsarnok kialakítása 
� Nagybalkányi út fejlesztése 
� Agrárium versenyképességének javítása, agrárinnováció elősegítése 
� Közműfejlesztések 
� Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
� Városközpont tehermentesítése úthálózat fejlesztésével 
� Járdaépítés  
� Munkaerő-piaci képzések 
� Tartós munkanélküliek foglalkoztatása 

500.000 – 
6.000.000 

Az akcióterület fejlesztései közül a gazdasági tevékenységekhez szorosan kapcsolódó 
elemek megvalósítása részben vagy egészben a vállalkozói szféra feladata. A közszféra 
tevékenységét a kedvező vállalkozási környezet – infrastruktúra, elérhetőség, 
humánerőforrás, közszolgáltatások – kialakítására szükséges koncentrálni.  

 

                                                
8 A költségvetés az egyes indikatív projektelemek megvalósításának módjától, tartalmától függően 
nagy mértékben változhat. A konkrét becslésekre az akcióterület fejlesztési terveinek kidolgozása 
során nyílik lehetőség. 
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6. Megvalósítás 

6.1. Ingatlangazdálkodási terv 
A helyi önkormányzat tulajdona az önkormányzati feladatok ellátását és az önkormányzati 
célok megvalósítását szolgálja. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
szerint a vagyon két főcsoportba (törzsvagyon, egyéb vagyon) és három alcsoportba 
sorolható, ami a rendelkezési, hasznosítási lehetőségeket is meghatározza. A 
törzsvagyonba a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes, az egyéb vagyonba a 
forgalomképes vagyonelemek tartoznak. A forgalomképesség korlátozására azért van 
szükség, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges vagyon az 
önkormányzat tulajdonában maradjon. 

6.1.1. Az önkormányzat belterületi ingatlanvagyonának áttekintése 

Nagykálló Város Önkormányzatának tulajdonában jelenleg 301 belterületi ingatlan van, 
melyek könyv szerinti értéke 3 482 096 144 Ft. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
összesen 1 325 601 m² területen helyezkednek el. Az önkormányzati ingatlanok 55,8%-a 
(168 darab) forgalomképtelen, 29,9%-a (90 darab) forgalomképes, és csak  14,3% (43 
darab) korlátozottan forgalomképes. A legmagasabb értéket a korlátozottan forgalomképes 
ingatlanok képezik, valamivel megelőzve a forgalomképtelen ingatlanokat. Az előbbiekhez 
viszonyítva a forgalomképes ingatlanok becsült könyv szerinti értéke alacsony.  

33. táblázat: Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi ingatlanok típusai 

Ingatlan típusok 
Igatlanok 

száma (db) 
Területe 

(m2) 
Könyv szerinti 

bruttó érték (Ft) 

Forgalomképtelen 168 1 001 308 1 650 103.850 

Forgalomképes 90 136 765 91 279.626 

Korlátozottan forgalomképes 43 187 528 1 740 712.668 

Összesen 301 1 325 601 3 482 096.144 

A forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes ingatlanok között közterek, parkok, 
utak, szobrok és egyéb köztéri létesítmények mellett a közigazgatási és közszolgálati 
funkciókat (oktatás, egészségügy, sport stb.) kiszolgáló épületek és ingatlanok találhatók.  

A forgalomképes ingatlanok csoportjába soroljuk többek között az önkormányzati tulajdonú 
lakásokat, telkeket, eladható és/vagy fejleszthető területeket.  

6.1.1.1. Az önkormányzat belterületi törzsvagyona 

6.1.1.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok 

A forgalomképtelen vagyon nem értékesíthető, gazdasági társaságba nem vihető be, nem 
apportálható, nem idegeníthető el, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete. Ezek 
a vagyonelemek nem használhatók fel olyan célra, ahol a vagyon működtetését már nem az 
önkormányzati feladatellátás, hanem az eredményszerzés motiválja.  
Forgalomképtelen vagyonnak minősülnek 

� a közutak és műtárgyaik, 
� a közterek, parkok, a vizek, a közcélú vízi létesítmények, 
� rendeltetésszerűen az önkormányzatok irattáraiba tartozó levéltári anyagok, 
� valamint mindaz, amit az önkormányzat rendeletében annak minősít. 

Az önkormányzat tulajdonában 131, összesen 432 713 m² területű közút, utca és egyéb út 
van. Ezek minősége és állapota a folyamatos felújításoknak köszönhetően jó. 
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Közterületek közé 30 vagyonelem (7 közpark, 23 közterület) tartozik, amelyek összes 
területe 85 034 m². 

A fentiek mellett a forgalomképtelen vagyontárgyak közé tartoznak a csapadékvíz felszíni 
elvezetésére szolgáló árkok (6874 m²), vízmű (2 380 m²), mocsár (11 429 m²), és egy 
beépítetlen terület (758 m²). 

6.1.1.1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakról a törvényben vagy a helyi önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételekkel lehet rendelkezni. A korlátozottan forgalomképes 
vagyonkörbe tartoznak: 

� az intézmények, a középületek, 
� a műemlékek, a védett természeti területek, a muzeális emlékek, 
� mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, amelyeket az önkormányzat rendeletében 

korlátozottan forgalomképesnek minősít. 

Közigazgatási és közszolgáltatási funkciójának ellátásához az önkormányzat a következő 
épületeteket használja: 

� Az önkormányzat hivatali és közigazgatási intézményi funkciói ellátását 2  
épületben (4 016 m²-en) végzi. 

� A legtöbb épületet az oktatási funkció igényli. Az óvodai ellátás 2, az általános 
iskolai oktatás szintén 2 épületben történik, valamint 2 önkormányzati kezelésű 
épületben középiskolai, 1-ben szakiskolai oktatás zajlik. Az önkormányzat 1 
kollégiumot működtet, biztosítva a tanulók elszállásolását.  

� A kulturális tevékenységeknek a Művelődési központ (3 575 m²-en), és 2 emlékház 
(459+840 m2) szolgál otthonául. 

� A szociális ellátórendszer 2 saját tulajdonú és 1 bérelt épületben működik.  A 
családsegítő és gyermekjóléti feladatokat az Önkormányzat a Széchenyi u. 62. szám 
alatti ingatlanon látja el. Idősek bentlakásos ellátására 1 önkormányzati tulajdonú 
épület biztosított, összesen 6 382 m² hasznos területtel. 1 bölcsőde 1 706 m² 
hasznos területű önkormányzati épületben működik. Városi Gyermekjóléti Szolgálat 
(1656 m2), Szociális Foglalkoztató Központ (2965 m2), Városi Szociális és 
Családsegítő központ (787 m2) 

� A város az egészségügyi alap- illetve szakellátást a Szabadságtéren található 
Központi Rendelőben biztosítja. 

� Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában áll a város 876 m² alapterületű 
önkéntes tűzoltólaktanyája. 

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok egy részén a gazdasági jelleg is megjelenik: 
� Sportolási tevékenységet az önkormányzat 4 ingatlanán (1861+2962+21510+4460 

m2) végezhetnek a lakosok, valamint az önkormányzat tulajdonát képezi a 25 574 m²  
területű strandfürdő is. 

� Zöldség- és gyümölcspiacot 2 ingatlanon tartanak, amelyek összes területe 7 429 
m². 

� Az önkormányzat tulajdonában van a bercsényi úti ipari terület (3 711 m2), és a 
TESZOVÁL Kft. (8 868 m2) is. 

� Korányi Frigyes utca 23. szám alatti parkoló (2 591 m2). 

A fentiek mellett a korlátozottan forgalomképes ingatlanok között szerepel beépítetlen terület 
(10 450 m2), lakóház, udvar (372 m2), presszó (198 m2), valamint iroda (308 m2) is. 
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6.1.1.2. Az önkormányzat belterületi egyéb vagyona 

6.1.1.2.1. Forgalomképes ingatlanállomány 

Forgalomképes vagyontárgyak körébe tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó dolgok, 
amelyeket a törvények vagy rendeletek nem sorolnak a törzsvagyonba, valamint ebbe a 
kategóriába kell sorolni azokat a vagyontárgyakat, amelyek csak ideiglenesen kerültek az 
önkormányzati tulajdonba. Az ingatlanok a vagyonrendelet alapján nyílt pályázat útján vagy 
egyéb formában értékesíthetők. 

Az önkormányzatok kötöttségek nélkül rendelkeznek a forgalomképes (vállalkozói) vagyon 
felett, amelyek közé a következők tartoznak: 

� bérlakások, 
� nem lakás céljára szolgáló helyiségek, 
� saját forrásból épített lakások, 
� vegyes rendeltetésű épületek, építmények, 
� részesedések és értékpapírok, 
� egyéb vagyon.  

33. ábra: Nagykálló város önkormányzati vagyonának változása 2003-2007 között 
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Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 

Az önkormányzat 91 279626 Ft értékű belterületi forgalomképes ingatlanállománnyal 
rendelkezik, ezek között a beépítetlen terület és a lakóház, udvar kategóriák a 
legjellemzőbbek: 

� Az önkormányzat tulajdonát képezi 25 lakóház, udvar kategóriába tartozó ingatlan. 
Az ingatlanok alapterülete 21 209 m², könyv szerinti értékük 15 812 666 forint. A 
lakásállomány összetétele vegyes a méretet, az elhelyezkedést és ebből kifolyólag az 
értéket tekintve egyaránt. A legtöbb – és egyben a legértékesebb – lakófunkciójú 
épület a belvárosban található. 
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� 7 üzlethelyiség (644 m2) van az önkormányzat birtokában, amelyek értéke 
8.596.000 Ft. Ezek a korábbi bíróság épületének földszintjén találhatók. 

� A forgalomképes vagyon jelentős részét alkotják a telkek és a beépítetlen területek 
(34 db., 32 424 m2), amelyek értéke 25 781 200 forint. 

� Az önkormányzat  12 darab, 1 322 000 forint értékű beépített területe, összesen 12 
576 m2-en terül el. 

A fentiek mellett kert, nádas, termőföld, és mocsár is megjelennek összesen 5 517 000 forint 
értékben. 

Fontos megemlíteni, hogy Nagykálló Város Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi 
ingatlanok összes területe 3 765 955 m2, amelynek körülbelül ¾ része forgalomképes 
szántó, szőlő, legelő, vagy kert. Ezeknek a területeknek a hasznosítására - a kevésbé jó 
minőségű homokos talaj miatt – leginkább erdőgazdálkodás alkalmas. 

 

6.1.2. Az ingatlangazdálkodás alapelvei és stratégiai irányvonalai 

A vagyongazdálkodás távlati célja az önkormányzat vagyonából származó jövedelmének 
növelése, és ezzel párhuzamosan a fejlesztési források megteremtése, gyarapítása. Ennek 
érdekében az alábbi alapelvek érvényesítése szükséges: 

� Továbbra is az önkormányzat vagyonának megtartására, növelésére, de 
legfőképp gazdaságos hasznosítására kell koncentrálni. Különös figyelmet kell 
továbbá fordítani az esetleges vagyonfeléléshez vezető folyamatok kialakulásának 
megakadályozására. 

� Az önkormányzati gazdasági programban szereplő vagyongazdálkodási alapelvnek 
megfelelően a vagyonhasznosításból származó hozam nem fordítható a 
működési költségek fedezésére, a hasznosítás bevételeit mérhető, jövedelmet 
termelő újabb befektetésekbe kell visszaforgatni („vagyonért vagyont” elv). 

� A vagyonösszetétel javítására vonatkozó elv alapján az egyes vagyonelemek 
cseréjét úgy kell végrehajtani, hogy 

- szolgáltatási vagyon esetében a közszolgáltatás színvonalát javítsa, a közfeladat-
ellátás feltételeit jobban biztosítsa; 

- üzleti hasznosítású vagyon esetében lehetőleg tartósan – több hozadékot – 
termeljen; 

- a fenti két csoport közötti átsorolás esetében mérlegelni kell, hogy az átsorolás az 
önkormányzat várospolitikai céljainak megfeleljen; 

- minden vagyonelemnél törekedni kell a rossz hatékonyságú, nagy 
költségráfordítással üzemeltethető vagyonelemek hatékonyságának növelésére, 
amennyiben ez nem lehetséges, megoldást jelenthet az értékesítés vagy a 
hatékonyabb vagyonelemekre történő csere.  

Nagykálló Város Önkormányzata számára több eszköz is rendelkezésre áll ahhoz, hogy 
meglévő ingatlanjainak állapotát és értékét javítsa: 

� „pótlás” jellegű beruházás a funkció ellátására való alkalmasság biztosítására (pl. 
leromlott állagú iskolaépület vagy lakás felújítása az eredeti állapotának való 
visszaállítás céljával, rossz közmű és kátyús útfelület felújítása); 

� „fejlesztés” jellegű beruházás az adott funkció magasabb minőségű ellátásához 
(elkerülő, tehermentesítő út építés, iskolai infrastruktúra-fejlesztés, komfort nélküli 
lakás komfortosítása, park növényzetének megújítása); 

� „funkcióbővítő fejlesztés” az eredeti rendeltetéshez képest további funkcióknak 
való megfelelés biztosítására (pl. multifunkciós közösségi terek kialakítása, 
közintézménynek otthont adó épület utcai frontján üzlethelyiségek kialakítása); 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ IVS  MEGVALÓSÍTÁS 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.  157 

� „funkcióváltó fejlesztés” az eredeti rendeltetéshez képest új funkcióra való 
alkalmasság megteremtése (pl. korábban oktatásra használt iskolaépület átalakítása 
közösségi házzá, zöldfelületek kialakítása területrendezéssel, használaton kívüli 
épületekben szociális bérlakás kialakítása). 

A „fejlesztés” kategóriába soroljuk az olyan beruházásokat, amelyek arra irányulnak, hogy 
adott funkció alacsonyabb költséggel legyen ellátható azonos vagy magasabb szinten (pl. 
középületek vagy lakások energiatakarékossági célú felújítása), valamint ebbe a típusba 
tartozik az épületek akadálymentesítése is. 

A nem, vagy korlátozottan forgalomképes ingatlanok – funkciójuktól függően – lehetnek csak 
kiadásokat generálók (pl. óvodai épület, szociális szolgáltató létesítmények), vagy egyszerre 
jelenthetnek fenntartási költségeket és hozhatnak bevételt is (művelődési ház, uszoda, 
múzeum). 

A forgalomképes ingatlantípus folyamatos jövedelmet (pl. lakbér) generálhat az 
önkormányzat számára, vagy értékesítéséből származó bevételekkel (pl. építési telkek 
eladási ára) járulhat hozzá egyszeri alkalommal az önkormányzati költségvetéshez. 

A felvázolt ingatlangazdálkodási alapelvek és irányvonalak alapján részletes stratégiai tervet 
kell készíteni, amely kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat és a vagyongazdálkodás belső 
helyzetének elemzésére az erős és gyenge pontok szembeállításával. Az önkormányzat 
vagyoni helyzete, a normatív állami támogatások csökkenése és a helyi adók emelésének 
korlátai egyre inkább szükségessé teszik az önkormányzati vagyonnal való hatékony 
gazdálkodást, amely hosszú távon úgy lehet eredményes, ha az önkormányzatnak 
rendszeres jövedelmet biztosító vagyonelemei vannak. Emellett elengedhetetlen az 
ingatlanpiaci folyamatok, a kereslet és a kínálat, valamint az árak folyamatos nyomon 
követése és értékelése az önkormányzati ingatlanok, az értékesítés és a tulajdonszerzés 
szempontjából. Az alapvetően közcélokat szolgáló vagyongazdálkodás hatékonysága 
érdekében intenzív befektetés-ösztönző tevékenységet kell folytatni.  

Mindezek segítségével az önkormányzat meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a 
rövid, közép és hosszú távon értékesítendő, megtartandó, illetve fejlesztendő ingatlanok 
körét.  

6.1.2.1. Az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításának, 
fejlesztésének módja 

6.1.2.1.1. A forgalomképtelen és a korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok hasznosítása, fejlesztése 

Az önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen épületállomány szükséges pótlási és felújítási 
feladatai több éves terv mentén valósulnak meg, amelyeket az ingatlanokban működő 
intézményeket felügyelő önkormányzati irodák és az ingatlanvagyont felügyelő Műszaki iroda 
együttműködve állít össze és valósít meg. Önkormányzati intézmények, szervezetek által 
használt, kezelt, működtetett épületek esetében a pótlási és fejlesztési munkálatok 
költségeinek fedezetét a város éves költségvetése, más intézmények és szervezetek 
esetében – szerződésben szabályozott kötelezettségvállalás mellett – azok költségvetése 
biztosítja. 

Az önkormányzati közművagyon kezelése, állagmegóvása és fejlesztése – vagyonkezelői 
szerződés keretében – az önkormányzat szakosodott vállalatának feladata, ezzel analóg a 
közterületek és létesítmények fenntartása és fejlesztése. A köztéri műalkotások és 
műemlékek állagmegóvása a közterületek fenntartásához kapcsolódó feladat. 

A hasznosítási és fejlesztési lehetőségek és alternatívák vizsgálata során figyelembe kell 
venni, hogy a forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes ingatlanok – 
funkciójuktól függően – lehetnek csak kiadásokat generálók (pl. óvodai épület), vagy a 
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fenntartási költségekkel szemben bevételt is hozhatnak (művelődési ház, sportcsarnok, 
múzeum). A forgalomképtelen ingatlanállomány hasznosítására és fejlesztésére vonatkozó 
döntések meghozatala előtt ezért meg kell vizsgálni azok hasznosításának további 
alternatíváit, ami lehetőséget teremt költséghatékonyság érvényesítésére a hasznosítással, 
fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalakor. 

6.1.2.1.2. A forgalomképes ingatlanok hasznosítása, 
fejlesztése 

A forgalomképes ingatlanok az önkormányzati bevételek jelentős forrásai (egyszeri, eseti, 
vagy folyamatos bevételeket generálhatnak), így hasznosításuk esetében mindig figyelembe 
kell venni bevételtermelő képességüket. Költséghatékonysági és/vagy bevétel-
maximalizálási megfontolások miatt kívánatos adott forgalomképes ingatlan esetében a 
hasznosítási lehetőségek széles körének vizsgálata, valamint a kívánt hasznosítási mód 
alternatíváinak vizsgálata is a forgalomképes ingatlanok hasznosítására vonatkozó döntések 
meghozatala előtt. 

6.1.3. Az akcióterületeken található önkormányzati ingatlanok 

Az akcióterületeken megvalósuló ingatlangazdálkodás fő irányvonalait – illeszkedve az 
integrált városfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz és elvekhez – az 
önkormányzati fejlesztések koordinálásáért felelős Beruházási és Program csoport, valamint 
az önkormányzat ingatlanvagyonának kezeléséért és hasznosításáért az összes 
önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában felelős Műszaki Iroda együttesen jelöli ki. 
A célok megvalósításában és a fejlesztések lebonyolításában az akcióterületi tervek 
végrehajtásáért felelős városfejlesztési társaság az Irodákkal együttműködve végzi 
tevékenységét. 

6.1.3.1. Belvárosi akcióterület (funkcióbővítő városközpont 
fejlesztés) 

A belvárosi akcióterületen található az összes belterületi forgalomképes önkormányzati 
ingatlan 21,1%-a, értékét tekintve azonban ennél jóval nagyobb az akcióterület részesedése 
(66.6%). Az összes belterületi forgalomképtelen ingatlan 35,1%, érték szerint pedig 44,7%, 
ezen az akcióterületen helyezkedik el. 

34. táblázat: Önkormányzati ingatlanok a belvárosi akcióterületen 

 Száma (db) Terület (m²) Könyvelt érték (Ft) 

forgalomképes 19 46 023 60 784 581 

forgalomképtelen 59 161 850 737 250 490 

A forgalomképes ingatlanok nagyobb része lakófunkcióval rendelkező ingatlan. 
Beépítetlen terület, bölcsőde, emlékház és termőföld hasznosítású területek. 

A lakófunkciók fejlesztése a még beépítetlen telkek, vagy a nagy mélységű tömbök 
feltárására épülő telekalakításokkal képzelhető el. Ilyen tartalékok találhatók a Kossuth u É-i 
és D-i oldalán, a 4911.sz. főút két  oldalán. 

A forgalomképtelen vagyonelemek jelentős hányadát az utak teszik ki, valamint jellemző 
még a közterületek magas aránya. 

A városközponton a településszerkezeti funkció által indokolt járműforgalom többszöröse 
halad keresztül, mivel elkerülő út hiányában itt halad át a Nyíregyháza, M3-as autópálya és 
4-es főút valamint a Nyírbátor és Románia, illetve kistérség települései közötti tranzit 
teherforgalom is. Az egyre növekvő – elsősorban tranzit – forgalom csökkentése és a 
történelmi belváros tehermenetesítése érdekében szükséges az átmenő forgalom elterelése 
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a jelenlegi útvonalakról. A belváros tehermentesítésének közlekedési és városfejlesztési 
szempontból is leghatékonyabb módja egy belső körgyűrű kialakítása a jelenleg meglévő 
önkormányzati úthálózat fejlesztésével és szakaszos kiegészítésével. A belvárost elkerülő út 
nyomvonalának kialakítására a településrendezési tervvel összhangban a következő 
szakaszok alkalmasak:  

� Korányi Frigyes utca – Kossuth Lajos utca (új szakasz, a Nagykerti-szőlők 
elnevezésű területen át) 

� Kossuth Lajos utca – Bátori utca (új szakasz) 
� Bátori utca – Mártírok útja (új szakasz) 
� Mártírok útja (jelenlegi útszakasz fejlesztésével) 

Indokolt még a városon áthaladó 4911-es főút burkolatának felújítása. 

Zöld területek és különleges intézményi területek növelésére a mély-fekvésű és 
településszerkezetileg kedvező pozícióban elhelyezkedő területek rendezésével, a 
közterületek további fásításával, rendezett állapotának megtartásával valósítható meg. A 
Szabadság tér kiterjesztésével a lakosság igényeinek megfelelő sétálóutca hozható létre. 

A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében szükséges a teljes egészségügyi-
ellátórendszer integrált fejlesztése. Ennek egyik legfontosabb része a modern, 
akadálymentes, városi és térségi szinten is jól megközelíthető Egészségház kialakítása az 
orvosi alapellátás, védőnői szolgálat, fogorvos és gyermekorvosi tevékenységek, a térségi 
ügyelet és a térségi szociális ellátás integrálásával, és az alapszintű járóbeteg szakellátás 
kialakítása együttműködésben szakellátási tapasztalatokkal és megfelelő szakorvosi 
kapacitásokkal rendelkező egészségügyi intézménnyel. A fejlesztés megvalósítására 
alkalmas, belvárosi ingatlan kijelölése a szakpolitikai egyeztetések függvényében, a 
képviselő testület döntése alapján történik meg. 

A helyi és kistérségi közigazgatási és humán közszolgáltatási funkciók megerősítése a 
település méretéből adódóan a belvárosra koncentrálható. A közszolgáltatási és 
közfeladat-ellátási rendszer optimalizálása, gazdaságilag is hatékonnyá teheti a városi és 
térségi feladatok ellátásnak működését. Az önkormányzat hatékony hivatali és közigazgatási 
intézményi funkciójának ellátása érdekében a jelenleg általa használt épületeket később 
családok átmeneti otthonaként hasznosítaná, és a jelenlegi Központi rendelő helyére 
költözne át. A város versenyképességének átfogó erősítése a tényleges és potenciális 
munkaerő képzettségi színvonalának és rugalmasságának jelentős emelése nélkül 
elképzelhetetlen. A képzési-oktatási rendszer egyes szintjein különböző fejlesztések 
szükségesek. A közoktatás területén főként az oktatás korszerű tárgyi feltételeinek 
biztosítása szükséges. A jövőben sor kerül az általános iskola és az óvoda XXI. századi 
követelményeknek megfelelő felújítására egyaránt.  

A Nagykálló belvárosában található a város tömegközlekedési gócpontját jelentő autóbusz 
megálló, amely a kistérség, illetve a környező térségi központok irányába való közösségi 
közlekedési kapcsolatot is biztosítja. Az autóbusz-közlekedés csak távolsági járatokkal 
biztosított, de nem megoldott az ideiglenes tárolás-tartózkodás sem az utasok, sem a buszok 
számára. A központi buszmegálló, illetve a rávezetés vonalvezetés közlekedésbiztonsági 
szempontból nem megfelelő kialakítású. Az előbbiekben felsorolt problémák megoldását egy 
térségi közösségi közlekedési decentrum létrehozása jelentené, amelyhez a biztonságos 
közlekedési kapcsolat a Tűzoltóság korábbi épületének elbontásával kerül biztosításra. 

A település idegenforgalmi fejlesztésének főbb eszközei közé tartozik a rekreációs, 
szabadidős és kulturális szolgáltatás kínálatának szélesítése, színvonalának javítása. A 
belvárosi akcióterület keleti részén található strandfürdő bővítése az idegenforgalmi 
fejlesztések egyik alappillére. 

Az akcióterületen található volt bank és okmányiroda épületéből 2008 elején költözött ki az 
okmányiroda. Az ingatlan további hasznosítása a képviselő testület döntése alapján 
bérbeadással történik. 
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6.1.3.2. Nyugati kertváros akcióterület (szociális 
városrehabilitáció) 

A nyugati kertvárosi akcióterületen az önkormányzat belterületi forgalomképes ingatlanjainak 
53,3%-a helyezkedik el, értékét tekintve az akcióterület részesedése 19,9%. Az 
akcióterületen elhelyezkedő forgalomképtelen ingatlanok számát, és értékét tekintve 
egyaránt 19,6%-al részesednek az önkormányzat összes belterületi forgalomképtelen 
ingatlanvagyonából. 

35. táblázat: Önkormányzati ingatlanok a turisztikai akcióterületen 

 Száma (db) Terület (m²) Könyvelt érték (Ft) 

forgalomképes 48 59 151 18 178 880 

forgalomképtelen 33 128 798 323 135 466 

A forgalomképes ingatlanok jelentős beruházások helyszínei lehetnek. Az akcióterületen a 
beépítetlen területek aránya meghatározó, jellemző még a lakóház, udvar funkciójú, és a 
beépített területek magasabb aránya.  

Az ellátandó funkcióknak megfelelően a Nyugati kertvárosban városrészközponti területnek 
kell kialakulnia, amely alkalmas bizonyos közszolgáltatások, és privát szolgáltatói 
egységek (pl. kereskedelem) megtelepedésére és megerősítésére. Ily módon a városrész 
jellegének megfelelő, kiegészítő szolgáltatási funkciók válnak elérhetővé. Az akcióterületen 
található a TESZOVÁL Kft. telephelye, amely ingatlan kisebb része a főút szabályozási 
területe miatt területrendezésre kerül, jelentősebb  része pedig a jövőben közösségi térré 
válhat. A TESZOVÁL Kft. telephelye az erre a célra sokkal alkalmasabb korábbi TITÁSZ 
telepre, a Nyugati kertvárosba kerülhet át. 

A város korábban a Korányi Frigyes két tannyelvű gimnázium német anyanyelvű iskola 
tanárai számára „német lakások” néven ismert ingatlanokat épített, melyek a jövőben 
bérlakások formájában kíván hasznosíthatók. 

Az akácos út végén található 1843/19 helyrajzi számú „mocsár”, illetve köznyelven „Tó” 
területe az akcióterület közterület, park, illetve rekreációs területévé fejleszthető. 

A területen elhelyezkedő forgalomképtelen vagyontárgyak szinte kizárólag az utak 
kategóriájába sorolhatók. Ide tartozik továbbá egy-két közterület, illetve a vízmű (víztorony). 
területe.
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6.2. Nem fejlesztés jellegű tevékenységek 

6.2.1. Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet 
A stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően meghatározza azok 
környezete, amely esetében a természeti és infrastrukturális környezet mellett meghatározó 
szerepet tölt be a helyi önkormányzat és annak szabályozási gyakorlata. A pénzügyi 
erőforrások tudatos felhasználásából származó vélelmezett hatásokat sokszorosan 
felülmúlhatja az önkormányzat, a hatáskörébe rendelt szabályozási eszközök megfelelően 
előkészített és tudatos alkalmazásával, ám ennek ellenkezője is igaz: a megfelelő és 
támogató szabályozás hiánya ellehetetleníti, meghiúsíthatja a pénzügyi eszközökre alapozott 
fejlesztéseket. 

A stratégia sikeres megvalósításához tehát elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és 
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív 
és szabályozási környezet biztosítása és fenntartása, legyen szó akár milliárdos 
befektetésekről, akár a szociális segély igénybevételéről. 

6.2.2. Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás 
Az önkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokat céljai és feladatai megvalósításához 
alkalmazható eszközöknek kell tekintenie. Ennek tükrében lehetősége van eladói és 
szabályozói pozíciójával élve – de nem visszaélve – bizonyos ingatlanok eladását vagy 
hasznosításba adását olyan feltételekhez kötni, amelyek az önkormányzat által ellátandó 
feladatok megvalósítását garantálják (pl. játszótér, illetve parkolók építése a beruházó által 
használatba vett területen vagy más közterületen). Kölcsönös előnyök esetén célszerű a 
PPP konstrukciók alkalmazása, ami biztosítja a magánbefektetések hatékonyságát, az 
önkormányzati likviditás megőrzését és az önkormányzat pénzügyi forrásainak szabadabb 
felhasználhatóságát. 

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során 
felszabaduló kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló 
kapacitás lehet többek között egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli 
ingatlan, amelyben teret lehet engedni a közösségi, vagy civil szervezetek által történő 
hasznosítására (pl. az eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon 
célszerű a folyamatosan használaton kívüli, az önkormányzat tevékenysége szempontjából 
funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet eljárni más olyan 
eszközök, erőforrások esetében (pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai eszközök stb.), 
amelyek időszakosan hasznosíthatóak, és azokkal úgy termelhetünk mások számára 
értéket, hogy az önkormányzat számára annak nem jelentkezik közvetlen költsége. Ezzel a 
jólét puszta javításán felül többek között támogatható a stratégia megvalósítását is segítő, de 
önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális, vagy közösségi értékek létrejötte. 

6.2.3. Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, 
pozitív arculat és identitás erősítése 

Jóllehet nehezen számszerűsíthető, de a Nagykállóról kialakult, kialakított arculat, illetve a 
városhoz kapcsolódó emocionális tényezők hatással vannak a város lakóira, a befektetői 
döntéseiket meghozó üzletemberekre, és a városba látogató turistákra is egyaránt. A 
tudatos, célzott és differenciált városmarketing tevékenység ezért nagyban támogathatja a 
városfejlesztési stratégia céljainak megvalósítását, az egyes projektek végrehajtásának 
elősegítését. 

A városfejlesztési stratégia céljainak kijelölésével párhuzamosan be kell azonosítani a 
fejlesztések potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a haszonélvezőket és potenciális 
kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra kell intenzív városmarketing-
akciókat irányozni: 
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� A város, a térség, és a környező települések lakossága 
� A városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek 
� A városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek 
� Turistaként a városba, térségbe látogatók 

A város, illetve a városban zajló bizonyos tevékenységek, környezeti és/vagy társadalmi 
értékek, gazdasági folyamatok szélesebb körben való megismertetése biztosíthatja 
Nagykálló (el)ismertségét, vagyis ezen információk disszeminációját minél szélesebb 
társadalmi és szakmai körben kell biztosítani. 

Tudatos és jól felépített marketing-kommunikációs stratégia mentén, megfelelő szervezeti 
háttér kialakításával lehet csak a város speciális értékeit, adottságait és lehetőségeit 
szakmai fórumokon, befektetői körökben bevezetni és elterjeszteni. A gazdasági jellegű 
célokhoz elsődlegesen speciális ismertetőket érdemes készíteni, egységes adatbázist 
létrehozni, amelyből bármilyen időpontban előállítható aktuális adatszolgáltatás az 
érdeklődők – kiemelten a befektetők – felé. A városi életminőséghez kötődő programok 
esetén a civil szervezeteken és a városi médián keresztül történő népszerűsítés a célszerű. 

A sikeres marketing nem kizárólag egy-egy befektetés megvalósulásához járul hozzá, de a 
városban tevékenykedő gazdasági társaságok tevékenységét, ismertségét és az irántuk 
táplált bizalmat is erősítheti aktuális és potenciális üzleti partnereik körében, ezzel közvetett 
módon hozzájárulva a helyi gazdaság fejlődéséhez is. 

Nagykálló arculatának megerősítése, továbbá a városmarketing eszközeinek a különböző 
városi célcsoportok felé történő alkalmazása elősegítheti a város iránti lojalitás kialakulását – 
ez a helyi gazdaság és társadalom szereplői esetében a város problémáinak megoldásában 
való aktívabb közreműködést (pl. adományokkal vagy természetbeni segítségnyújtással) és 
üzleti partnerei körében a város image-ének továbbadását, a városmarketingbe való 
bekapcsolódását jelentheti. 

A marketing alapvető a turizmus területén is. Természeti és kulturális értékeivel, hangulati 
elemek kialakításával a várost el kell adni a potenciális odalátogatók körében. A 
rendezvények növelik a turisztikai vonzerőt, egyben a sok résztvevő potenciális terepe lehet 
a város image-nak további fejlesztésének és kommunikálásának – e rendezvényeket 
tudatosan használni is kell a városmarketing céljaihoz. A turizmus fejlődése a vendéglátásból 
származó bevételeken felül azért is fontos a városnak, mert a turisztikai attrakciók és a 
turizmust támogató szolgáltatások és kulturális események a város lakói számára is növelik 
az elérhető szolgáltatások körét. 

A város kommunikációs értékkel bíró tulajdonságainak összegyűjtése, célzott és rendszeres 
kommunikálása javítja a város lakóinak identitását, hozzájárul büszkeségük növekedéséhez 
– egyúttal a város környezetének, értékeinek megtartása, fejlesztése mellé is állíthatja őket. 
Rendszeres közvélemény kutatásokon keresztül érdemes időszakonként mérni a stratégia 
fogadtatását és az abból megvalósult elemek hatását, a városi image alakulását. A 
megfelelő módszertannal elvégzett felmérések során szerzett információk hasznosíthatók a 
városfejlesztési stratégia időszakos felülvizsgálataihoz is. 

Az IVS-hez kötődő marketing akciók jellemzője a stratégia filozófiájának megfelelően az 
ágazat- és terület-specifikus szemléletmód párhuzamos alkalmazása, valamint a 
rendszerszemlélet és a mérhetőség. Mindennek eléréséhez fontos egy, a város képéhez és 
fejlődési elképzeléseihez illő szlogen és jelkép-rendszer kialakítása, továbbá egységes 
arculat alkalmazása. 

6.3. Partnerség 
Nagykálló a 2003 óta következetesen alkalmazott partnerség alapú tervezési gyakorlatának 
megfelelően kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a helyi társadalmat és gazdasági szereplőket 
aktívan bevonja a városfejlesztési folyamatokba, így az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
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kidolgozásába és az abban foglaltak megvalósításába egyaránt. Amellett, hogy az 
önkormányzaton belül a különböző szakterületek képviselőinek konzultációja folyamatos, 
már a tervezés kezdetekor megtörtént a legfontosabb partnerségi csoportok azonosítása és 
a partnerség céljainak meghatározása. 

34. ábra: Fő partnerek a Nagykálló városfejlesztésben és a partnerség céljai 

PPPAAARRRTTTNNNEEERRREEEKKK    

Lakosság, civil szervezetek 

Szakhatóságok 
Vállalkozások 

Környező települések 

 PPPAAARRRTTTNNNEEERRRSSSÉÉÉGGG   FFFŐŐŐ    CCCÉÉÉLLLJJJAAA   

Elfogadottság, identitás 

Szakpolitikai engedélyezés 
Magántőke mobilizálása 

Agglomerációs együttműködés 

A folyamatos partnerségi együttműködés elősegítéséhez az alábbi eszközöket alkalmazzuk, 
(részletesebb bemutatásukra az egyes partnerségi csoportok jellemzésénél kerül sor): 

� Igény- és szükségletfelmérés (kérdőíves felmérések, szakértői interjúk) 
� Projekt-előkészítő és -tervező munkacsoportok 
� Szakmai egyeztető workshopok, konzultációk 
� Lakossági fórumok 
� Vállalkozói fórumok 
� Civil fórumok 
� Közmeghallgatás 
� Tájékoztatás és nyílvánosság (PR cikkek, on-line hírek és tájékoztatás) 

6.3.1. Lakossági tájékoztatás és együttműködés a civil 
szervezetekkel 

A helyi lakosság a projekt elsődleges célcsoportja, esetükben a folyamatos tájékoztatás és a 
rendszeres konzultációs, véleménynyilvánítási lehetőség a projekt sikerességének alapvető 
feltétele, mivel a lakosok annak függvényében, hogy milyen mértékben, formában és 
területen érintik a fejlesztések, eltérően reagálhatnak az egyes tervezett projektekre. A 
tájékoztatáson túlmenően fontos elemét jelentette a stratégiaalkotásnak a lakosság és civil 
szervezetektől érkező visszajelzések kiértékelése és feldolgozása. 

6.3.1.1. Lakosság részvétele 
Annak érdekében, hogy a fejlesztések a lakosság igényeinek megfelelően kerüljenek 
kidolgozásra a tervezési fázis első szakaszában kérdőíves felmérésre került sor. A kérdőívek 
on-line9 vagy nyomtatott formában lehetet kitölteni 2007. október 24. és 2007. november 12. 
között. A kérdőíves felmérés eredményei beépítésre kerültek mind a helyzetelemző, mind a 
koncepcionális fejezetekbe. (A kérdőívek kiértékelő dokumentációját a melléklet 
tartalmazza.) 

A város honlapja (www.nagykallo.hu) nem csak a kérdőíves felmérésnek biztosított felületet, 
hanem a fórumok szervezésében és a lakosság informálásában is folyamatosan 
közreműködött. A honlapnak továbbra is nagy szerepe lesz mert az integrált városfejlesztési 
stratégiai teljes terjedelmében letölthető lesz róla, illetve a további lakossági egyeztetések és 
a városfejlesztés terén történt eseményekről készülő beszámolók is elhelyezésre kerülnek 
rajta. 

A lakosság tájékoztatás az on-line médián kívül az elektronikus és nyomtatott médián 
keresztül is folyamatosan zajlott. A nyíregyházi székhelyű Kölcsey televízió Nagykállói 

                                                
9 A kérdőív http://www.nagykallo.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=38 
oldalon volt elérhető 
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Krónika című műsora havi rendszerességgel beszámol a város életében történtekről, 
közöttük a városfejlesztés folyamatról is. A jövőben Nagykálló saját kábeltelevíziós 
műsorában – jelenleg kísérleti fázisban van - is teret fog kapni a városfejlesztéssel 
kapcsolatos tájékoztatás. Nyomtatásban a helyi, ingyenes havi lapban, a Nagykállói 
Hírmondóban.  

A tájékoztatás egyoldalú információ áramlásán túl a lakosság személyes, interaktív 
találkozók alkalmával is véleményt nyilváníthatott a folyamatban és előkészítés alatt álló 
fejlesztésekről. A legutóbbi alkalommal 2008. február 14-ei közmeghallgatás alkalmával, 
három hónappal korábban 2007. november 13-án pedig a civil szervezetekkel együtt, 
lakossági fórum keretében. (A fórumra meghívottak és megjelentek teljes körét tartalmazó 
jelenlét ív a mellékletben található.) 

Az integrált városfejlesztési programmal kapcsolatos lakossági tájékoztatások az előzőekben 
említett fórumok és médiák segítségével a jövőben is megmarad és kiegészül az 
akcióterületi terv előkészítésről, később pedig a megvalósításról szóló tájékoztatással. 

6.3.1.2. Civil szervezetek részvétele 
A civil szervezetek a lakossághoz hasonló módon, formában és rendszerességgel kerültek 
tájékoztatásra. A civil szervezetekkel való kapcsolattartásra, a fórumokra történő meghívásra 
Nagykálló Város Polgármesteri hivatalának civil adatbázisa alapján került sor. Ennek 
köszönhetően mind a novemberi fórumon, mind a közmeghallgatáson számos civil szervezet 
képviseltette magát, és járult hozzá véleményével az Integrált Városfejlesztési stratégia 
kidolgozásához. A civil és lakossági egyeztető fórumok, valamint a lakossági fórum jelenléti 
ívei a településfejlesztési pályázatok mellékleteiként kerülnek bemutatásra. 

A közös civil és lakossági fórum keretében több javaslat is érkezet a városfejlesztés során 
megvalósítandó tevékenységek körére. Ezek jelentős része a hiányzó közmű hálózat 
kiépítésének folytatására, Harangod és a strandfürdő turisztikai vonzerejének javítására, a 
főtér fejlesztés folytatására, valamint a testvérvárosi kapcsolatok körének kiterjesztésére és 
a meglévő kapcsolatok hasznosítására irányultak. 

6.3.2. Szakhatósági egyeztetés 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a város hosszú távú fejlesztési tevékenységeihez 
rögzít egyfajta koncepcionális és megvalósítás-orientált szakmai keretet. A tervezett 
fejlesztések komplexitása, illetve a jogszabályi előírások is megkövetelik, hogy az érintett 
(építészeti, rend- és katasztrófavédelmi, környezet- és természetvédelmi, munkaügyi stb.) 
szakhatóságokat előzetesen és folyamatosan tájékoztassák a tervezés és a megvalósítás 
folyamatáról, a tervezett projektelemek tervi előkészítési folyamatairól. Ez a folyamat 
biztosítja az adekvát, szakpolitikailag megalapozott és elfogadott városrehabilitációs 
programok végrehajtását.  

Az egyes fejlesztési elképzelések műszaki tervezése során több hatósági egyeztetés is 
történt (pl. buszállomás áthelyezése, egészségügyi központ kialakítása, közlekedési 
fejlesztések, piac kialakítása, multifunkciós közösségi terek kialakítása, stb. esetében). A 
szakhatóságok a benyújtott műszaki tervdokumentumok alapján – a szükséges 
módosításokat követően – jóváhagyták a fejlesztési elképzeléseket. A következő 
projektelemek szakhatósági egyeztetései történtek meg, vagy vannak folyamatban: 

� Kerékpárhálózat fejlesztése 
� Önkormányzati úthálózat fejlesztése 
� Ipari, kereskedelmi és logisztikai 

szolgáltató központ kialakítása 
� Szolgáltató ház kialakítása 
� Piac átalakítása 
� Mélygarázs kialakítása 

� Parkolók bővítése 
� Multifunkciós közszolgáltatási központ 
� Egészségügyi központ 
� Buszállomás áthelyezése 
� Belvárost tehermentesítő úthálózat 

kialakítása 
� Fürdő felújítása 
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E mellett, az első bekezdésben ismertetett elveknek megfelelően 2008. áprilisában sor került 
a IVS szakhatósági egyeztetésére is, amelynek fő célja a tájékoztatás volt, azaz hogy az 
engedélyező, véleményező szerepkört betöltő szakhatóságok képviselői részére 
bemutatásra kerüljön a városrehabilitáció jelentősége, folyamata, a támogatás elnyerésének 
feltételei, továbbá a lehatárolt városrészek és akcióterületek. Átfogó módon ismertetésre 
kerülnek a tervezett projektek és azok tervi előkészítettség. Az elkövetkező időszakban a 
készülő dokumentumokat rendszeresen továbbítjuk számukra folyamatos visszacsatolást 
biztosítva a tervezés folyamatában. A szakhatóságok szerepe az akcióterületi tervek és az 
egyes projektekre vonatkozó engedélyes és kivitelei tervek kidolgozásánál lesz igazán 
jelentős, ezért 2008 III. negyedévében rendszeres egyeztetésekre, szakmai workshopokra 
lesz szükség. 

6.3.3. Vállalkozói egyeztetések 
Az integrált városfejlesztésben érintett vállalkozói kör alapvetően két nagy csoportra 
bontható. A helyi kis- és középvállalkozókra, valamint a nagyfoglalkoztatókat és befektetőket 
tömörítő csoportra. 

A helyi kis- és középvállalkozások inkább a fejlesztések célcsoportjának tekinthetők, ugyanis 
a fejlesztések eredményeként létrehozott kapacitások (közterek, irodaházak, üzlethelyiségek 
stb.) fogyasztóiként jelennek meg, de partnerként is részt vehetnek a város rehabilitációban 
például saját üzlethelyiségeik, vendéglátóhelyeik felújításával. Esetükben a legfontosabb 
partnerségi eszköz a szükségleteik pontos felmérése, valamint a folyamatos tájékoztatás 
többek között a lehetséges pályázati forrásokról  

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során mindkét vállalkozói, gazdasági kör 
megkeresése megtörtént. A helyi vállalkozások a lakossággal együtt, azokkal azonos 
médiumokból tájékozódhattak a városfejlesztés előkészítéséről. E mellett 2007. november 
13-án szervezett vállalkozói fórum keretében interaktív véleménycserére is sor került. (A 
fórumra meghívottak és megjelentek teljes körét tartalmazó jelenlét ív a mellékletben 
található.) 

A fórumon a vállalkozások képviselői az önkormányzati ügyintézés hatékonyabbá tételét, a 
folyamatos tájékoztatást és a helyi fejlesztési tevékenységek megvalósításába való aktív 
szerepvállalás lehetőségét javasolták, mint olyan tényezőket, amellyel az önkormányzat 
segíteni tudja a részvételüket a városfejlesztésbe. A hatékonyság növelés igényére az 
önkormányzat még az Integrált Városfejlesztési Stratégia előkészítése folyamán reagált, és 
pl. felére csökkentette növelte a telephely ügyintézés átlagos időtartamát. 

A másik vállalkozói kör hatása a program tartalmi elemeit és a városrehabilitáció 
eredményességét tekintve lényegesen intenzívebb. A nagyobb befektetőkkel, a tőkeerős 
beruházókkal és a potenciális ingatlanfejlesztőkkel való kapcsolattartás személyesebb 
jellegű partnerséget igényel annak érdekében, hogy rendelkezésre álló tőkéjük mobilizálása 
Nagykálló akcióterületein történjen meg. Így megvalósítható a források feltárása és 
kialakítható azok ideális kombinációja. 

Befektetői köröket képviselő, Ipari, kereskedelmi és logisztikai központ kialakítását célzó 
pályázatot benyújtó Ingatlangforgalmazó Kft. képviselőjével, a legnagyobb privát 
foglalkoztató Benetton Ungeria Kft, képviselőjével személyes egyeztető megbeszélésekre 
került sor. Véleményük szerint a város és oly módon tud hozzájárulni a helyi gazdaság 
élénkítéséhez, hogy a szükséges ügyintézésben segítségükre van, egyablakos 
ügyintézéssel támogatja tevékenységüket. Ez a megkérdezettek véleménye szerint az elmúlt 
időszakban zökkenőmentesen meg is valósult. A jövőbeli fejlesztések terén a hatóság és 
ügyfél viszony akár közös munkaerő-piaci, illetve városmarketing tevékenységekben is 
elképzelhetőnek tartják az együttműködést. 
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6.3.4. Együttműködés a környező településekkel 
Nagykálló, mint kistérségi központi település funkciójánál fogva is aktív kapcsolatot tart fent a 
környező településekkel. Ahogy a helyzetelemzés szociális közszolgáltatásokat bemutató 
fejezete is rámutatott, a város és a kistérség több települése együtt működteti szociális ellátó 
hálózatát.  

Az integrált városfejlesztési stratégia előkészítése során is több alkalommal történtek 
településközi egyeztetések a városban megvalósítani, erősíteni kívánt funkciók tekintetében. 

A környező településekkel való partnerség tartalmi és formai elemeit a Településközi 
koordináció fejezet részletezi. 

 

6.3.5. Érdekcsoport-elemzés 
Az IVS elkészítése és a városrehabilitáció megvalósítása kapcsán kirajzolódó partnerségek, 
együttműködések vizsgálatához az érdekcsoport-elemzés módszertanát is alkalmazzuk. Az 
alábbi táblázat azokat a fő partnerségi csoportokat jellemzi, amelyek valamilyen formában 
érintettek a városrehabilitációs tevékenységek előkészítésében és végrehajtásában. Ezekkel 
az érdekcsoportokkal folyamatos és intézményesült kapcsolattartás a tervezés első 
szakaszától kezdve. 

36. táblázat A városfejlesztésben érintett csoportok stakeholder elemzése 

Elemzési szempontok 

Érdek-
csoport 

Fon-
tosság 

Szaktudás, 
erőforrások, 

hatalom 
Érdekek és elvárások Akadályozó tényezők 

és problémák 

Előkészítésben, 
végrehajtásban 
betöltött szerep 

Akcióterv 

helyi 
lakosság 

magas városfejlesztési 
szakismereteik 
nincsenek 
érdekérvényesítő 
képességük közepes 

a lakókörnyezet és az 
életminőség fejlesztése 
jobb és bővülő szolgáltatási 
kínálat 
munkahelyek növekvő száma 

az anyagi hozzájárulás 
lehetősége korlátozott 
álláspontjuk könnyen 
befolyásolható, ezért 
ingadozó 
viszonylagos 
érdektelenség 
bizonyos fejlesztések 
esetében ellenérdekeltség 
(pl. akcióterületeken kívüli 
városrészeken az 
ingatlanárak relatív 
csökkenése) 

szükségleteik és 
elvárásaik pontos 
megfogalmazása 
segíti a 
városrehabilitáció 
előkészítését 

kérdőíves 
felmérés 
helyi 
sajtókampány  
lakossági 
fórum az 
akcióterületi 
fejlesztésekről 

civil 
szervezete
k 

magas tapasztalat projektek 
megvalósításában 
viszonylagos 
szervezettség városi 
szinten 

állandó szakmai együttműködés 
a várossal 
nyitottság a város részéről 

forráshiány ESZA-típusú 
projektelemek 
előkészítése, 
megvalósítása 
lakossági 
elfogadottság 
növelése 

Civil Fórum 

helyi kis- és 
középvállal
kozók 

magas a tőkeszegény kkv-k 
erőforrásai és 
érdekérvényesítő 
képessége közepes 

az üzleti tervezést lehetővé tevő 
stabil gazdasági környezet 
bérelhető irodák és 
üzlethelyiségek 
kereskedelmi forgalom 
növekedése 

forráshiány 
bizonyos fejlesztések 
esetében ellenérdekeltség 
(pl. kereskedelmi övezetek 
térbeli eltolódása) 

lehetséges partnerek Keresletelemzé
s 
Vállalkozói 
Fórum 
támogatás, 
segítségnyújtás
, pályázati 
tanácsadás 

nagyobb 
vállalkozás
ok, 
beruházók, 
ingatlanfejl
esztők 

magas jelentős 
mobilizálható tőkével 
és lobbierővel 
rendelkeznek 

az üzleti tervezést lehetővé tevő 
stabil gazdasági és szabályozási 
környezet 
hasznosítható, beépíthető, 
közművesített ingatlanok, ipari 
területek 

telekspekuláció 
telephelyek közötti verseny 

jelentős saját forrást 
igénylő, 
jövedelemtermelő 
városrehabilitációs 
tevékenységek 
megvalósítása 

potenciális 
akcióterületi 
befektetők 
feltárása 
Vállalkozói 
Fórum 
tervalkuk 
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Elemzési szempontok 

Érdek-
csoport 

Fon-
tosság 

Szaktudás, 
erőforrások, 

hatalom 
Érdekek és elvárások Akadályozó tényezők 

és problémák 

Előkészítésben, 
végrehajtásban 
betöltött szerep 

Akcióterv 

szakhatósá
gok 

magas stabil szaktudás 
engedélyezési 
szerepkör 

jogszabályoknak és szakpolitikai 
irányvonalaknak megfelelő 
fejlesztések végrehajtása 

szakpolitikai irányvonalak 
változásai 
a vonatkozó szabályok 
rugalmatlan értelmezése 
az egyes 
(magán)fejlesztések 
kapcsán 

koordináló, 
jóváhagyó szerep, 
szakmai kontroll 

folyamatos 
egyeztetés, 
szakmai 
véleménykikéré
s 

környező 
települések 

közepes magas 
együttműködési 
hajlandóság 
kereslet a város 
szolgáltatásai iránt 

a települések igényeit kiszolgáló 
intézményrendszer 
elérhetőség 
munkahelyek növekvő száma 

esetleges ellenérdekeltség 
bizonyos intézményi 
fejlesztések esetében 

fejlesztési 
elképzelések 
összehangolása 

rendszeres 
egyeztetés a 
tervezés első 
szakaszában 

 

6.3.6. Partnerségi együttműködés a Korányi Stratégia 
megvalósításában 

Az Integrált Városfejlesztési stratégia előzetes egyeztetései során több szervezet is jelezte, 
hogy partnerként támogatja a Korányi Stratégia megvalósítását, illetve saját fejlesztésekkel 
vagy az önkormányzattal közös fejlesztési programokban való részvétellel hozzá is kíván 
járulni a városfejlesztés sikeréhez. Ezek a következő szervezetek: 

� Nagykálló Városért Egyesület 
� Városvédő Egyesület 
� Nő szövetség 
� Nagykállói Művelt Cigányokért Alapítvány 
� Kisebbségi Önkormányzat 
� Település Szolgáltató és Vállalkozó Kft. (TESZOVÁL Kft.) 
� Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agárkamara 
� Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
� Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (ADÉL) 
� Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális, Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia véglegesítését és társadalmasítását követően az 
együttműködő partnerek köre várhatóan tovább fog bővülni. 
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6.4. Szervezeti háttér 

6.4.1. Nagykálló Város Önkormányzata 
Nagykálló Város Önkormányzata jogi személyként működik, feladatait és hatáskörét az 
önkormányzati jogokat gyakorló, 17 tagú képviselő-testülete látja el, mely egyes hatásköreit 
a polgármesterre és a bizottságaira, kisebbségi önkormányzataira és – a törvényben 
meghatározottak szerint – társulásaira ruházhatja. Az önkormányzati feladatok ellátásában a 
képviselő-testület munkáját a polgármester, az alpolgármesterek, a testület bizottságai, és a 
Polgármesteri Hivatal szervei segítik. A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a 
döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére állandó, vagy ideiglenes 
bizottságokat hozhat létre. A képviselőkből és külső tagokból álló bizottságok a következők: 

� Pénzügyi bizottság 

� Városfejlesztési és bűnmegelőzési bizottság 

� Sport bizottság 

� Szociális és népjóléti bizottság 

� Oktatási és kulturális bizottság 

Nagykálló Város Önkormányzata szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános 
irányvonalainak meghatározása a képviselőtestület feladata.  

A bizottságok saját szakterületükön közreműködnek a városfejlesztési tevékenységeket 
megalapozó dokumentumok tervezésében, véleményezésében, figyelemmel kísérik a 
fejlesztések megvalósítását, felügyelik a feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati 
intézmények működését, de ezen általános hatáskörök mellett a bizottságok többsége 
speciális feladatokat is ellát a városfejlesztéshez kapcsolódóan, amelyek jelentősége az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása és megvalósítása szempontjából is 
kiemelkedő.  

6.4.2. Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala 
Az Önkormányzat hivatala Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, melyet a jegyző vezet. A 
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a melléklet mutatja be. 

A projekt előkészítésének menedzsment feladatait a Polgármesteri Hivatal Beruházási és 
Program Csoportjának és Műszaki Irodájának munkatársai látják el, a Polgármesteri Hivatal 
más szervezeti egységei, illetve közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozók bevonásával. Az 
iroda munkatársai korábbi Európai Uniós és saját erőből megvalósított projektek 
előkészítésében és lebonyolításában jelentős tapasztalatokat szerezett szakemberek. 

A projekt végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat a 
polgármesteri hivatal Gazdasági Irodájának közgazda és mérlegképes könyvelő végzettségű 
munkatársai látják el, akik projektek elszámolásában már szintén tapasztalatokkal 
rendelkeznek.  

6.4.2.1. A polgármesteri hivatal új funkciói 
Nagykálló Város Önkormányzat képviselő-testülete egységes hivatalt hozott létre - 
polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására.  

Az Önkormányzatnak az alábbi kötelező feladatokat kell ellátnia:  
� az egészséges ivóvízellátásról 
� az óvodai nevelésről 

� az általános iskolai oktatásról és 
nevelésről 
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� az egészségügyi és a szociális 
alapellátásról 

� a közvilágításról 
� a közutak és a köztemetők 

fenntartásáról 

� köteles biztosítani a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesülését. 

A Polgármesteri Hivatal a fentiek teljesülése érdekében – a teljesség igénye nélkül –az 
alábbi ügyekben lát el hatósági, illetve hatósági hatáskörbe nem tartozó feladatokat (hivatali 
funkciók): 

� településfejlesztés 
� településrendezés 
� az épített és természeti környezet 

védelme 
� lakásgazdálkodás 
� vízrendezés és a csapadékvíz-

elvezetés 
� köztemető fenntartása 
� helyi közutak és közterületek 

fenntartása 
� helyi tömegközlekedés 
� köztisztaság és a településtisztaság 

biztosítása 
� gondoskodás a helyi tűzvédelemről 
� gondoskodás a közbiztonság helyi 

feladatairól 
� közreműködés a helyi 

energiaszolgáltatásban 

� közreműködés a foglalkoztatás 
megoldásában 

� az óvodáról, az alapfokú nevelésről, 
oktatásról gondoskodás 

� az egészségügyi, a szociális 
ellátásról gondoskodás 

� gondoskodás a gyermek és ifjúsági 
feladatokról 

� közösségi tér biztosítása 
� közművelődési, tudományos, 

művészeti tevékenység, sport 
támogatása 

� nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 
érvényesítésének biztosítása 

� az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése. 

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, illetve az azt vezető jegyző –a 
teljesség igénye nélkül – az alábbi ügyekben minősül első fokú hatóságnak: 

� helyi adó, illetve gépjármű adó 
ügyek, 

� kereskedelmi hatósági ügyek, 
� szabálysértési hatósági ügyek, 

� szociális igazgatási ügyek, 
� jegyzői hatáskörben lévő 

gyámhatósági ügyek, 
� építéshatósági ügyek.

 

A Polgármesteri Hivatal bevonásával az alábbi ügycsoportokban minősül a jegyző 
körzetközponti feladatokat ellátó hatóságnak: 

� okmányirodai feladatok: (illetékességi terület: Nagykálló, Balkány, Biri, Kállósemjén, 
Geszteréd, Bököny, Szakoly) 

� gyámhivatali feladatok: (illetékességi terület: Nagykálló, Balkány, Biri, Kállósemjén, 
Geszteréd, Bököny, Szakoly) 

� kiemelt első fokú építéshatósági feladatok: (illetékességi terület: Nagykálló, Balkány, 
Biri, Kállósemjén, Geszteréd, Bököny, Szakoly). 

A Polgármesteri Hivatalban a 2007. év folyamán megközelítőleg 50.000 ügyfél fordult meg. 

A Polgármesteri Hivatalban 2008. július 1-től bevezetésre kerül egy olyan korszerű iktató és 
ügyiratkezelő rendszer melynek segítségével ettől az időponttól kezdve ez ügyfelek az 
ügyeiket elektronikusan is intézhetik. 
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6.4.3. Nagykálló Város Önkormányzatának döntéshozatali rendje 
Nagykálló Város Önkormányzatának döntéshozatali rendje a következőképpen foglalható 
össze: 

Első lépésként a fejlesztendő terület illetékes gazdája elvégzi a szakmai előkészítést, majd 
konkrét javaslatot fogalmaz meg a várost érintő lépésekkel kapcsolatban. Döntés előkészítő 
javaslattétellel a Polgármesteri Hivatal illetékes irodája vagy az Önkormányzat gazdasági 
társasága, intézménye állhat elő. 

A döntés előkészítő javaslatot az adott témában hatáskörrel rendelkező bizottság tárgyalja 
meg és terjeszti a képviselő-testület elé. Bizonyos, jogszabály által előírt esetekben – ilyen 
például egy rendelet-tervezet előkészítése – a javaslat előkészítése a jegyző hatásköre. 

A folyamat utolsó lépéseként az előterjesztés alapján a képviselő-testület hozza meg a 
döntést. 

6.4.4. Nagykálló Város Önkormányzatának költségvetési helyzete 
Az Önkormányzat költségvetési helyzete stabil. Az intézmények zökkenőmentes 
működtetéséhez minimális mértékű hitel felvételére sem került sor.  

2008-ban az Önkormányzat több, mint 5,3 milliárd Ft-ból gazdálkodik, amiből közel 1,5 
milliárd Ft-ot az önkormányzati intézmények működésére biztosít. Az önkormányzat a 
fejlesztéseit önerőből és pályázati források felhasználásával igyekszik megvalósítani. A 
fejlesztésekhez szükséges saját erő biztosításáról minden esetben a képviselő testület dönt. 

6.4.5. Városfejlesztési társaság 
Nagykálló következő évekre tervezett fejlesztéseinek zavartalan lebonyolítása érdekében a 
város felkészül arra, hogy Városfejlesztési Társaságot hozzon létre, amely önállóan 
gazdálkodó egységként menedzselni tudja a városfejlesztési programok megvalósítását. 

Nagykálló tulajdonában jelenleg is több olyan gazdasági társaság és egyéb szervezet van, 
amelyek tevékenysége valamilyen módon kapcsolódik a városfejlesztéshez, a 
városrehabilitációhoz: 

� A TESZOVÁL Kft. végzi, a közterületek tisztántartását, a hulladékgyűjtést és -
kezelést, a Városi Strand üzemeltetését, a temető üzemeltetését, valamint közüzemi 
víz- és csatorna szolgáltatásokat 

� A Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális, Kiemelten 
Közhasznú Kft. (Önkormányzati Nonprofit Kft.) a tájékoztatási, városmarketing, 
rendezvényszervezési és kulturális feladatok ellátásával tud hozzájárulni a 
városfejlesztés sikeréhez 

A Városfejlesztési társaság fő feladatai a városrehabilitáció stratégiai tervezése, a projekt-
generálás és befektetés-ösztönzés, a partnerség, a tájékoztatás, a pályázati és magán 
források, befektetők felkutatása, a projektmenedzsment, továbbá a fejlesztések pénzügyi 
egyensúlyának biztosítása lesz. A városfejlesztési társaság létrehozásáról a város 
képviselőtestülete dönt, a jogszabály tartalmazza a társaság működésének feltételeit, a 
hatásköröket, a törzstőke nagyságát, a városrehabilitációs támogatásokhoz biztosítandó 
saját forrás mértékét és a humánerőforrásra vonatkozó elvárásokat. Ezt követően az 
önkormányzat egy megállapodás keretében megbízza a társaságot a városrehabilitáció 
megvalósítására. A városfejlesztési akciók pénzügyi egyensúlyának, megvalósíthatóságának 
és fenntarthatóságának folyamatos ellenőrzését az alábbi alapelvek biztosítják: felelősségi 
körök tisztázása, folyamatos információáramlás, kockázatelemzés, pénzügyi 
kötelezettségvállalás. 
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6.5. Településközi koordináció 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával, illetve az ahhoz kapcsolódó projekt elképzelések 
településközi koordinációja elsődlegesen a Dél-Nyírségi Önkormányzati Kistérségi Társulás 
(ADÉL) keretein belül, a társulás tagtelepülései között valósult meg.  

A Társulásnak kiemelt célja is a települések területfejlesztési folyamatainak koordinálása, 
összehangolása. A településközi terület- és településfejlesztési folyamatban az ADÉL az 
egyeztetési fórum szerepen túl szervezeti szinten szervezeti szinten koordinálja a 
kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, illetve az 
együttműködést az állami és civil szervezetekkel. 

A kistérségen belül az ADÉL projektcsatorna funkciókat is betölt. Ez azt jelenti, hogy 
folyamatosan gyűjti a kistérségben az önkormányzati, gazdasági, és civil szervezetek, 
magánszemélyek fejlesztési programokkal kapcsolatos elképzeléseit, valamint a 
megfogalmazódó projektjavaslatokat. Az összegyűjtött információk mentén hatékonyabbá és 
eredményesebbé válik a település közi koordináció, amely az önkormányzati 
együttműködéseken túl a privát szférán belüli, illetve az önkormányzati és privát szféra közös 
fejlesztési irányainak megvalósítását is elősegíti. 

A településközi koordinációban aktív szereplőként részt vesz az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség. Az Ügynökség a vonatkozó pályázati kiírás elbírálásával, a 
tevékenységek befolyásolásával biztosítja a fejlesztések regionális összhangját, segédkezik 
az egymást gyengítő hatások kiküszöbölésében. A potenciális versenytársak és 
együttműködők (azonos méretű és adottságú települések) közötti párbeszéd a régión belül – 
hasonlóan a többi régióhoz – kevéssé jellemző. A települések közötti együttműködés terepe 
elsődlegesen a kistérségi szint, azon belül is a kistérségi társulás. 

A kistérségi szerepkörből adódó alapfeladatokat Nagykálló képes ellátni, és mint a térség 
gazdaságának meghatározó területe és jelentős foglalkoztatási bázisa, képes gazdasági-
társadalmi fejlődést generálni az érintett településeken. Egyértelműen leszögezhető, hogy a 
városnak nem érdeke a pontszerű, elszigetelt fejlődés, hiszen ha nagy a fejlettségbeli 
kontraszt a város és környéke között, az negatívan befolyásolhatja a város egészének 
gazdasági-társadalmi fejlődését. A város és a kistelepülések közötti szoros 
egymásrautaltság alapja az erősségeket építeni és a gyengeségeket megszűntetni kívánó 
gondolkodásmód és a funkciók ésszerű megosztása. 

A Nagykálló kistérség és vonzáskörzet egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a 
térség képessé váljon arra, hogy problémáit és szükségleteit közösen megfogalmazza, majd 
ezeket integrált programokká, komplex projektekké alakítsa. A párhuzamos kapacitások 
elkerüléséhez, valamint a város és környéke közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív 
migráció, párhuzamos kapacitások) megelőzéséhez tehát nemcsak Nagykálló, hanem a 
környező települések fejlesztési igényeit is pontosan ismerni kell. A fejlesztési igények és 
potenciális fejlesztési területek felmérése a 2007-ben történt meg, egy átfogó, kistérség 
fejlesztési program előkészítéseként10. A térség, a településközi fejlesztések 
koordinációjában kihasználja az országos szintű Kezdet portál szolgáltatásait is, ami – a 
honlap szlogenje szerint – a „regionális fejlesztési kezdeményezések tára”. 

A városi rangú települések (pl. Újfehértó) saját vonzáskörzetük kibővítésére és 
megerősítésére törekednek. Ennek eléréséhez a jelenlegi pályázati kiírásoknak megfelelően 
több olyan program kidolgozása is várható, amelyek jellegükben hasonlóak a nagykállói 
városrehabilitációhoz, de jelentőségükben és hatókörükben elmaradnak attól. A közeli 
községekben kisebb léptékű, részben pontszerű településfejlesztési akciók valósulhatnak 
meg, amelyek kifejezetten a helyi lakosság életminőségének javítására irányulnak. 

                                                
10 A felmérést a FATIMEX-EURO Gazdasági Tanácsadó és Fejlesztő Kft. végezete külön-külön a 
kistérség minden településén. 
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A térség településeinek jelenleg magas pályázati aktivitását elsősorban az Észak-alföldi 
Operatív Program 4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése konstrukció okozza, 
amelyre többnyire a térség önkormányzatai nyújtották be projektjavaslataikat. Mivel az 
oktatási fejlesztések esetében – a szakpolitikai irányvonalaknak megfelelően – a magas 
kapacitáskihasználtság és a társulási forma ösztönzése kiemelt szerepet játszik, ezért az 
várható, hogy a térségben racionalizálódni fog a nevelési-oktatási intézmények rendszere. 
Hasonló folyamatok prognosztizálhatók az egészségügyi intézmények fejlesztésénél is. 

A tervezett fejlesztések településközi koordinációjában a Kistérségi Menedzsment Szervezet 
vesz részt aktívan együttműködve az érintett települések önkormányzataival. Az 
önkormányzati szervezetekben jelentős projektmenedzsment tudás halmozódott fel ahhoz, 
hogy az érintett települések fejlesztési elképzeléseit koordinálni tudják. Ehhez szükséges  

� a térségi szinten megjelenő új projektjavaslatok folyamatos számbavétele,  

� a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése, 

� a fejlesztések megvalósításának évenkénti felülvizsgálata,  

� a települések és a térség stratégiai fejlesztési dokumentumainak felülvizsgálata.  

Összességében megállapítható tehát, hogy Nagykállón tervezett Városfejlesztési 
tevékenységek és az azokat megalapozó Integrált Városfejlesztési Stratégiával a környező, 
több milliárd forintnyi nagyságrendű fejlesztési elképzelések területi szintű kölcsönhatása 
pozitív mérleget mutat, a hatások szinergikusan kiegészítik, felerősítik egymást, felesleges, 
párhuzamos kapacitásokat létrehozó, egymást kioltó fejlesztések nem valósulnak meg. A 
fejlesztések eredményeként az ellátott funkciók optimalizálására kerül sor az Európai Unió 
egyik legfontosabb alapelvének, a szubszidiaritásnak a figyelembevételével. 

 

6.6. Monitoring 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó monitoring a megvalósítás során 
kettős értelemben valósul meg: 

� Egyfelől az elérendő célokhoz kötődő, magát a reálfolyamatot mérő jórészt 
kvantitatív, objektív output-, eredmény- és hatásindikátorok, valamint a 
forrásallokációs rendszeren keresztül a fejlesztési támogatásokhoz kötődő fejlesztési 
érték, illetve a városrészekre, az adott konkrét fejlesztési cél alapján allokálásra 
kerülő népességarányos támogatás alapján. 

� Másfelől szükséges a célrendszert elemei összességében is vizsgálni, valamint az 
egyes célokhoz rendelt beavatkozások kölcsönhatását, hatékonyság-, kapacitás- és 
hatásvizsgálatát is elvégezni. A komplex elemzések alapján mérhető az egyes célok 
területfejlesztési hatása. Kiemelten kell kezelni a fejlesztési támogatásokhoz kötődő 
kapacitásbővülések elemzését a társadalmi elvárások, a valós szükségletek és a 
költségvetési korlát oldaláról is, különösen a közjavak fejlesztése esetén. Ekkor a 
méretgazdaságossági indikátorok alkalmazása szükséges. 

Nagykálló Integrált Városfejlesztési Stratégiájának végrehajtását és eredményeit a város 
képviselőtestülete évenként értékeli. A beszámoló tartalmazza  

� a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtottságának rövid 
áttekintését, 

� a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információit (projekt 
költségvetése, források összetétele), 

� városrészenként és tematikus célonkénti áttekintést a stratégia végrehajtásának 
kezdete óta megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről, 
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� a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladást, az indikátorok kiinduló és 
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltűntetésével. 

A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését az átfogó cél, valamint és 
a tematikus célok és a városrészi mellé rendelt indikátorrendszer biztosítja. A hatékony 
monitoring rendszer jellemzője a stratégiához kapcsolódó beavatkozások és tartalmi 
összefüggések figyelése egységes elvek és integrált szemlélet mentén. Emellett szükséges 
az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó adattartalmak (pl. vállalt kötelezettségek) egzakt 
definiálása, időszakos összegyűjtése, rendszerezése és elemzése. Az indikátorok 
segítségével a stratégia egyes céljai számszerűsíthetővé és ezáltal mérhetővé válnak. 
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6.6.1. Indikátorrendszer11 
Cél Indikátor neve Indikátor definíciója Mérték-

egység Forrás Adatgyűjtés 
gyakorisága 

A városi gazdaság 
teljesítménye 

Nagykállóban működő gazdasági szervezetek és egyéni vállalkozók 
éves nettó árbevételének 2007. évre diszkontált értéke (cél: 
növekedés) 

millió Ft Polgármesteri Hivatal Éves 

A városban élők 
munkajövedelme 

Nagykállón élő foglalkoztatottak éves munkajövedelmének 2007. 
évre diszkontált értéke (cél: növekedés) 

millió Ft APEH Éves 

Alacsony 
komfortfokozatú 
lakások aránya 

Nagykálló teljes területén található alacsony komfortfokozatú 
lakások száma (cél: csökkenés) 

db KSH Népszámlálásko
r 

Átfogó cél 

Munkanélküliségi ráta A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez 
viszonyítva 

% KSH Éves 

Belvárosi utak elméleti 
terheltsége 

Nagykálló belterületén található burkolt utak hossza (egysávosra 
vetítve) és a Nagykállón regisztrált gépjárművek hányadosa (cél: 
növekedés) 

km UKIG, Polgármesteri 
Hivatal 

Éves A. A város belső közlekedési 
feltételeinek javítása 

Járdák hossza Nagykálló belterületén a burkolattal ellátott járdák hossza km Polgármesteri Hivatal Éves 
Kerékpárutak hossza Nagykállói bel- és külterületén lévő kerékpárutak hossza (cél: 

növekedés) 
km Polgármesteri Hivatal Éves B. A város külső 

elérhetőségének fejlesztése 
Tömegközlekedést 
igénybe vevők 

A városi tömegközlekedés által adott évben szállított utasok száma 
(cél: stagnálás) 

fő Szabolcs Volán Zrt. Éves 

Betelepült vállalkozások  Ipari és/vagy kereskedelmi övezetekbe vagy parkba betelepült 
vállalkozások számának változása (cél: növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal Éves C. Fejlett és innovatív vállalkozói 
környezet megteremtése a stabil 
és diverzifikált gazdasági 
szerkezet kialakításához 

Regisztrált 
vállalkozások 

Regisztrált vállalkozások számának változása (cél: növekedés) db KSH Éves 

Gyengén teljesítő 
tanulók aránya 

A Kompetenciamérés olvasási-szövegértési skáláján 2-es alatti 
eredménnyel teljesítő tanulók aránya a 6., 8. és 10. évfolyamokon 
(cél: csökkenés) 

% Országos 
Kompetenciamérés 
(Oktatásfejlesztési 

Intézet) 

Éves 

Szakmunkás tanulók 
elhelyezkedési esélye 

Nagykállóban működő szakiskolai képzésből a munkaerőpiacra 
lépők közül az iskola befejezése után 1 évvel foglalkoztatásban állók 
aránya (cél: növekedés) 

% Szakiskolák által 
folytatott nyomon 

követéses adatfelvétel 

Éves 

D. A térségi munkaerő-piaci 
keresletre rugalmasan reagáló 
oktatási, képzési és átképzési 
rendszer kialakítása 

Középiskolák képzési 
teljesítménye 

A nagykállói középiskolában érettségizettek közül a felsőoktatásban 
továbbtanulók aránya (cél: növekedés) 

% Középiskolák nyomon 
követéses adatfelvétele 

Éves 

                                                
11 Az anti-szegregációs indikátorok az anti-szegregációs terv fejezet végén kerültek bemutatásra. 
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Cél Indikátor neve Indikátor definíciója Mérték-
egység Forrás Adatgyűjtés 

gyakorisága 
Köz és közigazgatási 
funkciók 

Nagykállóban ellátott köz és közigazgatási funkciók száma 
(cél:növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal Éves E. A térségi szerepkör erősítése 

Testvérvárosi 
kapcsolatok 

Testvérvárosi kapcsolatok száma (cél: növekedés) db Polgármesteri Hivatal Éves 

Harangodot érintő 
turisztikai útvonalak  

Harangodot érintő turisztikai útvonalak száma (cél: növekedés) db Önkormányzati a 
Nonprofit Kft. 

Éves 

Rendezvények száma Harangodon megrendezett rendezvények száma évente (cél: 
növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal Éves 

F. Harangod és környékének a 
régió idegenforgalmi kínálatában 
integrálható turisztikai 
célterületté fejlesztése 

Vendégéjszakák száma Szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (cél: növekedés) vendég-
éjszaka 

KSH Éves 

Gondozott zöldterületek Gondozott zöldterületek nagysága a város belterületén (cél: 
növekedés) 

m² Polgármesteri Hivatal Éves 

Lakásállomány  A város lakásállományának változása (cél: növekedés) db Polgármesteri Hivatal Éves 

G. Modern, kiegyensúlyozott 
kisvárosi településszerkezet 
kialakítása 

Szelektíven gyűjtött 
hulladék aránya 

Szelektíven gyűjtött lakossági hulladék aránya (cél: növekedés) % TESZOVÁL Kft. Éves 

H. A lakosság egészségi 
állapotának javítása és az 
egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztése 

Várható élettartam A városban élők születéskor várható élettartama (cél: növekedés) év KSH 10 évenként 

Kulturális rendezvények 
résztvevőinek száma 

Kulturális, ismeretterjesztő és közösségi rendezvények, előadások 
résztvevőinek száma (cél: növekedés) 

fő Polgármesteri Hivatal, 
Önkormányzati a 

Nonprofit Kft. 

Éves I. A magas szintű kultúra, 
hagyományőrzés és a 
közművelődés lehetőségeinek 
biztosítása A könyvtárba 

beiratkozott olvasók 
száma 

A könyvtárba beiratkozott olvasók száma, beleértve a napijeggyel 
érkezőket és az internetszobát használókat is (cél: növekedés) 

fő Önkormányzati a 
Nonprofit Kft. 

Éves 

Aktív kereső nélküli 
háztartások száma 

Az aktív kereső nélküli, aktív korú taggal rendelkező háztartások 
száma (cél: csökkenés)  

db KSH Népszámlálás 10 évenként 

Szociális bérlakások 
száma 

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások száma (cél: 
növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal Éves 

J. A szociális biztonság 
megteremtése 

Ösztöndíjban 
részesülők 

Önkormányzati ösztöndíjban részesülő hátrányos helyzetű gyerekek 
száma 
 
 
 

db Polgármesteri Hivatal Éves 
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Cél Indikátor neve Indikátor definíciója Mérték-
egység Forrás Adatgyűjtés 

gyakorisága 
Városrészek 
népességszáma 

Az egyes városrészek lakosainak száma (cél: növekedés) fő KSH Népszámlálás 10 évenként 

Városrészekben 
működő vállalkozások 
száma 

Az egyes városrészekben működő egyéni, illetve társas 
vállalkozások száma (cél: növekedés) 

db KSH 10 évenként 

V1-V7. Városrészi célok 

Városrészek közötti 
diszparitási mutató 

A városrészek között fennálló különbségek megállapítására 
vonatkozó komplex mutató az alábbi városrészi szintű adatokból 
előállítva: 
� Öregedési index 
� Aktivitási ráta 
� Felsőfokú végzettségűek aránya a 7 évesnél idősebb népesség 

körében 
� Komfortos lakások aránya 
� Szennyvízhálózatra bekötött lakások aránya 
(cél: csökkenés) 

- KSH, 
Polgármesteri Hivatal 

10 évenként 
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7. MELLÉKLETEK 
 

7.1. Vállalkozások aránya gazdasági áganként 
 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

mezőgazd. , v adgazdálk., erdőgazdálk., halgazdálk.

bány ászat, feldolgozóipar, v illamosenergia, gáz-, gőz-, v ízellátás

építőipar

kereskedelem, jav ítás

szálláshely -szolgáltatás, v endéglátás

szállítás, raktározás, posta, táv közlés

pénzügy i közv etítés

ingatlanügy letek, gazdasági szolgáltatás

oktatás

egészségügy i, szociális ellátás

egy éb közösségi, személy i szolgált.

Vállakozások aránya gazdasági áganként, 2005-ben

Nagykálló Kistérség Megye Régió
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7.2. Nagykálló Város főbb nevezetességei 
 
 
Polgármesteri hivatal  

A múlt század közepén a Kállay családnak épült kúria, ma a város igazgatásának 
központi helyszíne. 

 

 

 

Milleniumi emlékmű 

A Millenniumi emlékmű 1896 óta áll a Szabadságkert déli részében a Rákóczi-torony 
előtt. 
A polgári és lelki szabadságért való küzdelem emlékéül emelték.  
A következő felirat olvasható rajta: "Ezen emléktől délkeletre 400 méternyire állott a 
Kállói Végvár, melyben Bocskay István, I. Rákóczy György, II. Rákóczy Ferencz a 
szabadságharczok idején táboroztak, honnan I. Rákóczy György Függetlenségi 
Kiáltványát a nemzethez kibocsátotta." 

 

 

 

Nagykálló főtere 

Városunk főterének, azaz a Szabadságkert (Szabadság tér) felújítása 2003-ban 
történt meg. Ez egy 300 méterszer 50 méteres zöld terület a város központjában. Itt 
található a millenniumi emlékmű, a Szabadság-szobor és az Ismeretlen szovjet 
katona szobra. Itt került elhelyezésre II. Rákóczi Ferenc szobra, a szobor környéke 
pedig térburkolatot kapott. Idén a főtér közelében álló Szilágyi István emlékház 
újjáépítése, valamint a Vár utca sétánnyá alakítása kerül sorra. A város vezetésének 
közeli tervei között szerepel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emlékművének cseréje. 

 

Református templom 

A Szabadságkert déli oldalát a Református templom és haranglába: a 60 
méter magas Rákóczi torony zárja le. A korábbi fatemplom helyén 1710 
körül épülhetett a kőtemplom.  

1983 óta, a Nyírbátori Zenei Napok keretében, hangversenyeket is tartanak 
benne. 1986 óta új harang szólítja istentiszteletre a híveket. 

 

 

Római katolikus templom 

 

A Római katolikus templom a XVIII. században késő barokk stílusban épült Szent 
Péter és Szent Pál tiszteletére. Fatornya helyett 1826-ban téglatornyot kapott, majd 
az 1863-as tűzvész után újjáépítésre került. 
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Görög katolikus templom 

 Az alaprajza hasonlít a gótikus templomokéra, de szentélye a gótikus stílusra 
jellemző méreteknél kisebb. A támpillérek formája is eltér, inkább barokk stílusú. 
Építése a XVIII. század első harmadára tehető, így ez Nagykálló legrégebbi épülete. 

 

 

 

 

Korányi Emlékház 

Ebben a házban született tölcsvári báró Korányi Frigyes dr., a főrendi ház tagja, a 
budapesti királyi tudományegyetem nyilvános rendes tanára, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, a Szt. István rend kiskeresztese, a magyar orvosképzés kiváló 
mestere és hazánkban a tuberculosis elleni küzdelem megteremtője 1828. dec. 20-én 
1914 óta a ház falán emléktábla is van. A házban orvostörténeti kiállítás található. 

 

Harangod 

Harangod területe dombos, erdős, ligetes táj, amelyet egy 75 hektáros mesterséges tó 
tesz még vonzóbbá. Az erdő árnyékot ad, a tó lehetőséget a horgászatra, csónakázásra, 
tehát a tábor alkalmas a szabadidő tartalmas eltöltésére. Ezen a területen működött 1987-
től 1999-ig a Téka-tábor, amelynek kialakításakor hét faépületet hoztak létre. Ekler Dezső 
építész tervei alapján. 

Ilyen a Tánccsűr, amely csak fából készült, kör alapú, 250 m2 alapterületű, és körülbelül 
300 ember befogadására alkalmas építmény. 

Az elmúlt években – a turisztikai célelőirányzat támogatásával – a II. Rákóczi Ferenc 
Művelődési Központ szervezésében létrejött a Kaláris Népművészeti Gyermektábor, ahol 

népi kismesterségeket sajátíthattak el a fiatalok. Gépjárművekkel pormentesített úton kereshető fel, 
sőt kerékpárúton is megközelíthető. 

Ínségdomb 

Az Ínségdomb egy 12 méter magas homokdomb, amelynek tetején kilátó áll. 
Története nem mindennapi. Az Ínségdomb születését egy párját ritkító aszály sújtotta 
évnek (1780) köszönheti, amikor a tűrés végső határához érkező kállói szegénység a 
város akkori földesurához, Kállay Ferenchez fordult kölcsöngabonáért. Kállay csak 
azzal a feltétellel volt hajlandó gabonát adni, ha "kamat" fejében dombot emelnek, s a 
tetejére kilátót ácsolnak számára. A jobbágyok targoncával, teknővel, dézsával, 
szakajtóval, köténnyel hordták össze a dombot. A népi lelemény találóan nevezte el 

Ínségdombnak. A kilátót Nagykálló hagyománytisztelő lakossága a hatvanas években felújíttatta. 

Régi zsidótemető 

Itt található Taub Eizik Izsák sírhelye, akit már életében is csodarabbinak neveztek. 
Mind a mai napig a chaszidok (a zsidó vallás népies irányzata) zarándokhelye. A 
csodarabbi kezdeményezte, a zsidó hitközség hozta létre 1814-ben a Betegeket 
Gyámolító Egyletet, amelyből kialakul a Járványkórház. 
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A volt megyeháza 

A volt megyeháza épülete (1779 - 1876) 1895-től tébolyda, majd elmegyógy intézet, 
ma Megyei Pszichiátriai Szakkórház. A kétszintes, hatalmas épület, barokk- 
klasszicista stílusú. Tervezője, építője: Salvator és Giuseppe Aprilis. 

 

 

Kállai kettős 

Nagykálló kulturális nevezetessége a Kállai kettős, amelynek műfaja: táncballada. A 
táncnak meséje, legendája van, egy civakodó, majd kibékülő és boldogan együttmulató 
szerelmespárról szól. 

 

 

 

 

 

II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központ 
II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központ belső falán van elhelyezve Kodály Zoltán 
emléktáblája, aki a Kállai kettős című kórusmű zeneszerzője. Általa vált világhírűvé a 
mű. A kétévente megrendezésre kerülő Kállai Kettős Néptáncfesztivál házigazdájának 
a szerepét is a művelődési központ látja el. 

 

 

Ratkó József Könyvtár 

A Művelődési Központtal egy épületben található a Ratkó József Városi Könyvtár, 
amely körülbelül 50 000 könyvtári egységet tartalmaz. 

A könyvtár kiállítótermében kerültek elhelyezésre a nagykállói születésű Ámos Imre 
rajzai, illetve szintén csak itt tekinthető meg Szondi György: Nagykálló sporttörténete. 

 

 

Kállói Földvár 

A Kállói Földvárvár 1570 és 1573 között épült. 1574 –ben végvárrá minősítették és a 
három részre szakadt ország találkozási pontja lett. A földvár 52 méterszer 58 méter 
alapterületű volt, 7-8 méter magas sánccal, sarkain bástyákkal. Oldalait belül fa cölöpök 
tartották, azon döngölt agyagos föld volt, kívül 2 méter vastag téglafal és 5,5 méter 
széles várárok. A vár belsejében épületek, istállók, fegyverraktár, kovácsműhely, 
malom, konyha, kápolna és a kapitány háza állt. 

 

Városi Strandfürdő 

A strandfürdő a város központjához közel található. A nagykállói strand 10.000 m2-es 
gyönyörű, parkosított terület, szép fákkal, zöld pázsittal. A Teszovál Kft. kezelésében 
működik, május végétől szeptember végéig. 42 fokos gyógyvizével, kellemes, 
parkosított környezetben, röplabda-, lábtenisz-, tollaslabda-, és focipályával, büfékkel, 
kabinos és vállfás öltözőkkel várja látogatóit. Az itt található három medence 
alapterülete 670, 100, és 180 m2, amelyeknek hőmérséklete 24–26, 28–30, valamint 
32–34 ºC. 

A vízre nátrium-kloridos, jódos, brómos ásványi anyag tartalom jellemző, amelynek köszönhetően 
kiválóan alkalmas reumatikus megbetegedések kezelésére. 
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7.3. Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek 
Nagykállóban 

 
Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek Nagykállóban 

Azonosító Lelőhely Lelőhelyszám, megjegyzés 

33187 Korhány-halom 1 

33188 Cukertanya, Cuker-dűlő 2 

34918 Nyírjes- dűlő 3 

34841 Harangod 4 

34842 Harangod II. 5 

35154 Békástól Északra I. 6 

35155 Békástól Északra II. 7 

35156 Harangod-Békástól D-re 8 

35157 Harangod III. 9 

35158 Harangod IV. 10 

38826 Kis-Ludas dűlő 11 

38827 Kis-Ludas dűlő II. 12 

44523 Református harangtorony 13 

44525 Fő utca, Kiss Gyula borbélymester telke 14 

44526 József A. utca 15 

44527 Elizium, Ínségdomb 16 

44529 Kállósemjéni u. 17 

44538 Vár 18 

44539 Strandfürdő 19 

44540 Vármegyeháza 20 

44541 Vasútállomás 21 

44542 Harangod 22 

44544 Balkány (VII/3.) – folyás nyugati partja 23 

44545 Czuker- tanyától délre 24 

44546 Fintor-tag 25 

Csegze-dűlő 26 

Fintor-tanya 27 

Pap-tag, Benetton 28 

Pap-tag, Nagy-gát 29 

Hubafai–dűlő I. 30 

Hubafai-dűlő II. 31 

44547 Postakert Azonosítatlan 

44548 Harangod Azonosítatlan 

44549 Görénymocsár-dűlő, Appel Sándor birtoka Azonosítatlan 

44550 Görényrét Azonosítatlan 

44551 Kiskálló, Kiscsere Azonosítatlan 

44552 Hugyaj Azonosítatlan 
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Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek Nagykállóban 

Azonosító Lelőhely Lelőhelyszám, megjegyzés 

44553 Harangodi-tó Azonosítatlan 

44554 Nagykálló határa Azonosítatlan 

44555 Nagykálló határa II. Azonosítatlan 

44556 Kiskálló, Kőhíd alatt Azonosítatlan 

44557 Nagykálló határa III. Azonosítatlan 
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7.4. KSH Népszámlálási adatok 
 

7.4.1. Nagykálló - városrész adatok IVS 
Forrás: 2001. évi népszámlálás         
         

Mutató megnevezése Nagykálló 
összesen 

Belváros 
(A) 

Északi 
kertváros 

(B) 

Nyugati 
kertváros 

C 

Ipari, 
kereskedelmi 

övezet (D) 

Déli 
kertváros 

E 

Kiskállói 
rekreációs 
terület (F) 

Városkörnyéki 
tanyák (G) + 

külterület 
1. Lakónépesség száma 10 588 1 908 1 833 2 323 252 2 638 1 179 454 
2. Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,4 16,8 19,3 19,9 26,6 18,1 24,0 21,4 
3. Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,5 62,2 67,1 67,1 61,1 64,4 62,1 59,7 
4. Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 16,0 21,0 13,6 13,1 12,3 17,5 13,9 18,9 
5. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

33,1 23,3 25,3 38,8 53,9 32,5 39,6 53,9 

6. Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 9,0 14,0 11,2 8,5 2,0 7,8 3,6 4,6 

7. Lakásállomány (db) 3 467 689 586 658 79 907 371 177 

8. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 21,5 17,9 12,0 23,1 35,4 21,8 21,3 54,2 

9. Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

54,9 52,7 48,0 64,6 57,8 50,8 55,5 63,5 

10. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül 

23,8 17,6 15,4 30,8 34,4 22,7 27,3 39,1 

11. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 42,7 44,8 49,5 34,1 40,6 45,9 42,2 33,1 

12. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,8 44,0 31,6 43,1 37,3 43,3 41,6 58,0 
13. Állandó népesség száma 10 205 1 817 1 824 2 028 252 2 651 1 182 450 
         

 * Az oszlop tartalmazza a 2001-ben összeírt hajléktalanok (1 fő) adatait.   
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7.4.2. Nagykálló - indikátorok a szociális városrehabilitációhoz 
Forrás: 2001. évi népszámlálás   

   

Mutató megnevezése Belváros (A) 
Nyugati 

kertváros C 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 
15-59 éves népesség körében 23,3 38,8 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében 14,0 8,5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 34,6 47,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi 
lakónépességen belül 64,0 70,3 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 16,6 19,1 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: 
tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak 
száma) 

6,1 8,6 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a 
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 15,8 15,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 15,8 22,0 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,2 12,0 
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7.4.3. Szegregátumokra vonatkozó KSH Népszámlálás 2001. adatok 
 

37. Táblázat: A szegregátumok főbb demográfiai és lakásállományi mutatói 

Mutató megnevezése 1. 
szegregátum 

2. 
szegregátum 

3. 
szegregátum 

Kiskállói 
szegregátum 

Lakónépesség száma 58 143 358 72 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya (%) 

19,0 32,9 32,7 36,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya (%) 

56,9 61,5 58,9 52,8 

Lakónépességen belül 60- x évesek 
aránya (%) 24,1 5,6 8,4 11,1 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%) 

72,7 59,1 64,5 60,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 0,0 2,8 1,7 3,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

78,8 72,7 72,5 76,3 

Munkanélküliségi ráta (%) 56,3 22,6 43,8 35,6 

Lakásállomány (db) 17 39 94 14 

Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya (%) 

17,7 43,6 46,8 50,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül (%) 

18,8 42,9 50,0 46,2 

Az egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül (%) 18,8 17,1 14,3 16,5 

Forrás: KSH – Népszámlálás 
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7.5. Iskolai közoktatás integráltsága 

7.5.1. Általános iskolai közoktatás integráltsága 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 

gyermek-, tanulólétszám az 
intézményben 

Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két 
tanítási nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

OM 
azonosító 

intézmény neve 

Összesen HH / 
HHH 

SNI Összesen HH / 
HHH 

SNI Összesen HH / 
HHH 

SNI Összesen HH / 
HHH 

200 645 
Nagykállói Általános 
Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat 
965 496/225 63 945 476/207 43 - - - 20 20/18 

 

7.5.2. Középiskolai oktatás integráltsága (önkormányzati intézmények) 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 

gyermek-, tanulólétszám az intézményben 

Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két 
tanítási nyelvű iskolai oktatás 

Gyógype-
dagógiai 
tagozat OM 

azonosító 
intézmény neve 

Ö
ss
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200 943 Nagykállói Kállay 
Rudolf Szakiskola 320 177 55,3% 114 35,6% - 320 177 55,3% 114 35,6% -  - -    - 

33 649 

Nagykállói 
Gimnázium 

Szakközépiskola és 
Kollégium 

960 299 31,2% 49 5,1%  814 274 33,7% 48 5,9% 1 0,1% 146 25 17,1% 1 0,7%  



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA  MELLÉKLETEK 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.  187 

7.6. A település infrastruktúrája 

38. Táblázat: Infrastruktúrával részben vagy teljesen ellátatlan utcák 

2007. év 

Utcák, ahol részben 
vagy egészben nem 

érhető el az 
infrastruktúra 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma az el nem látott 
utcákban 

Érintett 
városrészek 

Erdőalja út  Északi kertváros 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Porosladány dűlő 1 Nyugati kertváros 

Vezetékes víz 

Lászlókert 2 Városkörnyéki tanyák 

Elektromos áram Lászlókert 2 Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák Közvilágítás 

Lászlókert 2 Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Fintortag  Déli kertváros 

Birke tanya  Városkörnyéki tanyák 

Ladány dűlő  Városkörnyéki tanyák 

Szennyvíz-csatorna 

Ludastó 8 Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Ludastó 8 Városkörnyéki tanyák 

Fintortag  Városkörnyéki tanyák 

Gáz hálózat 

Ladány dűlő  Városkörnyéki tanyák 

Forrás dűlő 4 Városkörnyéki tanyák 

Erdőalja út  Északi kertváros 

Ladány dűlő  Városkörnyéki tanyák 

Fintortag  Városkörnyéki tanyák 

Pormentes út 

Virág út  Belváros 

Összesen: Érintett utca, 
utcaszakasz: 9 db 

Érintett HHH gyerekek: 15 
(Összes HHH gyerek 3,8%a) 

Érintett városrészek: 
• Belváros 
• Északi kertváros 
• Nyugati kertváros 
• Déli kertváros 
• Városkörnyéki t.-k 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartások 
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7.7. Nagykálló és térségének terület-felhasználási rendszere 

 

Forrás: Nagykálló Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 
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2007. NOVEMBER 30. 
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Bevezető 
A városfejlesztési kérdőív különösen fontos eszközét képezte Nagykálló Integrált Városfejlesztési 
Stratégiája és funkcióbővítő városközpont fejlesztési beruházásainak fejlesztése projekt Előzetes 
Akcióterületi Tervének az elkészítését megalapozó kutatásnak. 

A kérdőíves felmérés 2007. október 24-től 2007. november 12-ig tartott. A felmérést a Nagykálló 
Város Önkormányzatának megbízásából a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda végezte. A 
felmérés vezetője Gonda József (MEGAKOM) volt. Az elkészítésben közreműködött: Juhász Zoltán, 
Török László, Inzsöl János (Nagykálló), Dobos Marianna (MEGAKOM). 

A kérdőíves felmérés célja olyan aktuális információk gyűjtése volt, amelyek a település fejlődésének 
folyamatát, valamint a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik. Mindez azért 
különösen fontos, mert a helyi szereplők tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehetséges 
megalapozott, releváns, a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések előkészítése.  

Az összegyűjtött információk szerves részét képezik majd az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve 
a városközpont fejlesztését célzó akcióterületi terv helyzetelemzésének. A válaszok figyelembe 
vételével kerülnek meghatározásra a fejlesztés tartalmi elemei is.  

 
Módszertan 
A kérdőíves felmérés alapvetően a http://www.megakom.hu/nagykallo/questionnaire.html internetes 
oldalon elhelyezett, online kérdőív segítéségével történt. A kérdőív kidolgozása, illetve a válaszok 
fogadása és feldolgozása a egy speciálisan ilyen a célra fejlesztett szoftver segítésével történt. Azon 
válaszadók számára, akik valamely okból nem tudták interneten kitölteni a kérdőívet, lehetőség volt 
nyomtatott formátumú kérdőívek leadására is, melyek begyűjtését Nagykálló Város Önkormányzata 
szervezte meg. 

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim volt. Csupán az elektronikus feldolgozhatóság érdekében volt 
szükség egy e-mail cím megadására, amely semmilyen formában nem kerül feldolgozásra, és a 
későbbiekben felhasználásra. 

A kérdőív egyaránt tartalmazott zárt és nyitott kérdéseket. Nyitott kérdésekre a koncepcionális és 
stratégiai tervezés elősegítésére szolgáló kérdések esetén válaszoltak a megkérdezettek. Ezek a 
kérdések válaszadók Nagykálló iránti attitűdjét, a város fejlődésével kapcsolatos jövőképet, valamint 
az elmúlt és elkövetkező időszak legfontosabbnak ítélt fejlesztéseit vizsgálták spontán (listákkal nem 
irányított) kérdésfeltevéssel.  

A kérdőíves felmérés biztosította a válaszadók számára, hogy kötöttségek nélkül, minden egyéb 
tényező (pl. pénzügyi feltételek megléte, műszaki megvalósíthatóság megítélése) figyelmen kívül 
hagyásával, szabadon mondhassák el véleményüket.  

A nyitott kérdések kiértékelése az egyes kérdésekre érkezett hasonló vagy megegyező válaszok 
homogén csoportokba rendezésével történt. A legfontosabbnak ítélt fejlesztésekre vonatkozó 
kérdések esetén az értékelés a válaszok súlyozásával történt. Az első legfontosabbnak ítélt 
fejlesztések 3-szoros, a második 2-szeres, a harmadik egyszeres súllyal kerültek összeszámolásra. 

Zárt kérdések kerültek alkalmazásra a demográfiai jellegű, a város funkcionális szerkezetét vizsgáló, 
illetve a fejlesztések közötti prioritási sorrend meghatározását szolgáló kérdések esetén. A nem 
demográfiai jellegű kérdésekre érkezett válaszok kiértékelése a jelölések összeszámításával, majd az 
adott kérdésre választ adók összes számához viszonyított arány meghatározásával történt. 

Az ily módon összegyűlt vélemények képezhetik az egyik alapját a városfejlesztési stratégia 
megalkotásának. 

A kérdőív végén a válaszadók saját kapcsolat-felvételi elérhetőségeiket is megadhatták, amennyiben 
máskor is részt kívánnak venni a városfejlesztéssel kapcsolatos felmérésekben. A megadott adatok a 
személyiségi jogoknak megfelelően kerülnek kezelésre, és csak a megjelölt célra kerülnek 
felhasználásra. Ezeket az adatokat jelen összefoglaló nem tartalmazza. 
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1. Kérjük, írja le, hogy Ön szerint mi Nagykálló legfőbb erőssége, amely 
megkülönbözteti a többi Magyarországi várostól! 
 

• A TÉKA tábor 
• Harangod 
• Pszichiátriai Szakkórház 
• Földrajzi fekvése (megyeszékhely, 

autópálya közelsége) 
Mind közúton, mind vasúton 
megközelíthetőek rövid időn belül a 
megyék városai. 

• A híres Kállai Kettős Néptánc együttes 
• Kállai Kettős eredete 
• Kállai Kettős néptánc fesztivál 
• Drámatagozat 
• iskolaváros 
• Kettő db kimagasló szintű, országosan 

elismert középfokú oktatási intézmény; 
• Korányi Frigyes Gimnázium.  
• német két tanítási nyelvű középiskola, 
• oktatási intézmények 
• A kulturális élete, öröksége,  
• A név ! A Kállay- család . 
• a Rákóczi torony stb.  
• az egykori földvár, 
• Itt található a híres csodarabbi sírja. 
• Nagykálló nagy múlttal és 

hagyományokkal rendelkező város 
• Ratkó-szavaló verseny,  
• a csodálatos barokk Megyeháza ami 

meghatározza a város mai képét is 
• A város tisztasága,  
• Sok a zöld zónája. 

• Városkép, Történelmi városszerkezetet, a 
természeti értékek, és kultúra találkozása. 
(főtér, emlékművek) 

• Biztonságos kisváros, sok diákkal, kedves 
emberekkel.  

• Csendes, kisvárosi jellegű, nagyvárosi 
lehetőségek 

• Hihetetlenül gyorsan fejlődik mostanság. 
• Környezetszennyező üzemek, gyárak 

hiánya,  
• A lakosság tenni akarása,  
• Mindig van olyan ember vagy csoport, aki 

vagy akik mozgósíthatóak különböző 
tevékenységekre, akciókra.  

• A sok sport program. 
• Az itt élők mentalitása. 
• hivatalos ügyintézés rugalmassága. 
• Itt lakom, itt vannak a gyökereim. 
• közéleti atmoszférája. 
• Nagykálló erősége a várost vezető vezetői 

gárda hatékony munkájában rejlik, mely az 
utóbbi időben rohamos léptekkel megindult 
a fejlődés útján. 

• Testvér országokkal hagyományőrző 
kapcsolattartás. 

• Városunk hitelmentes. 
• Állandó orvosi ügyelet, és gyógyszertár. 
• Gyógyvizű strandja 
• BENETTON 
• ipar 
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2. Kérjük, írja le röviden, hogy mit szeret leginkább Nagykállóban! 
• Csendes, nyugodt családias hangulatú 

kisváros, A kisvárosi, rendezett település 
jellegét. (az átmenő forgalmat leszámítva) 
kisvárosias jellegével kellemes lakóhely 

• Harangodot, kellemes természeti 
környezet, ami bármikor elérhető akár a 
napi fáradalmakat kikapcsoló felüdülést 
nyújt. 

• Szép főtér, tiszta utcák, zöld övezetek 
• Azt szeretem Nagykállóban, hogy kezd 

fejlődni. 
Az elindult változások egy modern, élhető 
város képét vetítik előre. 
(Profi, folyamatos fejlesztések, 
újjáépítések) 

• Könnyen és jól megközelíthető 
megyeszékhely. 

• Az embereket, az emberek barátságos 
arcát, az emberek nagyon melegszívűek 

• a létfontossághoz szükséges, minden 
megtalálható. /Egészségügyi, Iskola, 
Óvoda, Sport lehetőség/ 

• családi kötődés, Én itthon vagyok 
• Jó, hogy van strandfürdő. 
• jók az oktatási intézmények 
• Szeretem azt, hogy a központban mindent 

egy helyen el tudok intézni. 
• Jól megközelíthető kisváros, közel van az 

M3-ashoz 
• rekreációs lehetőségek, Pihenési, 

kikapcsolódási lehetőségek biztosítottak 
• Munkalehetőséget, beruházásokat 
• Itt születtem, nem tudnék más településen 

élni. 
• a modern, fejlett, sok embert befogadó 

sportcsarnokát. 
• sok kulturális rendezvény 
• A lakosság összetartását. Az emberek 

számon tartják a tágabb-szűkebb 
közösségeiken belül, hogy kivel mi 
történik, kinek-kinek milyen sikerei, 
kudarcai vannak. Számíthatnak egymásra. 

• elfogadható közbiztonság  
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• hagyománytisztelet 
• Én negyvenkilenc éve élek Nagykállóban 

,mindent szeretek a városban azt is ,hogy 
régebben lassúbb fejlődés volt 
tapasztalható ez számomra az 
állandóságot,az utóbbi évek gyors 
fejlődése,pedig a rohanó ,pörgő 
,változással a mai gyors életritmusunkat 
követi. 

• történelmi emlékek (megyeszékhely 
volt,számos építészeti emlék, Nagykálló 
néptáncos múltja - Kállai kettős) 

• Elsősorban azt, hogy Nagykálló olyan 
részén lakok, ahol jól érzem magam. 

• kórházát 
• a régebbi korok nagy embereinek a 

jelenlétét, emlékük megőrzését, 
hagyatékuk ápolását 

• jó közbiztonság 
• semmit 

  
A kérdésre érkezett, de nem arra válaszoló vélemények. A válaszadók ezen csoportja a kérdést úgy 
értelmezhette, hogy milyen fejlesztések megvalósulását szeretné leginkább Nagykállóban. Az ily 
módon értelmezhető válaszok a következők: 
  

o Harangodon egy szabadidő centrum létesítése. 
o A Fürdő színvonalas felújítása. 
o A strand felújítását, megfelelő pihenő övezettel. 
o Több munkahelyet. 
o Kulturáltabb szórakozóhelyeket a fiatalok számára. (Rozoga és a Piac kocsmák bezárását.) 
o Több munkahelyet. 
o Nagybalkányi úton a vasúttól egy járdát a Benettonig. 
o Modern művelődési központot,könyvtárat. 
o Új Művelődési ház, valamelyik "multi" bevásárlóközpont esetleges "kicsinyített" boltját, Új 

buszállomást 
o Uszodát, Nagyobb és szebb strandot, Jelzőlámpák elhelyezése az utakon, több játszótér,  
o Szép főteret, modern művelődési házat. Sport létesítményeket pl. fedett uszoda, konditerem. 
o Egyrészt munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, illetve olyan politika kialakítását, 

amellyel ösztönözni lehet a városba érkezőket a letelepedésre. Ennek a munkalehetőségek 
biztosítása mellett a szabadidő tartalmas eltöltéséhez kapcsolódó fejlesztések létrehozása is 
fontos feltétele. 
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Amit Nagykállóban leginkább szeretnek

Csendes, ny ugodt családias hangulatú kisv áros, kellemes lakóhely

Harangodot, kellemes természeti körny ezet, ami bármikor elérhető

Szép főtér, tiszta utcák, zöld öv ezetek

Az elindult v áltozások egy  modern, élhető v áros képét v etítik előre.

Könny en és jól megközelíthető a megy eszékhely

Az embereket, a barátságos arcokat, akik nagy on melegszív űek

A létfontossághoz szükséges, minden megtalálható. 

/Egészségügy i, Iskola, Óv oda, Sport lehetőség/

Családi kötődés. Én itthon v agy ok.

Jó, hogy  v an strandfürdő.

Jók az oktatási intézmény ek

Szeretem azt, hogy  a központban sokmindent el tudok intézni.

Jól megközelíthető kisv áros, közel v an az M3-ashoz

Rekreációs lehetőségek, pihenési, kikapcsolódási lehetőségek

Jó a közbiztonság 

Munkalehetőséget, beruházásokat

A modern, fejlett, sok embert befogadó sportcsarnokát.

Sok a kulturális rendezv ény

A lakosság összetartását. Az emberek számíthatnak egy másra.

Hagy omány tisztelet

Történelmi emlékek (építészeti, néprajzi /"Kállai kettős"/)

Elsősorban azt, hogy  Nagy kálló oly an részén lakok, ahol jól érzem

magam.

A Pszichiátriai Szakkórházat

A régebbi korok nagy  embereinek a jelenlétét, emlékük megőrzését,

hagy atékuk ápolását

Semmit
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3. Melyek voltak Ön szerint az elmúlt öt év legfontosabb, a város jövője szempontjából 
legjelentősebb fejlesztései? Nevezze meg a legfontosabb 3 fejlesztést! 
 

A megnevezett fejlesztések sorrend szerint súlyozásra kerültek. Az első helyen megjelölt 
fejlesztések 3-szoros, a második helyen megjelölt fejlesztések 2-szeres, a harmadik helyen 
megjelölt fejlesztések 1-szeres súllyal kerültek összeszámlálásra. 
Az összesítés alapján, a válaszadók szerint az elmúlt 5 év legfontosabb fejlesztései a 
következők: 
• A belterületi utak, helyrehozása, 

burkolattal történő ellátása, 
forgalomszabályozási eszközök telepítése 

• A Szabadság tér rendbetétele: parkosítás; 
szökőkút 

• Járdák építése 
• Temető rendbetétele, parkosítása 
• Szabadságharcos úti Óvoda felújítása 
• Idősek Szociális Intézetének felújítása, 

korszerűsítése 
• Szennyvízhálózat fejlesztése 
• Az oktatási intézmények fejlesztése, 

oktatás racionalizálása 
• Profi áruház létesítése, ezáltal 

munkahelyteremtés 
• Pszichiátriai Szakkórház bővítése, 

fejlesztése. 
• Játszóterek kialakítása 
• Autópálya megépülése 
• Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 
• Az egészségügyi épületek fejlesztése 
• Harangod fejlesztése 

• Sportcsarnok megépítése 
• Okmányirodánál lévő ideiglenes parkoló 

kialakítása 
• Munkahelyteremtés 
• Az 56-os emlékmű állítása 
• Kistérségi központ funkciók ellátása 
• Okmányiroda működtetése 
• Gyakorlati iskolai képzés fejlesztése, 

belépés a TISZK-be. 
• Az intézményi dolgozók szakmai 

tudásának fejlesztése 
• Ipari terület fejlesztése 
• A "FELÜLJÁRÓ" 
• Rácz féle bérházak épülése, az OTP 

elköltözése. 
• A kistérségi társulás keretein belül 

folytatott összefogással készült 
beruházások 

• a TESZOVÁL fejlesztése 
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Az elmúlt 5 év legfontosabb fejlesztései

A belterületi utak, hely rehozása, burkolattal történő ellátása, 

A Szabadság tér rendbetétele: parkosítás; szökőkút

Járdák építése

Temető rendbetétele, parkosítása

Szabadságharcos úti Óv oda felújítása

Idősek Szociális Intézetének felújítása, korszerűsítése

Szenny v ízhálózat fejlesztése

Az oktatási intézmény ek fejlesztése, 

oktatás racionalizálása

Profi áruház létesítése, ezáltal munkahely teremtés

Pszichiátriai Szakkórház bőv ítése, fejlesztése.

Játszóterek kialakítása

Autópály a megépülése

Csapadékv íz elv ezetés fejlesztése

Az egészségügy i épületek fejlesztése

Harangod fejlesztése

Sportcsarnok megépítése

Okmány irodánál lév ő ideiglenes parkoló kialakítása

Munkahely teremtés

Az 56-os emlékmű állítása

Kistérségi központ funkciók ellátása

Okmány iroda működtetése

Gy akorlati iskolai képzés fejlesztése, 

belépés a TISZK-be.

Az intézmény i dolgozók szakmai tudásának fejlesztése
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4.Kérjük, írja le röviden, hogyan képzeli el Nagykállót 10 év múlva! 
• Kisebb létszámú óvodai csoportok, általános iskolai osztálylétszám. 

Több munkahely lesz. 
Az emberek szemlélete, gondolkodása felelősségteljesebb: nem szemetelnek, egészségesebb 
életmódot folytatnak, harmonikusabb családok lesznek, alapvető erkölcsi normákat betartják. 
A Korányi F. út és a központ sétáló utca lesz - elkerülő utak lesznek 

• Biztos munkahelyet biztosít az itt élőknek, magas szintű oktatási központ. 
• Remélem több munkahelyek lesznek. Egy köz játszótér a gyerekeknek, hogy hétvégén is el 

lehessen vinni a gyereket. 
• Egy mozi létrehozása. 
• Mindenhol kövesút van, kátyúk nélkül. Van munkalehetőség. Esős időszakban is lehet közlekedni. 

Van valós turizmus. 
• Még szebb főtérrel, sétálóutcával a belvárosban. Rengeteg játszótérrel. 
• Munkalehetőséggel, megújult művelődési központnak és buszállomásnak. 
• Egy lüktető életet élő belvárossal, több parkkal és több munkahellyel. 
• Több munkalehetőség mert a jelenlegiek semmi. 
• Remélem (ha ilyen ütemben fejlődik) akkor szebb lesz. 
• Sokkal több munkalehetőség. 
• Legalább egy nagy bevásárló központ.  
• Járdák és kerékpárutak kiépítése. 
• Az elkerülő útvonal megépítésével, egy új egészségügyi centrum és Művelődési Ház 

megépítésével, járdák, utak rendbetételével egy nyugodt kisvárost képzelnék el. Munkahelyek 
létesítésével nyugodt családi élet alakulhatna ki. 

• Szép környezetben, kevesebb forgalommal (lsd. Elkerülő út megépítése), tiszta levegővel. 
Családias kulturális programokkal. Több játszótér. 

• A régi épületek helyett újjak. 
• Főbb helyeken (zebránál) jelzőlámpák. 
• Több szupermarket. 
• Szép, tiszta, biztonságos a családok számára. 
• Ipari park létesítésével lecsökkenteni a munkanélküliek számát. 
• Strandfürdő, Téka tábor "turistacsalogatóbbá" tétele. (szálláshelyek kialakítása, több medence, 

fedett medence) 
• Még szebb és barátságosabb várost képzelek el. 
• Modernebb belváros. 
• Csendes, kisvárosias jelleg megőrzése. 
• Elkerülő út megépítésével a központban sétáló utakkal, sok diákkal, akik városunkban tanulnak 

szépen parkosított utcákkal képzelem el a jövőt és persze sok-sok munkahellyel. 
• Békés, nyugodt, biztonságos városnak, ahol a gyermekeim is letelepedhetnek. 
• Biztonságos városnak, sok munkalehetőséggel. Uszoda megépülése, korszerű egészségügyi 

ellátás. 
• Fejlettebb korszerű várost és több munkalehetőséget. 
• Kerülőutak építése az áthaladó forgalom miatt. Mozi, jégpálya, uszoda építése. 
• Kérdezzék meg a Horváth családot, eddig is ők döntöttek. 
• Több munkahely, ipari park. 
• Csendes kisvárosként. 
• Több cég alakulása, fejlesztése, strand felújítása, idegenforgalom növelése, munkahelyek 

létrehozása. 
• Egy szép Művelődési Központ. 
• Egy modern Egészség Ház. 
• Egy végre reprezentatív Polgármesteri Hivatal. 
• Új munkahelyi lehetőségek! 
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• Remélem városunk uszodáját látogathatjuk, szép, kultúrált művelődési házban szórakozhatunk, 
több munkahely lesz és kevesebb fiatal hagyja el lakóhelyét a jobb lehetőségek reményében. 

• Remélem, hogy lesznek új munkahelyek, ahol az emberek dolgozni tudnak, de nem 
létminimumként. Elkerülő utak elkészülnek, amit még fel kell újítani. 

• A várost elkerülő utak teljes megépítése. Szép rendezett, virágos belvárost, közbiztonságot. 
• Hangulatos kisvárosi jelleggel. 
• Oktatási és egészségügyi kistérségi központként és fejlett infrastruktúrájú turisztikai területként. 
• Tiszta, rendezett, modern. A szükséges szolgáltatások elérhetőek. 
• A legfontosabb lenne a minél több munkalehetőség biztosítása, környező nagyvárosokhoz való 

felzárkózás, szakellátások, oktatások, igényeknek megfelelő kereskedelmi hálózat. 
• Élhető, békés, munkahelyekkel ellátott, sok zölddel, fedett uszodával, parkokkal ellátott város. 
• Több turista látványosság lesz és fellendül a város élete. 
• Mint egy modern, életvidám kisváros, munkahellyel, családbarátian, boldog tevékeny emberekkel. 
• Szeretném autók nélkül, tisztábban. 
• Több munkahelyi lehetőség. 
• Ennél is rosszabb helyzet, több munkanélküli. 
• Kihasználása a helyi sajátosságoknak pl. fedett uszoda a termálvíz jóvoltából és ehhez 

kapcsolódó vendéglátó egységek kialakítása. 
• Virágzó kisvárosként, az M3-as autópálya irányában elhelyezkedő ipari, kereskedelmi, gazdasági 

területeken különböző cégek letelepülése következtében munkahelyek létesülnek (ipari park 
kialakítása). 
Város főterének, utak és parkok, középületeinek további fejlesztése révén városunk méltón 
viselheti a város nevet. 

• Egy valóban sikeres, polgári értékeket magának valló kisvárost szeretnék látni, ahol a lakosság 
jelentős része munkájában sikeres, önálló polgár. 

• Nagyobb város, több munkalehetőséggel, "nagyvárosiasabban" 
• Remélem, hogy lesz egy hangulatos belvárosa, gépjármű-forgalom nélkül. Igényes, jól működő 

iskolái, óvodái.  
• több munka lehetőség,oktatás színvonalának lényeges javulása, egészségügyi ellátás 

korszerűbbé válása 
• Remélem 10 év múlva is vigyázni fogunk a környező természetes területekre, mint például a 

Haragondi tó és környéke, Páskomi erdő...stb. Több fát, virágot, parkot képzelek el Nagykállóban. 
Több kulturális programot is fognak majd szervezni, valamint munkahelyeket teremteni. 

• nincs átmenő forgalom, több munkahely a kialakított ipari parkban, uszoda, modern szálló, 
felújított és bővített szolgáltatású strandfürdő 

• Nagyobb lélekszámú településként, ahol nemcsak a kikapcsolódási lehetőségek lesznek még 
színvonalasabbak, hanem a munkahely teremtés kérdései is megoldottá, vagy fejlettebbé válnak 
mint jelen helyzetben.   

• elkerülő út,fejlett infrastruktúra,ipari park-munkahelyteremtés 
• Átmenő forgalomtól mentes, kerékpáros közlekedésre alkalmas útvonalakon közlekedők nagy 

aránya, új közintézmények, mélygarázs megléte. 
• Inkább azt írom, milyennek szeretném látni. Zöldebbnek. Bízom és remélem, hogy a HARANGOD 

megmarad olyannak, amilyen most lehetne, egy kis odafigyeléssel.(Bár ebben elég pesszimista 
vagyok.) Remélem elkészülnek az elkerülő utak, s csökken az átmenő forgalom. Szeretném ha az 
utóbbi 1-2 év városfejlesztési lendülete tovább folytatódna. Nagyon szeretném, ha a harangodi tó 
akkorra már évek óta körbe járható lenne! A buszpályaudvart, az új piacot már szintén évek óta 
használnánk. 

• Olyan városként, ahol az itt élő emberek is számítanak, nemcsak az infrastruktúra. Egy 
pénzszűkös világban az emberi szempontok mindig meg kell hogy előzzék a tárgyi környezet 
szempontját. Ha csak olyan áron lehet csatornázni, járdát-utat építeni, ..., hogy el kell x embert 
bocsátani, önkormányzati intézményeket megszüntetni stb., akkor az ember az első, a járda stb. 
jöhet akkor, amikor több pénz lesz. 

• 3-4 BEVÁSÁRLÓKÖZPONTAL  
• HARANGOD TURISTIKAI FELLENDÜLÉSÉVEL 
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• LÁTVÁNYOS VÁROSKÖZPONTAL 
• Remélem,hogy az utóbbi évek gyors fejlődése nem áll meg és a fejlesztési tervben szereplő 

elképzelések megvalósulnak,amivel én egyetértek és támogatom. 
• Csendes , biztonságos , barátságos . 
• Egy környezetbarát ipari park létrehozása, széleskörű szelektív hulladékgyűjtés, Iskolák minőségi 

romlása, Új művelődési központ, 
• Új, integrált, polgárbarát közigazgatás 
• Pezsgő kulturális életű iskolaváros. 
• Vonzó turisztikai célpont. 
• Folyamatosan fejlődő városként, amit nem nyom el a megyeszékhely közelsége, ahol 

nyugalomban élnek az emberek, nem fenyeget a munkanélküliség. 
• Elkészül végre a Nagykállót elkerülő főút, még megmarad a 3 középiskola, igazi diákváros lesz 

(még mindig) a város, felépül a minden igényt kielégítő (színház, hangverseny, konferencia, 
könyvtár) művelődési ház, tovább fejlődik az egészségügyi ellátás 

• Fejlettebb, korszerűbb közlekedéshálózattal,parkosítással, turizmus szempontjából is vonzó fedett 
fürdővel. A harangodi terület jobb kihasználása :csónakázási lehetőség biztosítása, stég 
felállítása,több programmal. Műv. házban több színházi előadás, mozi stb. szervezése. 

• Szép új művelődési ház, ahol az ember valóban kikapcsolódhat, kultúrált körülmények között, egy 
színházi előadás vagy koncert, esetleg mozi alkalmával. Az új egészségügyi központban nem kell 
majd órákat sorban állni. Kevesebb lesz a munkanélküli.  

• Új iskola-vagy felújított,új művelődési központ,modern könyvtár,MINDEN utcában járda, a 
fiataloknak megfelelő szórakozási lehetőség. 

• Remélhetőleg a főtér teljesen átalakul, felújításokon esik át, illetve új egyesített bevásárlóközpont 
is épül.A buszállomás felépül és a kerékpárutak  megépülnek. A harangod idegenforgalmilag 
kihasználtabb lesz és legalább egy wellness hotel épül a termálvízre. 

• Ugyanígy nem lesz változás legfeljebb kevesebb lakos lesz. Sokan elköltöznek és meghalnak. 
Ugyanis ilyen megélhetés mellett még gyereket sem vállalnak a mai fiatalok. 

• Új közintézmények épülnek, a várost elkerülő út megépül, így a belváros tehermentesítése lenne 
a kamionforgalomtól. A város peremére kerülnének az ipari létesítmények, így a város mentesülne 
mindennemű szennyeződéstől. A Harangodi tó körül fenyők, fűzfák lennének telepítve, illetve egy 
szálloda épülne pihenőknek. 

• Mindenkinek van munkahelye, megépül a várost elkerülő autóút, a strand gyógyfürdővé 
fejlesztése. 

• Turisztikai fellendülés a strand és a Harangod fejlesztésével. Téliesített uszoda. Panzió épülése a 
strand környékén. Elkerülő utak kiépülése. Több bérlakás épülése. 

• Nagyobb turisztikai lehetőségek. pl.:strand fejlesztése által nyújtott wellnes programok. 
Elszállásolás a környékén. Panzió szerű ellátás. A Harangod, mint kiránduló, üdülő helység 
fellendülése (lovaglási, biciklitúrázási lehetőség). Az utak megfelelő kiépítettsége.     

• Élhető városként, ahol valamennyi fontosabb szolgáltatást megkaphatok, ugyanakkor megőrzi 
kisvárosias jellegét sok zöld területtel, korszerű sport és szórakozási létesítményekkel. 

• Növekedni fog a népesség ezáltal nagyobb beruházások lesznek, remélhetőleg fejlődik az 
életszínvonal. 

• Reményeim szerint egy olyan város válhat belőle, mely maximálisan kihasználja előnyeit (kedvező 
elhelyezkedés, természeti, kulturális, népművészeti és üdülési értékek), de mégsem veszití el 
egyedi hangulatát. 

• Megmarad ebben az állapotában, illetve romlani fog a helyzet. 
• Álmaim Nagykállója? 

- békés kisváros; szép, rendezett környezettel, 
- helyi munkalehetőségek, 
- gyermekeinknek megfelelő helyi nevelési-oktatási rendszer, 
- jó egészségügyi ellátási rendszer, 
- szabad idő eltöltésének lehetőségei  (kulturális, sport ...) 

• Rendezett főtérrel, lakóparkkal, a belvárosban kialakított játszótérrel, felújított általános iskolával. 
• Új művelődési ház 
• Modernebb polgármesteri hivatal 
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• térségi funkcióiban megerősödött város növekvő lakosságszámmal,  prosperáló ipari parkkal és 
vállalkozásokkal, környezetkímélő, integrált mezőgazdasági termeléssel, modern oktatással, aktív 
civil szervezetekkel, pezsgő kulturális élettel 

• Nyugodt, békés kisváros. Rendezett, szép, tiszta városközponttal, parkkal/okkal. Az emberek 
rendelkeznek munkahellyel, tartalmasan eltudják tölteni szabadidejüket.   

• Körgyűrűs közlekedés található a belváros elkerülése érdekében. 
• Sétáló utca található a belvárosban. 
• A strand és gyógyfürdő  élményfürdővé válása.  
• Szálloda léte a városban. 
• Ipari park léte a városban. 
• A munkanélküliség csekély száma a városban. 
• Hasonlóan megőrizve kisvárosias jellegét, több munkahely lehetősséggel fog bírni, mellyel még 

több befektetni vágyót vonz. 
• Egy olyan várost képzelnék el, ahol az emberek nem kényszerülnek rá, hogy elhagyják a 

városukat, akár munkahely, akár tanulás szempontjából, ahol megbecsülik a kisembereket is. 
• Szép tiszta város legyen, rendezett utcákkal, sok virággal és legyen megfelelő számú munkahely. 
• Az intézmények működését a szinten tartás jellemzi majd, mert a nagy volumenű beruházásokra 

kell majd a saját forrás. 
• Munkahelyteremtő beruházások, ipari park, szabadidő központ, uszoda, javuló kereskedelmi 

ellátások, virágos, tiszta és bűnözésmentes város. 
• Munkahelyteremtő beruházások, ipari park, szabadidő központ, uszoda, javuló kereskedelmi 

ellátások, virágos, tiszta és bűnözésmentes város. 
• a strand és a Harangod fejlesztése,téliesített uszoda. Elkerülő utak kiépülése. Több bérlakás 

épülése. Új kulturális centrum, szabadtéri színpad, pihenőparkok, játszóterek, sok zöld. 
TISZTASÁG. 

• Turisztikai fellendülés a strand és a Harangod fejlesztésével. Téliesített uszoda. Panzió épülése a 
strand környékén. Elkerülő utak kiépülése. Több bérlakás épülése. 

• A gyógyvízre és történelemre épülő idegenforgalom fejlesztésével legalább egy szálloda. Téli 
úszási, fürdési lehetőség, vizes gyógyító komplexum. Az általános iskolák felújítva, európai 
színvonalon működhetnének,szép közös aulával, ahol ünnepségeket lehetne tartani. A Főteret 
körülvevő épületek a kórház stílusához igazodva épülnének. Bevásárlóközpont, művelődési 
központ, könyvtár elérhető távolságban, megszépülve. 

• Milyen lesz, vagy milyennek szeretném? 
• Raktározási, átmenő forgalmat lebonyolító, kereskedelmi profilú kisváros, ahol a lakosság nagy 

részét középkorúak és öregek teszik ki. A fiatalságot az itt pihenő, idegenforgalmi céllal ideérkező 
vendégek fogják jelenteni az év egyes szakaszaiban. 

• Virágzó városként, munkahelyek mindenki számára adottak lesznek. 
• Csapadékvíz, járdák és az utak és elkerülő utak megépítése. A központból a teljes gépkocsi 

forgalom megszüntetése és több kerékpár út építése. Parkolók létesítése 
• Turisztikai lehetőségeket: gyógyfürdő, téliesített uszoda, zöld felületek növelése a 

városközpontban, új művelődési központ, wellnes lehetőségek, lehetőségek vízi sportokra. 
Kistérségben vezető szerepű, korszerűen felszerelt szakképző iskola. 

• Felújított iskolák; uszoda; fedett, nagyobb strand; Új buszmegálló; A Harangod kiépítve 
• A strand fürdő fejlesztése, téliesített uszoda létesítése. Szauna, Wellnes programok bevezetése. 

Szálláshelyek biztosítása a strand fürdő környékén. Ezzel a turisztikai forgalom is nőhetne. 
• A Harangod adottságainak teljes kihasználása, pl.:túrázás, lovaglás, kerékpározási lehetőségek 

programok keretében. 
Több bérház épülése. 

• Véleményem szerint a város versenyképességének megőrzése a cél a város megfelelő 
fejlődésének eléréséhez. A támogatás nélkül is működő vállalkozások hangsúlyozása, 
lehetőségeik bővítése releváns. A Polgármesteri Hivatal műszaki fejlesztése is követelmény. 

• Egy korszerűbb strand fürdő és egy téliesített uszoda létesítése. Szaunák és egyéb Wellnes 
programok. Ezzel a turisztikai forgalom nőhetne. Több szórakozási lehetőség fiatalok és idősek 
számára egyaránt! 
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A harangod más értéket kaphatna, több lehetőség rejlik ezen a területen, mint ami ki van 
emelve!Pl.:jó túrázási, kerékpározási, lovaglási lehetőségek vannak. 

• Modern belvárossal, fejlett ipari parkkal rendelkező kistérségi központ. Megépül a várost elkerülő 
út, mivel jelenleg nagy az átmenő kamion forgalom. Megépül a fedett uszoda. 

• Fejlett európai szintű kisváros. Amely támogatja a tehetséges fiatalokat. Munkahelyet biztosít. 
Idegenforgalmi célpont. Sportcentrumot létesít. Folyamatos beruházásokkal, építkezésekkel 
támogatja a helyi vállalkozókat. Megbecsüli lakosságát. Tiszta és biztonságos város. 

• Egy modern városközponttal és sok munkahellyel rendelkező kistérségi központ. Az úthálózat 
teljesen kiépített, megoldott a csapadék víz elvezetés. 

 
 
5. Melyek lennének Ön szerint a következő öt év legfontosabb, a város jövője 
szempontjából legjelentősebb fejlesztései? Nevezze meg a legfontosabb 3 fejlesztést! 
 

Sorszám Válaszadók által legfontosabbnak ítélt fejlesztési területek 
(spontán válaszadás alapján) 

Említések 
aránya 

 Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés   

1. Munkahelyek teremtése (több szakiránynak) 79,2% 

2. Ipari park létesítése a munkanélküliség javítása érdekében 28,0% 

3. Bevásárló központok létesítése (műszaki cikk, ruha); Bolthálózat, 
szolgáltatás tervszerű bővítése 

4,8% 

4. A versenyképes vállalkozások működésének fejlesztése 3,2% 

5. Középvállakozók támogatása 2,4% 

6. A város és vonzáskörzetének lakosai számára munkahelyteremtő 
beruházások. Részmunkaidős munkalehetőségek bevezetése - külön 
figyelemmel a kisgyermeket nevelő családokra. 

2,4% 

7. Vállalkozás csalogató befektetések 0,8% 

8. A társadalom jelentős részét képező roma lakosság közmunkába való 
bevonása a szociális juttatások feltételeként. (sajnos ez országos törvények 
és jogszabályok által behatárolt.) 

0,8% 

 Egészségügyi ellátás fejlesztése   

9. Az egészségügy modernizálása; Megfelelő egészségügyi szolgáltatás 
helyének kialakítása, bőrgyógyászat, reumatológia visszaállítása, 
akadálymentesítés 

64,0% 

 Művelődés, kultúra, sport és szabadidő eltöltés lehetőségeinek 
fejlesztése 

  

10. Művelődési Központ és Könyvtár építése vagy felújítása korszerűen 59,2% 

11. Fedett uszoda építése 24,8% 

12. Sportolási, szórakozási lehetőségek bővítése (Fiatalok háza, ahol 
kultúráltan lehetne szórakozni, játszóterek) 

13,6% 

13. A kultúra felkarolása, fejlesztése, színvonalas kulturális programok 
(színházi előadások) 

8,8% 

14. Mozi létrehozása 3,2% 

 Közösségi közlekedés feltételeinek fejlesztése   

15. Modern autóbusz-állomás kialakítása, bővítése 46,4% 

16. Nagykálló-Napkor buszjárat 2,4% 

17. A közlekedés javítása, Nyíregyháza közelsége még nem jelent megfelelő 
elérhetőséget / a buszjáratok este nem közlekednek, 19- 22 között 
hétvégén, így pl. színházba nem jut el , akinek nincs autója/ 

0,8% 

18. Vasúti közlekedés fejlesztése 0,8% 
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Sorszám Válaszadók által legfontosabbnak ítélt fejlesztési területek 
(spontán válaszadás alapján) 

Említések 
aránya 

 Turisztikai célú fejlesztések   

16. Strandfürdő fejlesztése, téliesítése, gyógyvízben rejlő lehetőségek jobb 
kihasználása 

33,6% 

17. Harangod turisztikai fejlesztése (tó fürödhetővé tétele, nyári zenei 
fesztiválok minden stílusban) 

16,8% 

18. Színvonalas szálloda, vagy egyéb kereskedelmi szálláshely létesítése 9,6% 

19. Turisztikai lehetőségek (látványosságok, szálláslehetőségek) javítása 8,0% 

20. Téka-tábor 2,4% 

21. idegenforgalmi jellegű képzés elindítása a városi Szakiskolában 2,4% 

 Országos közúthálózatot érintő fejlesztések   

22. Városközpontban a forgalom csökkentése az elkerülő út megépítésével 32,8% 

23. Nagykállót elkerülő út megépítése. 21,6% 

 Helyi közigazgatási egységek fejlesztése   

24. Polgármesteri Hivatal fejlesztése 24,8% 

25. A műszaki iroda apparátusának teljes lecserélése 2,4% 

 Oktatás fejlesztése   

26. Oktatás fejlesztése, színvonalának javítása (ne legyen "elvándorlás") 21,6% 

27. Az általános iskola megfelelő felújítása, felszereltség javítása 16,8% 

28. Bölcsőde fejlesztése, több gyerek férőhely 4,0% 

29. Az iskolákat NE építsék le 2,4% 

30. Óvodák felszereltségének javítása 1,6% 

31. Alacsonyabb létszámú óvodai csoportok, iskolai osztályok legyenek, az 
egyéni fejlesztésre (tehetséggondozás, felzárkóztatás) több lehetőség 
legyen 

0,8% 

 Városszerkezeti fejlesztés   

32. A belváros szerkezetének rendbetétele 15,2% 

33. közintézmények, közterek, parkok fejlesztése, főtér további fejlesztése 9,6% 

34. Parkolók, mélygarázs létesítése 8,8% 

35. Nyilvános WC-k kialakítása 6,4% 

36. Sétáló utca 4,8% 

37. Zöldfelületek növelése. Ültessünk fákat, jó sokat!!!! Bel és külterületen 
egyaránt!!! 

2,4% 

38. A Tutinak nevezett áruházunk átalakítása, vagy lebontása. Az áruházon 
éktelenkedő világító karácsonyfadísz eltávolítása a 40 fokos melegben!:):) 

2,4% 

39. a Pálma presszó eltüntetése 1,6% 

40. Térfigyelő rendszerek bővítése 1,6% 

 Lakóterületi fejlesztések   

41. Külterületek bevonása a lakóövezetbe: Nagykertiszőlő 2,4% 

42. A település vonzóerejének megtartása, hogy a fiatalok ne költözzenek el 2,4% 

43. Építési telkek kialakítása fiataloknak 1,6% 

44. Bérházak építése 0,8% 

 Közlekedésfejlesztés   

45. Járdák felújítása, építése 15,2% 
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Sorszám Válaszadók által legfontosabbnak ítélt fejlesztési területek 
(spontán válaszadás alapján) 

Említések 
aránya 

46. kerékpárutak 14,4% 

47. Közutak rendbetétele 12,0% 

48. Napkorral és Birivel összekötő út felújítása. 2,4% 

49. Balkányi út és a Kállósemjéni út közötti elkerülő szakasz megépítése 2,4% 

50. A városon átmenő: Nyíregyháza -Nyírbátor , és a Kossuth út teljes felújítása 1,6% 

51. A forgalmas kereszteződésekben fényjelző lámpa felszerelése 1,6% 

52. A Korányi út (mint bevezető útszakasz) rendbetétele (házak, fák, úttest, 
virágok), a táblaerdők eltűntetése - esztétikusabbá tétele 

0,8% 

 Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás fejlesztése   

53. Teljes várost átfogó csapadékvíz-elvezető zárt rendszerű hálózat 14,4% 

54. Ivóvízhálózat felújítása 7,2% 

55. Városi szennyvíztisztító telep biológiai tisztítóval való felszerelése 2,4% 

 Hulladékgazdálkodás fejlesztése   

56. Szemétlerakó helyének megállapítása, szemétgyűjtés korszerűsítése, 
szelektív hulladékgyűjtés 

9,6% 

57. A városi depós lerakó jellegű szeméttelep megszüntetése, regionális 
szelektív-hulladékfeldolgozó, vagy hulladékégető építése 

2,4% 

 Térségi kereskedelem elősegítése   

58. Rendezett, jól megközelíthető piac 10,4% 

 Alternatív energiaforrások hasznosítása   

59. Napenergia, szélenergia hasznosítás 2,4% 

 Temetői szolgáltatás fejlesztése   

60. Temető közvilágításának kiépítése 1,6% 

 Általános jellegű javaslatok   

61. Minden fontos döntés esetében az ember legyen az elsődleges szempont 0,8% 
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Válaszadók által legfontosabbnak ítélt fejlesztési területek 
(spontán válaszadás alapján)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Munkahelyek teremtése (több szakiránynak)

Egészségügy modernizálása, akadálymentesítés
Művelődési Központ és Könyvtár építése vagy felújítása

korszerűen
Autóbuszállomás modern kialakítása, bővítése

Strandfürdő fejlesztése, téliesítése, gyógyvízben hasznosítása
Forgalom csökkentése a városközpontban az elkerülőút

megépítésével
Ipari park létesítése a munkanélküliség javítása érdekében

Fedett uszoda építése

Polgármesteri Hivatal fejlesztése

Nagykállót elkerülő út megépítése.

Oktatás fejlesztése, színvonalának javítása

Harangod turisztikai fejlesztése

Általános iskola felújítása, felszereltségének javítása

A belváros szerkezetének rendbetétele

Járdák felújítása, építése

Kerékpárutak építése

Csapadékvízelvezető hálózat kiépítése

Sportolási, szórakozási lehetőségek bővítése

Közutak rendbetétele

Piac rendezése, jobb megközelíthetősége

fejlesztési területek

említések aránya
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6. Véleménye szerint az alábbiakban felsorolt tényezők tekintetében milyen a helyzet 
jelenleg Nagykállóban? 

Tényezők kiváló jó elfogadható rossz 

Belterületi utak állapota  3,33% 47,50% 42,50% 6,67% 

Belterületi járdák állapota  4,17% 25,83% 40,83% 29,17% 

Belterületi kerékpárutak állapota  0,91% 22,73% 29,09% 47,27% 

Közmű infrastruktúra kiépítettsége  2,54% 55,93% 38,98% 2,54% 

Közmű infrastruktúra műszaki állapota  0,89% 32,14% 58,93% 8,04% 

Az egészségügyi intézmények műszaki állapota  0,85% 9,32% 53,39% 36,44% 

Az egészségügyi ellátás színvonala  0,85% 24,58% 55,08% 19,49% 

Oktatási intézmények műszaki állapota  0,85% 36,75% 49,57% 12,82% 

Az oktatás színvonala  2,59% 65,52% 30,17% 1,72% 

Kulturális és szabadidős lehetőségek a városban  0,00% 17,65% 45,38% 36,97% 

Kulturális és szabadidős létesítmények műszaki 
állapota  0,00% 9,32% 42,37% 48,31% 

Sportolási lehetőségek a városban  0,83% 40,00% 49,17% 10,00% 

Sportlétesítmények műszaki állapota  8,47% 47,46% 38,98% 5,08% 

Szociális ellátás színvonala  3,57% 44,64% 45,54% 6,25% 

Szociális létesítmények műszaki állapota  8,11% 40,54% 48,65% 2,70% 

Parkok, közterek aránya a városban  6,72% 47,06% 32,77% 13,45% 

Parkok, közterek állapota  17,95% 58,12% 22,22% 1,71% 

A közügyek ügyintézésének lehetőségei a városban  5,88% 55,46% 30,25% 8,40% 

A hatósági ügyintézés hatékonysága  6,09% 42,61% 40,00% 11,30% 

A közhivatalok (okmányiroda, kistérségi iroda, 
polgármesteri hivatal) műszaki állapota  0,00% 35,29% 46,22% 18,49% 

Vállalkozási feltételek a városban  0,94% 24,53% 48,11% 26,42% 

Üzleti szolgáltatások (tanácsadás, képzés, 
infrastruktúra, stb.) elérhetősége  

0,85% 26,50% 48,72% 23,93% 

Munkahelyek száma  0,00% 0,85% 22,03% 77,12% 

Kereskedelmi szolgáltatások elérhetősége  4,20% 46,22% 40,34% 9,24% 

Kereskedelmi szolgáltatások színvonala  2,54% 45,76% 45,76% 5,93% 

Idegenforgalmi szempontból jelentős látványosságok 
műszaki állapota  1,71% 20,51% 52,99% 24,79% 

Turisztikai programkínálat színvonala  0,85% 17,95% 34,19% 47,01% 

Szálláshelyek száma és kapacitása  0,00% 8,18% 21,82% 70,00% 

Pénzügyi szolgáltatások elérhetősége  5,08% 58,47% 28,81% 7,63% 

Hulladékgyűjtés szervezettsége  2,50% 45,83% 32,50% 19,17% 

Szelektív hulladékgyűjtési rendszer működése  0,86% 8,62% 22,41% 68,10% 

A város közúti megközelíthetősége  7,56% 68,91% 22,69% 0,84% 

A város tömegközlekedéssel való megközelíthetősége  10,00% 65,00% 23,33% 1,67% 

Közlekedési módok közötti váltás lehetősége (busz, 
vonat, autó, kerékpár között)  2,68% 35,71% 41,07% 20,54% 

Parkolóhelyek aránya a városközpontban  2,52% 24,37% 43,70% 29,41% 

Kerékpáros közlekedés feltételei a városban  0,00% 15,38% 18,80% 65,81%   
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7.Kérjük, térkép segítségével jelölje meg, hogy legjellemzőbben Nagykálló melyik 
részén végzi az alábbi tevékenységeket! Több választ is megjelölhet! 

Tevékenységek A zóna B zóna C zóna D zóna E zóna F zóna 
MÁS 

település 

Hatósági ügyintézés, 
közügyek  

82,64% 4,96% 0,00% 0,00% 0,83% 0,00% 11,57% 

Pénzügyek  85,12% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,22% 

Egészségügyi ellátás  80,60% 1,49% 0,75% 0,00% 0,75% 0,00% 16,42% 

Munkahely, munkavégzés  58,33% 4,55% 9,09% 4,55% 4,55% 3,03% 15,91% 

Kikapcsolódás, szórakozás  31,91% 2,84% 1,42% 2,13% 2,13% 19,15% 40,43% 

Sport  48,62% 3,67% 1,83% 0,00% 3,67% 22,02% 20,18% 

Iskola, óvoda  80,81% 12,12% 1,01% 0,00% 1,01% 0,00% 5,05% 

Oktatás, képzés  70,53% 7,37% 4,21% 0,00% 2,11% 0,00% 15,79% 

Bevásárlás  44,50% 11,48% 7,66% 0,96% 8,13% 5,26% 22,01% 

Vállalkozási ügyintézés  69,57% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,09% 

Tömegközlekedés  66,67% 6,48% 8,33% 1,85% 1,85% 0,93% 13,89% 

Étkezés (vendéglátóhely, 
közétkezés, munkahelyi 
étkezés)  

70,80% 5,31% 2,65% 1,77% 1,77% 0,00% 17,70% 

Tartós fogyasztási cikk 
szerviz, javítás  

44,35% 2,61% 1,74% 0,87% 0,87% 0,00% 49,57% 

 

Települési funkciók városrészenként

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hatósági ügy intézés, közügyek 

Pénzügyek 

Egészségügyi ellátás 

Munkahely, munkavégzés 

Kikapcsolódás, szórakozás 

Sport 

Iskola, óvoda 

Oktatás, képzés 

Bevásárlás 

Vállalkozási ügy intézés 

Tömegközlekedés 

Étkezés (vendéglátóhely , közétkezés) 

Tartós fogyasztási cikk javítás 

A zóna B zóna C zóna D zóna E zóna F zóna MÁS település
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8. Kérjük, értékelje fontosságuk szempontjából a következő fejlesztési elképzeléseket! 

Fejlesztendő területek 
nagyon 
fontos 

fontos szükséges 
nem 

fontos 

Buszállomás kialakítása  60,66% 25,41% 13,93% 0,00% 

Piac fejlesztése  27,05% 33,61% 32,79% 6,56% 

Egészségügyi ellátás és szakrendelés modernizálása  80,33% 13,11% 6,56% 0,00% 

Hatékonyan működtethető közigazgatási szolgáltatási 
rendszer kialakítása  45,38% 34,45% 17,65% 2,52% 

Művelődési ház felújítása  46,28% 32,23% 18,18% 3,31% 

Rendezett közterek és parkok kialakítása  31,40% 37,19% 26,45% 4,96% 

Oktatási intézmények felújítása  53,28% 32,79% 13,11% 0,82% 

A Harangodi üdülőterület fejlesztése  42,62% 36,07% 16,39% 4,92% 

Ipari-gazdasági terület kialakítása, infrastruktúra 
kiépítésével  50,00% 37,50% 12,50% 0,00% 

Tanácsadási szolgáltatások biztosítása a helyi kis- és 
középvállalkozásoknak  13,56% 38,98% 36,44% 11,02% 

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése  54,92% 27,05% 18,03% 0,00% 

Családbarát önkormányzati működés kialakítása  28,81% 30,51% 36,44% 4,24% 

Befektetés ösztönzési program indítása  28,21% 36,75% 29,91% 5,13% 

Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fejlesztése  41,80% 36,89% 21,31% 0,00% 

Ivóvíz-hálózat felújítása  56,20% 32,23% 11,57% 0,00% 

A városközpontot elkerülő út kialakítása  64,41% 20,34% 12,71% 2,54% 

Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése  35,54% 33,06% 29,75% 1,65% 

Strandfürdő fejlesztése  49,58% 35,29% 11,76% 3,36% 

Közintézmények akadálymentesítése  52,46% 27,87% 19,67% 0,00% 

Bérlakás építés  20,83% 25,00% 27,50% 26,67% 

Turisztikai kínálat fejlesztése  33,06% 43,80% 19,01% 4,13% 

Fejlesztési szükségletek fontosságának megítélése

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Buszállomás kialakítása 
Piac fejlesztése 

Egészségügy i ellátás és szakrendelés modernizálása 
Hatékonyan közigazgatási rendszer kialakítása 

Művelődési ház felújítása 
Rendezett közterek és parkok kialakítása 

Oktatási intézmények felújítása 
A Harangodi üdülőterület fejlesztése 

Ipari-gazdasági terület kialakítása, infrastruktúra kiépítésével 
Tanácsadási szolgáltatások kis és középvállalkozásoknak

Csapadékv íz elvezető rendszer fejlesztése 
Családbarát önkormányzati működés kialakítása 

Befektetés ösztönzési program indítása 
Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fejlesztése 

Ivóv íz-hálózat felújítása 
A városközpontot elkerülő út kialakítása 

Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése 
Strandfürdő fejlesztése 

Közintézmények akadálymentesítése 
Bérlakás építés 

Turisztikai kínálat fejlesztése 

nagyon fontos fontos szükséges nem fontos
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9. Neme: 
Nő 77,60% 

Férfi 22,40% 
 

10. Legmagasabb iskolai végzettség: 
 

Egyéb: 
• kereskedelmi boltvezetői 
• főiskolai hallgató 
• végzős egyetemista 

 
 

11. Életkor (betöltött évek alapján): 

5-14 0,00% 

15-19 0,00% 

20-24 5,60% 

25-29 9,60% 

30-39 40,00% 

40-49 31,20% 

50-59 11,20% 

60-69 0,80% 

70-79 0,00% 
80 éves, vagy idősebb 1,60% 

 
12. Lakóhely 

Egyéb:  
• Nyíregyháza 
• Nyírtura 

 
 
 
 
 
 
 

Egyetemi, főiskolai oklevél 56,80% 

Középiskolai érettségi 21,60% 
Szakiskolai, szakmunkásképző 
bizonyítvány 12,00% 
Általános iskola 2,40% 
Egyéb: Kérjük írja le:  7,20% 

Nagykálló 77,60% 
Balkány 0,00% 
Biri 0,80% 
Bököny 0,00% 
Érpatak 0,00% 
Geszteréd 0,00% 
Kállósemjén 0,80% 
Szakoly 0,00% 
Egyéb település. Kérjük, nevezze 
meg: 20,80% 
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13. Foglalkozási kör (válassza ki az Önre legjellemzőbb válaszlehetőséget!): 
Köztisztviselő 14,17% 

Közalkalmazott 29,17% 

Fizikai foglalkozású alkalmazott 5,00% 

Szellemi foglalkozású alkalmazott 3,33% 
Vállalkozó 3,33% 
Munkanélküli 2,50% 
Diák 0,83% 

Egyéb: 10,83% 
nem válaszolt 30,83% 

Egyéb: 
• egészségügyi alkalmazott 
• oktatás 
• Pedagógus 
• eladó 
• szobafestő 
• adminisztrátor 
• kereskedő boltvezető, irodavezető 
• pénzügyi, szolgáltató tevékenység 
• egészségügy 
• kilátástalan 
• Épületbádogos, hegesztő 
• Postás kézbesítő VI. 
• eladó 
• Pedagógus 
• Varrónő 
• aktív nyugdíjas (rokkant) 
• kézműipar 
• munkanélküli 
• közcélú  
• Gyes 
• és szellemi foglalkoztatású alkalmazott 
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14. Egyéb észrevételek, javaslatok: 
• Jó néhány szűk utcát egyirányúsítani kellene! 
• Játszóterek bővítése. 
• Állampolgárbarát önkormányzati ügyintézést szeretnék. 
• Fejlődést. 
• több munkalehetőség 
• Az óvodai csoportok felszerelései, játékok. 
• Vegyék figyelembe az észrevételeimet és véleményemet. 
• Nincs más javaslatom. 
• A város hivatala teljesen rugalmatlan, nem a városlakók érdekeit képviseli olyan esetekben sem, 

ami nem pénz kérdése, hanem csak emberségé! 
• Nagykálló fejlesztése nagyon fontos feladat, mivel meg kell erősíteni a kistérségi központi 

szerepét. 
• Munkanélküliek foglalkoztatása, akár közmunkában is. 
 
15. Amennyiben véleményeivel máskor is segíteni szeretné a városfejlesztési 
tevékenységek előkészítését, kérjük, adja meg elérhetőségeit, hogy felvehessük Önnel 
a kapcsolatot. 
A kérdőív kitöltők közül 26 fő adta meg elérhetőségeit. Adataikat Nagykálló Város 
Önkormányzatának rendelkezésére bocsátjuk, de személyiségi jogaik védelme érdekében itt 
nem közöljük. 
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NAGYKÁLLÓ VÁROS 
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

 
 
 
 

SZEMÉLYES INTERJÚVÁZLAT 
 
 
 
 
 
 
 

Név:  

Képviselt szervezet  

Hivatalos cím:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

Interjú időpontja:  

 
 
 



Nagykálló Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Városközpont revitalizáció projekt előkészítése  
Személyes interjúvázlat 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.  212 

1. Ön szerint mi Nagykálló legfőbb erőssége, amely megkülönbözteti a többi környező, 
illetve Magyarországi várostól? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Melyek voltak Ön szerint az elmúlt öt év legfontosabb, a város jövője szempontjából 
legjelentősebb fejlesztései? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Hogyan képzeli el Nagykállót 10 év múlva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Saját tevékenységihez kapcsolódva milyen célokat javasol a városfejlesztési stratégiában 
megjeleníteni (ágazati jelleg, pl. iskola igazgatók oktatási területre koncentráljanak, 
művház vezető kultúra területére, vállalkozó gazdaság fejlesztési területre, stb.)  
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5. Milyen fejlődési célok megvalósítását tartja szükségesnek az alábbi városrészekben 
(térképen is mutatni neki), ahhoz, hogy a 3. kérdésben felvázoltak teljesülhessenek? 

 
Belváros 
 
 
 
 
 
 
Északi kertváros 
 
 
 
 
 
 
Nyugati kertváros 
 
 
 
 
 
Ipari és kereskedelmi övezet 
 
 
 
 
 
 
Déli kertváros 
 
 
 
 
 
 
Kiskállói turisztikai és rekreációs övezet 
 
 
 
 
 
 
Városkörnyéki tanyák 
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6. Melyek lennének Ön szerint a következő öt év legfontosabb, a város jövője 
szempontjából legjelentősebb fejlesztései? 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 
7. Értékelje a következő projekt javaslatokat fontosságuk szerint. (Ami a 4-nél elhangzott 

arra nem kell még egyszer rákérdezni.) 
 

Projekt javaslatok nagyon 
fontos fontos szükséges nem fontos 

Buszállomás kialakítása     

Piac fejlesztése     

Egészségügyi ellátás és szakrendelés 
modernizálása 

    

Hatékonyan működtethető közigazgatási 
szolgáltatási rendszer kialakítása 

    

Művelődési ház felújítása     

Rendezett közterek és parkok kialakítása     

Oktatási intézmények felújítása     

A Harangodi üdülőterület fejlesztése     

Ipari-gazdasági terület kialakítása, infrastruktúra 
kiépítésével 

    

Tanácsadási szolgáltatások biztosítása a helyi kis- 
és középvállalkozásoknak 

    

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése     

Családbarát önkormányzati működés kialakítása     

Befektetés ösztönzési program indítása     

Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fejlesztése     

Ivóvíz-hálózat felújítása     

A városközpontot elkerülő út kialakítása     

Belterületi és kistérségi kerékpárutak építése     

Strandfürdő fejlesztése     

Közintézmények akadálymentesítése     

Bérlakás építés     

Turisztikai kínálat fejlesztése     

 
8. Egyéb megjegyzések: 
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7.8. Nagykálló Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 
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7.9. Civil és lakossági fórum  

7.9.1. Jelenléti ív – 2007. november 13. 16:00 – 17:30 
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7.9.2. Jegyzőkönyv 
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7.10. Vállalkozói fórum jelenléti íve – 2007. november 13. 17:30 – 19:00 

7.10.1. Jelenléti ív – 2007. november 13. 17:30 – 19:00 
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7.10.2. Jegyzőkönyv 
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7.11. Közmeghallgatás jelenléti íve – 2008. február 14. 
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7.12. Nagykállói életképek 

7.12.1. Téka tábor 
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7.12.2. Emlékezés II. Rákóczi Ferencre 

 

7.12.3. Múzeumi Világnap 
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7.12.4. XXIII. Kállai Kettős Néptánc Fesztivál 
 

 
 
 
 

 



KORÁNYI STRATÉGIA - NAGYKÁLLÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA  MELLÉKLETEK 
 

 

 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008.  239 

7.12.5. Városi Karácsony 
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8. FORRÁSOK 
 
� Nagykálló Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét Megalapozó 

Helyzetelemzés 2007. 

� Nagykálló Város Szolgáltatástervezési Koncepció 2005. 

� NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
2006-2011., 2006. 

� Korányi – projektalapú városfejlesztési program, 2006. 

� Nagykálló Város Gazdasági programja, 2007. 

� Nagykálló Város Gazdaságfejlesztési programja, 2006. 

� Nagykálló Város Településfejlesztési Koncepciója és kiegészítése, 2006, 2007. 

� Nagykálló Város Településszerkezeti terve, 2007. 

� Nagykálló Város Helyi Építési Szabályzata, 2007 

� Nagykálló Város Vagyonkatasztere 

� Nagykálló város turizmusfejlesztési programja, 2006. 

� Nagykálló Város Sportkoncepciója 

� Nagykálló Város Szolgáltatástervezési Koncepció 2005. 

� Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja, 2007. 

� A Nagykállói kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja, 2003. 

� Nagykálló Város Önkormányzata, Az önkormányzat vagyonáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet, 2007. 

� Nagykálló város honlapja 

� KSH Népszámlálás 2001. kiadványok 

� KSH Népszámlálás 2001. hivatalos adatszolgáltatás 

� KSH Statisztikai évkönyvei: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2000-2005. 

� KSH T-star adatbázis 

� VÁTI Kht. e-szolgáltatások 

� Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 


