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Máriapócs városa az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírbátori 

járásban található település. A település az országos városhierarchia az egyik legalacsonyabb fokán 

álló városnak tekinthető, állandó népessége mindössze 2200 fő. Máriapócs a Nyírség egyik kisvárosa. 

A Nyírség északon a Bodrogköz és a Rétköz területével érintkezik. Keleten a Bereg-Szatmári- 

síksággal, Dél-keleten az Érmelékkel határos. Délen egy kis szakaszon (kb. 20 km) érintkezik a Körös-

vidékkel, nyugat felől pedig a hajdúság lösztáblája övezi. A Nyírség területnek közel a kétharmada 

Hajdú-Bihar megyében van és egy kis része átnyúlik a román határon is. A Nyírség, amely az ország 

egyik legnagyobb futóhomok területe, a  vizekben gazdag szomszédos tájegységektől (Szatmár-Bereg, 

Nyíri Mezőség, Rétköz) szigetszerűen különül el. A Nyírség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

legnagyobb és legegységesebb néprajzi tájaként számon tartott területe.   

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata 

részletesen értékeli azokat a tényezőket, amelyek formálták a térség településhálózatát. Érdemes 

ennek áttekintése, mivel ezzel képet kaphatunk a Máriapócs és környezetét érintő településhálózati 

összefüggésekről is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településszerkezete eltér az alföldi megyéktől, 

lényegében megtalálható az ország összes településtípusa. A megye keleti peremén, a Szatmár-

beregi síkságon törpe- és aprófalvas településstruktúra a meghatározó, a középső nyírségi részeken a 

középfalvak a leggyakoribb településforma, s csupán az elkeskenyedő nyugati részén jellemzőek az 

alföldi településhálózatot meghatározó nagy határú és nagy népességszámú települések (Eke, 1998). 

Ez alapján megállapítható, hogy a Nyírségben, ahol Máriapócs is található, a legelterjedtebb 

településforma a középfalvak hálózata. Sajátossága a megyének, hogy nem alakultak ki 

középvárosok, ami a településszerkezet dekoncentráltságából ered. Ennek oka, hogy a török 

háborúkban az Alföld településszerkezete teljesen átalakult, rengeteg település elpusztult, a 

középkori aprófalvas településszerkezet eltűnt és helyén egy ritka textúrájú településhálózat jött 

létre, amelyből kiemelkednek a nagy népességű és területű gazdag, paraszti polgár társadalmú 

mezővárosok. A török háborúk után az egész Alföldön csak a Bereg és Szatmár megyékben, Szabolcs 

vármegyének pedig a rétközi részén, a mocsaras, árvízjárta területektől védett kisebb tájegységeken 

maradt fenn kizárólag a sűrűbb településhálózat. A megye nyugati és déli részeit közvetlenül 

érintették a török pusztítás (lásd. Máriapócsot is). A török háborúk utáni betelepítési politikának 

következtében, jelentős számban jelenik meg a Nyírség területén ruszin, román, szlovák etnikum a 

Nyírség területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíri Mezőség rendelkezik a legritkább 

településtextúrával, ennek a térségnek a településhálózata tekinthető a leginkább alföldi jellegű 

településstruktúrának. A 18-19. században a térségben elaprózott maradt a településszerkezet, nem 

jöttek létre funkcionálisan is jelentős súlyú centrumok. Részben ebből ered a középvárosok hiánya a 

megyében, amely az urbanizáció és a gazdasági fejlődés letéteményese lehetett volna (Beluszky, 

2001). A 19. század utolsó harmadában Magyarországon lezajlódó ipari forradalom kevésbé 

érzékeltette hatását ebben a térségben. A dualizmus korában az ipari forradalom hatására a 

városfejlődés motorja az ipar lett, amely napjainkig hatással van az urbanizációra. Azonban a 

dualizmus kori iparosodás elmaradása nem serkentette az urbanizálódást a városiasodást, ennek 

tempója elmarad az országos átlagtól. A trianoni békediktátum súlyos következményekkel járt 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településszerkezetének tekintetében. Az egykori 

vármegyeközpontok, centrumok (Ungvár, Beregszász, Szatmárnémeti, Nagykároly) - amelyek 

többségében középvárosok- a határ túloldalára kerültek, de a vonzáskörzeteik a csonka 

vármegyékkel együtt itt maradtak. A centrumok elvesztésével egy városhiányos térség alakult ki a 

határterületeken, ahová a megyeszékhely már nem tudja kiterjeszteni hatását. Részben ebből ered, 

hogy a megye keleti perifériáin meglévő funkcióhiányos városhálózat nem képes dinamizálni ezeket a 

területeket, bár a fentiekből eredően szerepük mindenképpen felértékelődött (lásd. Fehérgyarmat, 

Vásárosnamény, Csenger). A megye jelenlegi nagyobb vidéki városai, elsősorban Mátészalka, 

Kisvárda és Nyírbátor tekinthető azoknak a városoknak, amelyeknek térszervező ereje kihat a megye 

keleti felére is.  

Az 1945 utáni politikai és gazdaságpolitikai átalakulás indította el az iparfejlődés extenzív 

szakaszát, amely a 20. századi megyei városfejlődésben meghatározó szerepet játszott, ebben az 

időszakban a városfejlesztés és fejlődés hajtótényezője az ipar volt. A megye iparának fejlesztése a 

60-as évek derekáig háttérbe szorult (Baranyi - Süli-Zakar, 1998). 1960-ban meghirdetik a vidéki 

ipartelepítés programját, amely megkésve, 1970-re éri el a megyét – ez alól Nyíregyháza kivételt 

jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye iparosításában az alábbiak játszottak szerepet: állami vállaltok 

munkaerőéhsége, szabad munkaerő kapacitás megléte, a kormányzati politika preferálta az Alföld 

iparosításának szükségességét, a keleti kereskedelemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg és kiemelten 

Záhony stratégiai pozíciót foglalt el. A vidéki ipartelepítési program mellett az Országos 

Településhálózat-fejlesztési Koncepció (1971) is kedvező irányba befolyásolta Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye városainak fejlődését. A koncepció célja többek között az volt, hogy oldja Budapest és 

az északkelet-délnyugat ipari tengely monopolhelyzetét, ennek érdekében ipartelepítéseket 

irányozott elő az elmaradott agrártérségekbe. Szintén pozitív fordulatot jelentet, hogy a 

koncepcióban már megjelenik a területi kiegyenlítés, mint a területfejlesztés egyik meghatározó 

eleme, amely elsősorban a hátrányos helyzetű térségekre koncentrált (Rechnitzer-Smahó, 2011). 

További fordulatot jelent a térség számára, hogy az OTK zöld utat adott a nagyközségek várossá 

nyilvánítására a városhiányos térségekben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza mellett, 

elsősorban az ekkor várossá váló Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Fehérgyarmat és Vásárosnamény 

lettek kijelölve ipartelepítésre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vidéki ipartelepítés célpontjává a 

kisvárosok váltak, amelyek évszázadokon át centrumként funkcionáltak (Eke, 1998). A 70-es években 

jönnek létre lényegében a népességkoncentráló szerepet betöltő kisvárosok a megye területén, 

ugyanis az ipari beruházások jelentős népességbeáramlást idéztek elő. Az ipari termelés súlyponti 

területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyháza-Kisvárda-Záhony tengely lett, mellette 

szigetszerűen kiemelkedett Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári, Fehérgyarmat és Vásárosnamény. 

Másodvonalas gazdasági központ lett Nagykálló, Csenger, Demecser, Nagyhalász, Rakamaz, Tiszalök, 

Újfehértó. A megye városhálózata tehát kifejezetten fiatal, Nyíregyháza kivételével 1969 után váltak 

várossá a települések. A rendszerváltást követően a részlegipar gyors összeomlása, az állami 

nagyvállalatok telephelyeinek felszámolása, a keleti piacok beszűkülése, Magyarország keleti 

területeinek leértékelődése jelentős nehézségeket okozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

települései számára (Deák, 2012). 

Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 229 település található, melyből 28 település 

városi jogállású. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Csongrád után az Alföld legnagyobb népsűrűségű 

megyéje, de országosan is a magasabb népsűrűségű megyékhez tartozik. 20 000 fő fölötti 

középvárosok nincsenek a megyében. A középvárosi hálózat hiánya és a megyeszékhely excentrikus 

elhelyezkedése felértékeli a Nyíregyházától keletre található 10 ezer főnél népesebb településeket, 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

11 

amelyek térségi szerepköre túllépi kistérségeik határát. Nyíregyháza excentrikus elhelyezkedése 

révén fontos szerepet töltenek be a megye keleti felének gazdaságában azok az gazdasági központok, 

amelyet a megyei fejlesztési koncepció decentrumként azonosít. A megyei decentrumok közé 

Kisvárda, Mátészalka, Záhony és Nyírbátor tartozik. Mivel Nyíregyháza földrajzi elhelyezkedéséből 

eredően nem képes teljesen kiterjeszteni gazdaságfejlesztő hatását a megye keleti felére, a 

decentrumok stratégiai jelentőségű sejtjei a városhálózatnak. A városhierarchia harmadik fokán a 

megyében a járásközpontok állnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 12 járásközpont található 

(Nyíregyháza, Tiszavasvári, Ibrány, Kemecse, Baktalórántháza, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, 

Csenger), amelyekből négy egyben decentrum is (Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Záhony). A 

járásközpontok elsősorban a térségi közszolgáltatások ellátásában játszanak fontos szerepet. A 

kisvarosok közül mindössze 5 város népessége haladja meg a 10 ezer főt, 12 varos népessége az 5000 

főt, szinten 10 varos népessége 5000 főnél kevesebb. A varosok több mint kétharmada méretéből és 

funkcióellátottságából eredően csak töredékesen tudja a városi funkciókat biztosítani térsége 

szamara. Elsősorban ide az a 15 település tartozik, amely nem járási székhelyű városi jogállású város. 

Ebbe a kategóriába tartozik Máriapócs is.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójának stratégiai térstruktúrájában 

hat különböző települési/területi kategória jelenik meg: 

- Nyíregyházi agglomeráció: Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony, Kótaj 

- Decentrumok: Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Záhony 

- Járásközpontok: Tiszavasvári, Ibrány, Kemecse, Nagykálló, Baktalórántháza, Vásárosnamény, 

Fehérgyarmat, Csenger  

- Egyéb városok: Újfehértó, Nyírtelek, Nagyecsed, Balkány, Nagyhalász, Tiszalök, Nyírmada, 

Rakamaz, Mándok, Demecser, Dombrád, Ajak, Vaja, Nyírlugos, Máriapócs  

- Rurális térségek: Baktalórántházi járás, Kisvárdai járás, Záhonyi járás, Nyírbátori járás, 

Nagykállói járás, Tiszavasvári járás, Ibrányi járás nem városi jogállású települései 

- Külső perifériák: Fehérgyarmati járás, Csengeri járás, Vásárosnaményi járás, Mátészalkai járás 

nem városi jogállású települései 

Mint látható a területfejlesztési koncepcióban Máriapócs, mint egyéb város kategóriába jelenik 

meg. Ebben a kategóriában azok a városi jogállású települések találhatóak, amelyek nem 

decentrumok és nem járásközpontok.  
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1. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területfejlesztési Koncepciójának földrajzi fókuszai 

 

 Nyíregyházi agglomeráció 
 Decentrum 
 Járásközpont 
 Egyéb város 
 Külső perifériák 
 Rurális térségek 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója szerint, a megye területfejlesztési 

céljai alapján három nagyobb tér strukturális elem azonosítása lehetséges, amelyek a megye 

területfejlesztésének kiemelt vagy sajátos térségei. A koncepció ezeket tekinti a megye növekedési 

tengelyeinek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyi, a megye gazdaságfejlesztésének 

tengelyi és kiemelt térségei a következők: 

 Nyíregyházi agglomeráció: Nyíregyháza, agglomerációjával az Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepciónak megfelelően Magyarország külső nagyvárosi gyűrőjének 
eleme, kétségkívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb gazdaságfejlesztési 
térsége.  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési és iparfejlesztési tengelyei 
o Északi növekedési és iparfejlesztési tengely: Nyíregyházi agglomeráció, Kisvárda és 

Záhony térsége. Határon túli kapcsolódási pontja Ungvár, Munkács, Beregszász 
o Déli növekedési és iparfejlesztési tengely: Tiszavasvári, Nyíregyházi agglomeráció, 

Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. Határmenti kapcsolódási 
pontja Szatmárnémeti, Nagykároly 

 Nyíregyháza-Debrecen agglomerációs tengely: Nyíregyházi agglomeráció, Újfehértó, 
Debrecen 

Máriapócs a kelet-nyugati ipartengely övezetében jelenik meg, amely Tiszavasvári-

Nyíregyháza-Nagykálló-Nyírbátor-Mátészalka-Fehérgyarmat-Csenger településeket érinti.  
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Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve három funkcionálisan összetartozó 

térséget azonosított, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg területfejlesztési koncepciója is adaptált: 

- Nyíregyháza központú nagyvárosi település együttes – agglomerálódó térség:  
- Potenciális további nagyvárosi központú település együttesek határon túli központtal:  
- Záhony és térsége vállalkozási övezet / különleges gazdasági övezet településeinek térsége:  

Máriapócs egyik funkcionálisan összetartozó térségnek sem a része.  

A településhálózati összefüggések közül még egy tér strukturális elemre szükséges kitérni, 

amely közvetlenül érinti Máriapócsot. A vonzerő koncentráció és a kereslet-kínálati adatok tükrében 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén négy nagy desztináció rajzolódik ki, amelyeknek a 

magterületként jelennek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014-2020-as tervezési időszakot 

érintő területfejlesztési koncepciójában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési 

koncepciójában az idegenforgalmi magterületekről az alábbi megállapítások olvashatóak: Az eddigi 

vizsgálatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmának négy nagy magterülete 

azonosítható, amelyek alapján körvonalazódnak a megye turisztikai desztinációi, kisrégiói. A megye 

turisztikai desztinációinak alapjai a tradicionális néprajzi tájegységekre épülnek a jövőben, melynek 

előnyei, hogy közös területi identitással, földrajzi egységgel, bizonyos térségekben már szervezeti 

feltételekkel (Nyírség, Nyíri Mezőség), egységes marketing kommunikációval és vonzerő kínálattal 

rendelkeznek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmi magterületei a következők: Nyírségi 

turisztikai gyűrű, Szatmár-beregi kultúrtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi tengely, Rétközi turisztikai 

tengely. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 51/2015 (IX.25) önkormányzati határozata 

rendelkezik a kialakított négy desztináció pontos települési lehatárolásáról. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye desztinációinak kialakításában egyértelműen a földrajzi, néprajzi tájegységekre támaszkodtak, 

azonban a pontos határokat inkább az idegenforgalmi szempontok alapján kerültek kijelölésre.  
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Ennek eredményeként az összes desztináció esetében vannak kisebb-nagyobb területi 

módosítások a néprajzi, földrajzi tájegységekhez képest. A Nyíri mezőség desztináció 11 településsel, 

a Nyírség desztináció 22 településsel, a Rétköz desztináció 24 településsel és a Szatmár-Bereg 

desztináció 102 településsel rendelkezik. A négy desztináció összesen 159 települést foglal magába a 

229 településből. Máriapócs a Nyírségi desztináció része. 
2. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációi 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 51/2015 (IX.25) önkormányzati határozat 

alapján saját szerkesztés 

A térség fontosabb centruma Nyíregyháza, mint megyeszékhely, amelytől Máriapócs 

mindössze 36 km-re helyezkedik el. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyei jogú városa, 

Magyarország 6. legnagyobb települése kiterjedt vonzáskörzettel. Nyíregyháza vonzásterülete a 

Nyírség jelentős részére kiterjed, elsősorban a Közép-Nyírség és a Dél-Nyírség nagy részére. 

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül centrumpozíciót tölt be, egyértelműen a megye 

gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási, közszolgáltatási centruma. Ezek a 

pozíciói az elmúlt évtizedben tovább erősödtek. Intenzív vonzást a város körüli agglomerálódó 

térségre fejt ki. Az elmúlt évtizedben Debrecen és Nyíregyháza között fokozatosan egy 

agglomerálódó térség van kialakulóban, amely továbbra is meg fogja határozni a két nagyváros körüli 

településhálózat fejlődését. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belüli pozícióit erősíti, hogy 

a megyét meghatározó növekedési tengelyek csomópontjában található (Nyíregyháza Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája, 2014). Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(Nemzeti Fejlesztés 2030), Nyíregyházát egy úgynevezett külső nagyvárosi körgyűrű (Győr – Pécs – 

Szeged –Békéscsaba – Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc) részeként említi. A külső nagyvárosi gyűrű 

városai fontos szerepet töltenek be a gyűrűn belüli térkapcsolatok fenntartásában és megyéjükön 

belüli térszervezésükkel.  
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A külső nagyvárosi gyűrű városai fontos termelési-szolgáltatási funkciókat és markáns 

gazdasági, esetleg innovációs profilokat már most is megjelenítenek, és ezek a jövőben tovább 

fognak erősödni. A külső nagyvárosi gyűrű városaiban a határon átnyúló nemzetközi foglalkoztatási 

és gazdasági együttműködés a városfejlesztések fontos iránya lehet. A külső gyűrű nagyvárosi 

vonzáskörzetének kialakításához és a gyűrű kis- és nagyvárosai közötti funkciómegosztásához 

elengedhetetlen a városok közötti közlekedési kapcsolatok jelentős javítása, mely a közösségi 

közlekedésszervezés mellett jelentős közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztéseket is igényel. 

(Nemzeti Fejlesztés 2030). Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint a külső 

nagyvárosi gyűrű és a külső gyűrű városai körül egy agglomerációs térség van kialakulóban. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében ez a Nyíregyháza-Debrecen közötti területeken figyelhető meg, de 

Nyíregyháza-Nagykálló-Nyírbátor irányában is láthatóak a jelei. Máriapócs ennek az agglomerálódó 

térségnek a részeként jelenik meg az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban.  

 

3. térkép: Magyarország városhálózata 

 

Forrás: Nemzeti fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

  A regionális fejlesztési tengelyek és pólusok közül Máriapócs a nyíregyházi és a debreceni 

agglomerálódó térség perifériáján, Nyírbátor közvetlen szomszédságában fekszik. A fejlesztési 

centrumoktól való azonos távolság általában inkább hátrányt, semmint előnyt jelent. Azonban annak 

fontossága, hogy Máriapócs nemzeti kegyhely, és az erre épülő turizmus egyik emblematikus jelképe, 

a fejlesztéspolitika hazai döntéshozói előtt sem ismeretlen. Ezért a város eddig viszonylagos sikerrel 

tudta kompenzálni a periférikus térségek számára hátrányként mutatkozó földrajzi elhelyezkedését. 

A Nyíregyháza mellett a legjelentősebb térszervező centruma a Nyírségnek Nyírbátor, amely 12 

km-re található Máriapócstól. A megyei területfejlesztési koncepció Nyírbátort decentrumként 

azonosítja, népességszáma alapján kisvárosnak tekinthető, azonban megyei szinten 

funkcióellátottsága alapján középvárosi funkciókkal rendelkezik. Nyírbátor elsősorban foglalkoztatási 

szerepével és közszolgáltatás koncentrációjával jelentős kisugárzó hatást gyakorol az egész Dél-

Nyírségre és közvetlenül Máriapócsra is.  
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A térség térszervező erejű településeinek harmadik csoportját a járásközpontok adják. Ebben a 

vonatkozásban a közel 10 ezer fős Nagykálló szerepe a legjelentősebb, amely Máriapócstól 17 km-re 

található, Nagykálló térszervező ereje a Dél-Nyírség nyugati részére terjed ki, a Nagykálló járáshoz 

tartozó településekre. A Közép-Nyírség centruma a 3800 fős lakosságszámú Baktalórántháza, amely 

egy Nyírbátorhoz és Nagykállóhoz képest alacsonyabb funkcióellátottságú járásközpont. 

Baktalórántháza Máriapócstól 20 km-re található, a városra közvetlen vonzást nem fejt ki.  

A Dél-Nyírség településhálózati hierarchia harmadik szintjét a nem járási székhelyű, városi 

jogállású települések alkotják. Ebben a tekintetben külön említést érdemel Újfehértó, amely több, 

mitn 13 ezer fős lakosságszámával kiemelkedik. Újfehértó ráadásul agrárgazdaságának és közlekedés-

földrajzi helyzetének köszönhetően erős térszervező erővel rendelkezik. A Dél-Nyírségben Balkány és 

Nyírlugos rendelkezik még városi jogállással. Balkány egy közel 6500 fős kisváros Nagykállótól délre, 

azonban vonzásterületét Nagykálló és Újfehértó erősen korlátozza. Ezzel szemben Nyírlugos 2800 fős 

kisváros, amely a városi jogállás elnyerését éppen annak köszönhette, hogy a Dél-Nyírség ligetaljai 

területeinek funkcióellátottságát elhelyezkedéséből eredően képes javítani.  
4. térkép: Térségi centrumok a Dél-Nyírségben 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Mint látható az a makro környezet, ahol Máriapócs található nem tekinthető városhiányos 

térségnek, sőt talán több is a városi jogállású település, mint amekkorát a térség funkcióellátottsága 

megkövetelne. Nyíregyháza és Nyírbátor a két legfontosabb pólusa a térségnek, mindkét város 

erősen behatárolja, hogy Máriapócs körül saját, kiterjedt vonzáskörzet alakuljon ki, emellett 

Nagykálló és Baktalórántháza is korlátozza az önálló vonzáskörzet megerősödését.  

A Nyírbátori járásban Máriapócs csak a 6. legnagyobb népességű település, annak ellenére, 

hogy három városi jogállású település található (Nyírbátor, Nyírlugos, Máriapócs). Máriapócsot 

többségében olyan települések veszik körbe, amelyek magasabb népességűen, vagy csekély 

mértékben maradnak el népességszámától.  
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1. táblázat: A Nyírbátori járás települései és népességszámuk, 2014 

 Állandó népesség száma (fő) 

Nyírbátor 12 540 

Nyírbogát 3 159 

Nyírbéltek 2 975 

Nyírlugos 2 837 

Nyírmihálydi 2 232 

Máriapócs 2 196 

Encsencs 2 075 

Nyírvasvári 2 075 

Nyírgyulaj 2 029 

Piricse 1 909 

Kisléta 1 832 

Pócspetri 1 772 

Nyírcsászári 1 278 

Nyírgelse 1 144 

Penészlek 1 072 

Nyírpilis 947 

Terem 675 

Bátorliget 642 

Nyírderzs 627 

Ömböly 509 

Forrás: KSH, T-STAR 

Máriapócs már lakosságszámával sem tud a térségben kiemelkedni. Máriapócs vonzáskörzetet 

lényegében Pócspetrire terjed ki. Pócspetri és Máriapócs fizikailag szinte összenőttek egymással, a 

távolság önmagában meghatározza ezt a kapcsolati rendszert. Emellett a két település közösségei 

között számos tradicionális és erős kapcsolati rendszer alakult ki, illetve Máriapócs több olyan 

közszolgáltatással rendelkezik, amellyel kiszolgálja a szomszédos Pócspetrit.  

Joggal merül fel a kérdés, hogy minek köszönheti mindezek tükrében a 2200 lelkes Máriapócs a 

városi jogállását. Először is érdemes megemlíteni, hogy Máriapócs Magyarország 8. legkisebb 

népességszámú városa. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze Magyarország városhálózatának 10 

legalacsonyabb fokozatán álló települését. Látható, hogy a sorban több olyan település szerepel, 

amely valamilyen speciális funkciójával érdemelte ki a városi címet. Ez a funkció lehet speciális 

elhelyezkedés, például egy városhiányos rurális térség, ahol szükség van mikroközpontra, ebből 

eredően egy község nagyságú település válhat várossá. Másrészt a listában látható több olyan 

település, amely kulturális és idegenforgalmi jelentőségével vívta ki magának a városi jogállását. Ebbe 

a kategóriába tartozik Máriapócs, amely 1816-1872 között rendelkezett városi jogállással, 1993-ben 

pedig újra elnyerte. A település várossá válásában a görög katolikus kegytemplom iránti érdeklődés, 

amelyet évente több mint fél millió zarándok keres fel, illetve II. János Pál pápa 1991. évi látogatása 

volt a legfontosabb tényező. Máriapócs a Kárpát-medence egyik legjelentősebb búcsújáró helye, 

tehát a város idegenforgalmi szerepe sokat nyomott a latba a várossá nyilvánításban.  
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2. táblázat: Magyarország legalacsonyabb népességű városai 

Város megnevezés Állandó népesség száma 

Pétervására 2284 

Badacsonytomaj 2274 

Máriapócs 2196 

Gönc 2102 

Gyönk 1902 

Visegrád 1858 

Pacsa 1733 

Igal 1422 

Őriszentpéter 1190 

Pálháza 1103 

Forrás: KSH, T-STAR 
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1.2.1. Az EU 2020 stratégia 

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni 

kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható 

városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként 

fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell 

támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő 

gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését. 

Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell 

koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által 

támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai közé. 

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az egyes 

alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő 

hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a következő tematikus 

célkitűzéseket támogatja: 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 
(2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 
(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 
(5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása; 
(6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 
Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és hazai 

elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó beavatkozások 

vizsgálata és megjelenítése: 

 kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi zöld 
gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi foglalkoztatás 
ösztönzése érdekében); 

 a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a 
levegőszennyezés mérséklése; 

 a fenntartható városi közlekedés elősegítése; 

 a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.  

1.2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
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1.2.2. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, 

valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti időszakra 

vonatkozóan határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és elveit. A 

Koncepció a nemzeti fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét 

foglalja keretbe. Két fő tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban vannak:  

 
- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat 

rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, országos 
fejlesztési szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.  

- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, 
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok 
fejlesztési irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok térségi 
beavatkozásait és tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív programokat, illetve 
a területi stratégiákat.  
 

 
Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 
A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és 

az EU szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai 

keretét jelentő közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia 

képezi. A Koncepció jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és 

nemzetgazdasági stratégiai tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai 

tervdokumentumokhoz. Az OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait szervesen 

kiegészítik a megyék területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai, melyeket az OFTK 

célkitűzéseihez igazodva, a helyi, térségi fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a 

megyei önkormányzatok állítanak össze.  
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Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg:  

 Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés: A nemzetstratégiai 
ágazatokban történő beruházások és vállalkozásfejlesztés támogatása jelenti a gerincét a 
fejlesztési célnak, amelyben, a kis- és középvállalkozások, az önellátást elősegítő és családi 
gazdaságok, a nemzeti vállalatok megerősítése kapja az elsődleges fókuszt. Kiemelt 
területek a piaci lehetőségeik szélesítése a nemzeti szolgáltatási piacok visszaszerzése, a 
biztonságos élelmiszerellátás, a helyi gazdaság megerősítésével a helyi közösségek 
autonóm, önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása. 

 Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: A népességszám növelése, a 
gyermekek születésének ösztönzése, a népesség szellemi, erkölcsi, tudásban, készségekben 
és értékekben való gyarapodásának elősegítése. A közép- és az alsó- közép-osztály, 
valamint a közösségek és családok megerősítése, a nemzeti, közösségi és egyéni 
felelősségvállalás és értékátadás ösztönzése. A társadalmi megújulás és gyógyulás 
elősegítése, az egészséges életmód, a sport és a mozgás, a kultúrához való hozzáférés és a 
közművelődés biztosítása, valamint az egészséges táplálkozás ösztönzése, az egészségi 
állapot javítása, a hatékony közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a 
megelőzés és rekreáció biztosítása. A kulturális és épített örökség megőrzése.  

 Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk 
védelme: természeti erőforrásainkkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése; az 
erőforrások megőrzése a jövő generációk számára; az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, 
valamint a klímabiztonság megteremtése; az egészséges ivóvíz ellátás, a biodiverzitás, a 
tájak és az élővilág sokféleségének megőrzése; az egészséges élet környezeti feltételeinek 
és jobb minőségének biztosítása; a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás 
elősegítése.  

 Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az ország Budapest 
központúságának oldása, a gazdasági növekedés és beruházások területi terítése. A térségi 
versenyképességet és növekedést segítő térszerkezet létrehozása. A térségi kapcsolatok 
kialakítása, erősítése, a települési és térségi kapcsolatok, területi együttműködés és 
integráció erősítése, a város-vidék kapcsolatok megújítása. A térségi autonómia, önellátó és 
önfenntartó képesség erősítése. Az elmaradott térségek felzárkóztatása, a térségi 
sajátosságoknak megfelelő térségi fejlődési pályák kialakítása  

 
Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval 

szűkebb tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi 

tématerületeket ölelnek fel: 

- Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar 
gazdaság újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. A 
nemzetstratégiai ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva 
gazdasági versenyképességünk növelése.  Az importkiváltó gazdasági termelés ösztönzése.  

- Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság): 
A gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi szolgáltatások és 
ellátás, egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges táplálkozás, valamint a 
rekreáció ösztönzésével  

- Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek 
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink 
természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az 
élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki 
foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség 
életminőségének javítása.  
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- Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív 
képességeinkre, tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek 
érdekében az infó-kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi megújulást és a 
megélhetést biztosító képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek kedvező szellemi, 
innovációs környezet biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil, egész életen át tartó 
tanulásra képes, kreatív, kezdeményező, fejlett munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat 
megteremtése.  

- Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció: 
a gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, értéktudatos társadalom és 
helyi közösségek kialakítása.  

- Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A magyar 
közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, a tudás és a 
munka szolgálatában.  

- Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk 
védelme: A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a 
fenntartható energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti 
erőforrások, a víz, a talaj, az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás 
megőrzése, a természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, környezetbiztonság 
erősítése, a fenntartható életmód, fogyasztás és termelés elterjesztése, a 
környezettudatosság erősítése.  

- Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi 
fekvéséből (Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, makroregionális 
csomóponti funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság figyelembevételével.  

- Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A településhálózat 
egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok 
kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, városhálózati 
kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális fejlesztése  

- Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, 
természeti erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális térségi 
vidékfejlesztési problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a hátrányos 
helyzetű vidéki térségekben.  

- Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország egész 
területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, az 
eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális gazdaságpolitikai 
eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, 
valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez, az értékekhez való 
hozzáférés biztosítása, elérhetővé tételével 

- Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható 
városon belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten 
a foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a többközpontú 
fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk 
erősen differenciált településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő 
megoldások alkalmazásával.  

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési irányai: 

- Kis-és és középvállalkozások megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése. 
- Értékteremtő foglalkoztatás és aktivitás növelése a megyei gazdaság jövedelmező 

ágazatainak fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság erősítésével. 
- Verseny- és exportképes élelmiszergazdaság megerősítése, amely a megyében megtermelt 

mezőgazdasági termékekre támaszkodik, jelentős hozzáadott értéket generál, új értéket, új 
termékeket állít elő, innováción, innovatív megoldásokon alapul. 
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- A megye adottságaihoz igazodva az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális 
felhasználásának támogatása, új és megújuló energiaforrások alkalmazásának 
előmozdítása, hasznosíthatóságának elősegítése, az energiadiverzifikáció támogatása. 

- A gazdaság igényeit jobban tükröző, annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan 
alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási, innovációs és kutatási kapacitás kiépítése és 
folyamatos fejlesztése. 

- A nyíregyházi agglomerációnak, mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási, turisztikai 
és kulturális centrumnak a fejlesztése. 

- A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a határ menti válságövezetek, 
valamint a vidéki térségek integrált fejlesztése a hungarikumok hagyományos 
feldolgozásával, a turizmus és a falusi önellátó gazdálkodás erősítésével. 

- A megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése, összehangolt 
fejlesztése, gazdasági, foglalkoztató és szolgáltató szerepük erősítése. 

- A kedvező geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb kihasználása, határon átnyúló 
együttműködések ösztönzése (pl.: Nyíregyháza-Szatmárnémeti, Szatmár-Bereg térsége, 
Záhony). 

 

1.2.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 
Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése 
 

A megye jövője és fejlődése szempontjából kritikus, hogy minél többen végezzenek 

értékteremtő, hasznos munkát és jussanak tisztességes munkajövedelemhez – ennek érdekében már 

középtávon is új munkahelyekre van szükség. A foglalkoztatás előremozdításának másik fontos eleme 

az aktivitási ráta növelése. Magyarország aktivitási rátája az egyik legalacsonyabb az egész Európai 

Unióban, Magyarországon belül pedig itt Szabolcs-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 

legalacsonyabb a munkaerő piaci aktivitás. Az elkövetkező évek egyik kiemelt fejlesztéspolitikai célja 

a munkaerőpiacról kiszakadt emberek visszavezetése a munka világába. Fontos, hogy azok közül is 

minél többen juthassanak munkához, akik a nyílt munkaerőpiacon nem versenyképesek – ennek 

érdekében meg kell erősíteni az értékteremtő szociális gazdaságot. A szociális gazdaságon belül 

azonban a közmunka helyett, olyan közfoglalkoztatást kell elősegíti, amely tartós munkahelyeket hoz 

létre, és hasznos munkát ad az embereknek. 

Új munkahelyek létrehozásához versenyképes gazdaságra és nemzetközi szinten is 

versenyképes vállalkozásokra van szükség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében erősebb, 

magabiztosabb kis- és középvállalkozói szektorra van szükség, ehhez erősíteni szükséges megyei 

szinten a vállalkozási hajlandóságot és a vállalkozói kultúrát. Az új munkahelyek mellett kiemelt 

figyelmet kell fordítani a meglévő munkahelyek megtartására. 

A gazdaság fejlesztését és a munkaerőpiac bővítését elsősorban a megyei gazdaság 

jövedelmező ágazatainak fejlesztésével szükséges segíteni (élelmiszergazdaság, optomechatronika, 

gumiipar, műanyagipar, logisztika, csomagolóipar, zöldgazdaság, turizmus), ebben kiemelt szerepet 

játszhatnak a Nyíregyházi agglomeráció és a megye gazdasági decentrumai. A szociális 

gazdaságban is elsősorban a jövedelmező területekre kell fókuszálni, ezzel stabil munkahelyek 

jönnek létre. A megye rurális térségeiben a foglalkoztatáspolitika és gazdaságfejlesztés legfontosabb 

területe az élelmiszergazdaság, amely kiemelt fókusza a megye vidékfejlesztési politikájának. 
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A szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása 
 

A megyében komoly, és folyamatosan növekvő problémát jelent a mélyszegénységben élők 

helyzete, akik körében jelentős arányt képviselnek a roma emberek. Ezek a súlyos társadalmi, szociális 

problémák a megye bizonyos részeinek szegregálódását indították el, jelentős területekre kiterjedve. 

A társadalom bizonyos rétegeinek leszakadása területi válsággócokat hozott létre, ebből eredően 

ezeknek a területeknek a felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom 

felzárkóztatásával. Ez egy komplex, foglalkoztatási, lakhatási, oktatási, szociális és integrációs kérdés, 

melyre ennek megfelelően integrált választ kell adni. Noha a leszakadó rétegek helyzetének kezelése 

nem csak megyei kompetencia (állami támogatás nélkül ezeket a szociális problémákat nem lehet 

megoldani), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének egyrészt egyértelmű érdeke, hogy megfelelő 

megoldás szülessen, másrészt számos olyan kapcsolódó beavatkozás van, amely megyei szinten 

végezhető el leghatékonyabban. A mélyszegénység felszámolása csak jövedelemmel lehetséges, 

vagyis munkahelyek teremtésére van szükség ezekben a térségekben. A társadalom alulképzettsége 

és alacsony munkaerő piaci aktivitása miatt ezeken a területeken az emberek jelentős része nem tud 

elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Elsősorban aktív állami szerepvállalással megvalósuló 

értékteremtő szociális közfoglalkoztatásra van szükség, amíg nincs piacképes jövedelem. Ezzel a 

szociális háló építése a szociálisgazdaság fejlesztésével történik. Ebben az értelmezésben a szociális 

gazdaság az a szektor, amely a kirekesztettség által veszélyeztetettek számára biztosít 

munkalehetőséget, a szociális szektorban pedig segítséget nyújt új, független üzleti tevékenységek 

létrehozásához. 

A társadalmi felzárkóztatást társadalmi partnerség elve szerint, konzorcionális 

együttműködések, társadalmi paktumok keretében szükséges végezni, amelyben fontos szerepet 

játszik a civil szféra és az önkéntesség. A társadalmi felzárkóztatás érdekében szemléletváltás 

szükséges a települések, különösen a falvak fejlesztésében, amelyben hangsúlyos szerepet kap a 

szegregált lakóterületek fokozatos felszámolása. 

 
A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése 

 
A megye jövőképének középpontjában az életminőség javítása áll – melynek a jövedelem 

mellett számos egyéb fontos összetevője van. Ahhoz, hogy a megyében élők jól érezzék magukat, 

alapvető feltétel a vonzó, tiszta természeti környezet. Kiemelt feladatunk a térség ökológiai 

értékének, természeti környezetének megőrzése és javítása, valamint a megye környezetkímélő 

energiaellátásának biztosítása. 

Meghatározó jelentőséggel bír továbbá egy olyan társadalmi közeg megteremtése, amely 

fontos összetevője mind a vonzó vidéki, mind pedig az élhető városi környezetnek. Ennek a közegnek 

kiemelt eleme a közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, 

valamint a külső és belső mobilitás feltételeinek megteremtés. 

A megye kulturális élettereinek tudatos fejlesztése szintén fontos elemét képezi az elkövetkező 

évek fejlesztéspolitikájának – a pezsgő megyei kulturális élet megteremtése érdekében. Erre építve 

szükséges fókuszálni a térség kulturális imázsának tudatos javítására, amelynek egyik preferált 

területe a megye turizmusának fejlesztése. 

A vonzó gazdasági környezet megteremtése mellett szükséges egy koncentrált és szervezett 

befektetés-ösztönzési tevékenység, amely elsősorban a centrumtérségre és a decentrumokra 

összpontosít. Kiemelt feladat a meglévő helyi, értékteremtő és foglalkoztató kis- és 

középvállalkozások valamint a jelentős foglalkoztató vállalatok megtartása. 
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A vonzó megye környezeti elemeinek fejlesztési eredményeire alapozható a megyei imázs 

tudatos kiépítése, amely a helyi lakosságban identitáserősítő mechanizmusokat indít el. A vonzó 

megyei imázs hozzájárul ahhoz is, hogy a meglévő és a potenciális befektetőkben, illetve a 

turistákban is pozitív attitűdök alakuljanak ki. 

 

1.2.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Stratégiai Programja 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, 

amelyek tükrözik a megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát. A három átfogó cél 

elérése érdekében hét stratégiai cél került kijelölésre, amelyek közül négy tematikus cél, három 

területi cél. A kitűzött célok elérése az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés (mint 

horizontális célokra) jegyében történik. 
1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye célrendszere 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégai programja 

1. Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon  
 

A megyei agrárgazdaság erős hagyományokkal és bizonyos termékek tekintetében kedvező 

adottságokkal rendelkezik. A néhány meglévő, kedvező mezőgazdasági adottságra építve az 

agrárgazdaság komplex fejlesztése a cél: ide tartozik az élelmiszer-feldolgozó kapacitások 

fejlesztésének ösztönzése, a helyi feldolgozás erősítése, de ide sorolható a specializált mezőgazdasági 

gépgyártás fejlesztése is. Az élelmiszer-feldolgozás erősítésének két fontos eleme van: (i) egyrészt a 

kisebb térségek, településcsoportok ellátását szolgáló helyi feldolgozó kapacitások megerősítése, (ii) 

másrészt a nagyobb, exportképes feldolgozó kapacitások erősítése, amelyek:  

– a megyében megtermelt mezőgazdasági termékekre támaszkodnak;  
– jelentős hozzáadott értéket generálnak, új értéket, új termékeket állítanak elő;  
– innováción, innovatív megoldásokon alapulnak.  
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2. Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás  
 

A megye hosszú távú fejlődése, a vonzó megyei környezet megteremtése érdekében fontos a 

megye energiaellátásának fokozatos átállítása megújuló, illetve alternatív forrásokra. Ez egyrészt 

csökkentheti a megye külső energiafüggőségét és az önfenntartás megerősödését energetikai 

szempontból, a megye közvetett és közvetlen széndioxid-kibocsátását, másrészt ösztönözheti a 

zöldgazdaság megerősödését is. Ez utóbbi kiemelten fontos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára, 

ugyanis a zöldgazdaság a szociális gazdaságban fontos szerepet játszhat, mivel alacsonyabb 

képzettségű embereket foglalkoztat (a zöldgazdaság és a szociális gazdaság integrálása).  

A megye sajátos helyzetéből fakadóan kiemelten kell kezelni a vízgazdálkodást (ár- és 

belvízvédelem, aszály) és alkalmazni kell egy tudatos klímastratégiát. A fizikai környezet energetikai 

megújítása mellett, az elkövetkező években, kiemelt feladat lesz a környezettudatosság erősítése a 

lakosság, vállalkozások és települések körében.  

 

3. Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek kialakítása  
 

A megye ambíciózus célokat határozott meg, ezek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha 

“saját kezébe veszi sorsát” és biztosítja a különböző megyei szereplők fejlesztési tevékenységének 

proaktív összehangolását, koordinációját. Számos olyan terület van, ahol nem lehet megfelelő 

megyei szintű koordináció és az érintettek összefogása nélkül eredményeket elérni: ilyenek többek 

között a turisztikai termékek fejlesztése és értékesítése, a befektetés-ösztönzés, a megyei image 

építés, a kisvállalkozások segítése, az agrármarketing tevékenység vagy a szociális gazdaság 

megerősítése. Megfelelő szervezeti háttér, eszközrendszer, humán erőforrás háttér nélkül ezek a 

megyei menedzsment tevékenységek nem tudnak eredményt elérni.  

 
4. Képzett megye - rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítása  
 

A megye gazdaság és területfejlesztésével harmonizáló, piaci igényeket kielégítő K+F 

tevékenység kialakítása szükséges, amelyet egy egyedi kínálaton alapuló élet és piacképes 

felnőttoktatás támogat. Fontos továbbá az élethosszig tartó képzés feltételeinek kialakítása és 

fontosságának tudatosítása az emberekben. Különösen sajátos az a paradox helyzet a megyében, 

hogy egyszerre van jelen munkanélküliség és munkaerőhiány, megfelelő, szakképzett munkaerőre 

van szükséges a helyi gazdaságnak. Kiemelt feladat a leszakadó térségekben az oktatáshoz, képzéshez 

és a szakképzéshez valós hozzáférés biztosítása és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási 

integrációja.  

 
5. Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási 
és kulturális centrumnak a fejlesztése  
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztésben a Nyíregyházi agglomeráció fejlesztése 

tekinthető területi jellegű stratégiai célok egyik pólusának. Az elkövetkező időszakban a tágan vett 

agglomeráció fejlesztését sokkal komplexebben kell kezelni, az agglomerációs hatások kihasználása 

érdekében. Ennek érdekében fontos (i) a befektetés-ösztönzés, további nagy foglalkoztatók 

letelepítése, (ii) az egész megyére kisugárzó nemzetközi turisztikai vonzerő feltételeinek erősítése, 

(iii) a korszerű, klímabarát (közösségi és kerékpáros) közlekedés feltételeinek megteremtése mind a 
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városon belül, mind pedig az agglomerációs településekkel, mind pedig más hazai és európai 

centrumtelepülésekkel a kapcsolatokat megteremtve, valamint (iv) vonzó városi életterek kialakítása 

és (v) az aktív nemzetközi kapcsolatrendszer további erősítése.  

A Nyíregyházi agglomeráció fejlesztésében egy másik területi aspektusát is figyelembe kell 

venni. Az elmúlt évtizedekben Nyíregyháza és Debrecen között kialakuló urbanizációs tengelyben 

rejlő lehetőségeket sokkal intenzívebben ki kell használni. A két nagyváros közötti kapcsolatok 

erősítése érdekében fókuszált beavatkozásokra van szükség, amelyek elsősorban az urbanizációs 

tengely gazdasági (ebben kiemelt helyen szerepel a K+F tevékenység és az innováció), foglalkoztatási 

és közlekedési funkcióit erősítik.   

6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok- a megyei gazdasági decentrumok és 

járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése  

 

A nyíregyházi agglomeráció, mint centrum mellett a megye egészének fejlesztésében fontos 

szerepet játszanak a megyei gazdasági decentrumok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye decentrumai 

Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda-Záhony. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági decentrumai 

elsősorban ipari központok:  

– a Kisvárda-Záhony decentrum egy nemzetközi logisztikai központ, amely felértékeli a megyében és 

az országban betöltött stratégiai szerepkörét. Kisvárda kulturális és turisztikai funkciói is 

meghatározóak.  

– Mátészalka kiemelten az optomechatronika, bútorgyártás és az élelmiszeripar területén tölt be 

gazdasági centrum szerepkört.  

– Nyírbátor a műanyag ipar, élelmiszer feldolgozás és turizmus tekintetében rendelkezik centrális 

funkciókkal.  

 
A decentrumok dinamizálása, integrált fejlesztése pozitív hatást gyakorolhat a környező 

térségek fejlődésére. A decentrumokban a meglévő infrastruktúrára támaszkodva ösztönözni kell a 

meglévő vállalkozások fejlődését és újak letelepülését (elsősorban ipari jellegű vállalatok 

letelepítését), fejleszteni kell a városi és központ funkciókat, bővíteni a közszolgáltatások rendszerét. 

A decentrumok nem csak gazdasági, hanem kulturális decentrumok is a megyében, ebből eredően 

erősíteni szükséges a kulturális és turisztikai vonzerejüket. A pozitív hatások kiterjesztése érdekében 

javítani kell továbbá a decentrumok (klímabarát) elérhetőségét a környező településekről a lakosság 

kiszolgálása érdekében. A decentrumok az üzleti infrastruktúra fejlesztés kiemelt területei.  

 
A decentrumok mellett kiemelt jelentőségűek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járási központjai, 

amelyek fontos szerepet játszanak a városi javak és szolgáltatások koncentrációjában, illetve a vidéki 

térségek városi funkciókkal történő ellátásában. A megye fejlesztési stratégiájában a járásközpontok 

fejlesztésének orientációja elsősorban a minőségi szolgáltatások fejlesztése és ezzel cél egy minőségi 

szolgáltatásokat nyújtó járáshálózat alapjainak megteremtése. Külön figyelmet kell koncentrálni 

azokra a térségekre, ahol gyengék decentrumok (pl. Nyíri Mezőség, Szatmár-Beregi térség), ezeken a 

területeken a városoknak a gazdaságfejlesztő szerepét szintén erősíteni kell (Tiszavasvári, 

Fehérgyarmat, Vásárosnamény).  
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7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása 
és a vidéki térségek integrált fejlesztése  
 

A stratégiai cél szintén egy kétpólusú területi célt fogalmaz meg, amelyben egyben Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye legfontosabb vidékfejlesztési orientációja is a 2014-2020 közötti periódusban. 

Egyrészt a határmenti térségek komplex fejlesztését, másrészt a rurális térségek fejlesztését, amelyek 

a legkritikusabb pontjai a megyei fejlesztéspolitikának.  

A megye határmenti területei – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – hátrányos helyzetű, 

fokozatosan leszakadó térségek. Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az ország 

külső perifériáinak. A Szatmár-Beregi térség egy jól körülhatárolható válságterület, amelynek a 

fejlesztésére elsősorban egy komplex, integrált felzárkóztatási programra, célzott, komplex 

beavatkozásokra van szükség annak érdekében, hogy a megye megakadályozza a külső perifériák 

végleges leszakadását.  

A megye nem külső perifériás vidéki térségeinek többsége szintén nehéz helyzetben van – 

fejlődésüket a centrumok és decentrumok kisugárzó hatása önmagában nem képes biztosítani.  

Közös jellemzőjük ezeknek a térségeknek, hogy kiemelten fontos a fizikai és virtuális 

elérhetőség biztosítása, illetve a súlyos foglalkoztatási gondok miatt a szociális gazdaság erősítése. A 

közösségi kohézió (közösségfejlesztési politikák gyakorlati alkalmazása) és a társadalmi 

versenyképesség javítása szintén lényeges eleme a megyei vidékfejlesztési politikának, amely 

magában foglalja a rurális térségek értékőrző megújítását. 
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1.3.1. Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

 
 

(Forrás: OTrT – Országos Szerkezeti Terv részlet) 
 
 
 

1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
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1.3.2. Szabolcs-Szatmár Bereg megye Területrendezési Terve (MTrT) 
 

 

 

(Forrás: MTrT – Térségi Szerkezeti Terv részlet) 
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1.3.2.1. MTrT térségi övezetek érintettsége, a város közigazgatási területére 
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(Forrás: MTrT – Melléklet részletek) 

 

1.3.2.2. Megyei terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó irányelvek, ajánlások 

Vegyes területfelhasználású térség és erdőgazdálkodási térség térség 
 

A Tisza, Szamos menti vegyes területfelhasználású térség területén a táj- és természetvédelmi, 

ökológiai, vízgazdálkodási, tájképvédelmi, környezetvédelmi szempontok összehangolásával célszerű 

biztosítani a környezetkímélő ártéri tájgazdálkodás lehetőségét 

A biológiai sokféleség növelése, a táj változatosabbá tétele érdekében növelni célszerű az 

erdőterületek arányát. 

Az erdőterületek növelésével, környezetkímélő tájgazdálkodással is célszerű biztosítani a jó 

környezetminőség megőrzését és javítását. A meglévő erdőterületek fokozott védelmét indokolt 

biztosítani. 

A Tisza és Szamos menti erdőgazdálkodási térség és vegyes területfelhasználású térség 

területén, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken ösztönözni indokolt az 

erdőgazdálkodásnak a táj- és természetvédelmi, ökológiai érdekekkel való összehangolását. 

Az ökológiai hálózat területén javasolt a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos 

erdőállományok fenntartása, a tájidegen erdőállományok fokozatos lecserélése őshonos 

állományokra, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek 

alkalmazása. 

A megye egyéb területein az erdőterületek fejlesztése során a gazdasági szempontok mellett 

az adott terület természetvédelmi, ökológiai, tájképvédelmi, környezetvédelmi jelentőségét is 

célszerű figyelembe venni. 
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Települési térség 
 
Városias települési térség 

A megyének – városhálózatának további bővítése helyett – a városhálózat minőségi 

fejlesztésére indokolt koncentrálnia. 

 

Városias települési térség területén törekedni kell a kompakt településtestek megőrzésére, 

kerülni kell a nagy összefüggő új kertvárosias területek kijelölését.  Zöldmezős lakóterület-

fejlesztések helyett meglévő lakóterületek minőségi fejlesztését, funkcionális gazdagítását indokolt 

ösztönözni. Korszerű, jövedelemtermelő turisztikai célra kevésbé alkalmas – hullámtérrel nem 

érintett – hétvégi házas üdülőterületek esetében lakóterületi célú használatváltás lehetőségének 

mérlegelése indokolt. 

A települési zöldfelületeket is koncentráltan, illetve hálózatba szervezve (rekreációs folyosókat 

kialakítva), elsősorban közcélú zöldfelületek formájában javasolt fejleszteni. A fasorok fejlesztését a 

települési infrastruktúrafejlesztés szerves részének javasolt tekinteni és ennek megfelelő súllyal 

szerepeltetni a településrendezési tervekben, építésszabályozásban.  A városi zöldfelület-hálózatot 

javasolt bekapcsolni a térségi rekreációs-turisztikai hálózatokba. Indokolt az elsődlegesen rekreációs 

funkciójú kerékpárút-hálózati elemek és a zöldfelület-hálózat összehangolt fejlesztése; 

 
Vízgazdálkodási térség 
 

A folyók árterein és azzal határos területeken célszerű biztosítani az ártéri tájgazdálkodás 

alapfeltételeit, összehangolva a természetvédelmi és ökológiai követelményekkel. 

Javasolt megvizsgálni a jelentősebb állóvizek, meglévő és tervezett főcsatornák többcélú 

hasznosításának lehetőségeit, feltételeit, figyelembe véve az adott állóvíz, főcsatorna elsődleges 

rendeltetését és a környező terület jellegét (pl. természetvédelmi területek). Amennyiben lehetőség 

van többcélú hasznosításra, úgy annak településrendezési feltételeit javasolt megteremteni a 

szabályozás során. 

Az árvízi tározók építésénél, kivitelezésénél – a korábbi terveknek megfelelően – javasolt 

megvizsgálni az állandó tározás lehetőségét. 

A településrendezés során javasolt a meglévő csatornák vízgazdálkodási területfelhasználási 

egységként történő szabályozása, és egyértelmű jelölése, lehetőséget teremtve ezzel az állandó 

tározásra, a kiegyensúlyozott vízháztartás megteremtésére.  Fokozott hangsúlyt javasolt helyezni a 

csatornák „jókarbantartásának” településrendezési eszközökkel történő ösztönzésére. 

A tározási lehetőségek, állóvizek esetén javasolt megvizsgálni a tározási lehetőség mellett a 

turizmusfejlesztő, gazdaságfejlesztő (öntözés) hatásukat is. Ezért tervezés során indokolt kitérni a 

turizmussal összefüggő fejlesztések és kapcsolódó területbiztosítás lehetőségeire. 

 
Műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények 
 

A tervezett vonalas létesítmények (közlekedési hálózat, távvezetékek, szénhidrogén 

szállítóvezetékek) nyomvonalát a meglévő vonalas létesítmények nyomvonalához célszerű igazítani, 

figyelembe véve a különböző szakágak érdekeit is. 
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A hidak tervezésénél a műszaki irányelvek mellett a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök 

kereteihez mérten javasolt előtérbe helyezni az esztétikusságot, és tájképi megjelenést is. A térségi 

jelentőségű hídépítések sorrendjének megállapításánál elsősorban az érintett térségek fejlettségét, a 

hídlétesítés elmaradott térségekre gyakorolt társadalmi, gazdasági hatását célszerű elemezni, ennek 

megfelelően a tuzséri és szamosújlaki térségi jelentőségű hidakat javasolt az elsők között megépíteni. 

A településrendezési tervek készítése során javasolt meghatározni az árvíz tározók területén a 

másodlagos területfelhasználást (pl. erdőgazdálkodási terület, mezőgazdasági terület), építmény- 

elhelyezés korlátozása mellett. A tározók területét érintően olyan szabályok megalkotása javasolt, 

mely nem gátolja a tározóhoz kapcsolódó tájgazdálkodási rendszer későbbi megvalósíthatóságát. 

A megyei terven jelölt tározási lehetőségek területén (Nyíregyháza-Oros, Laskod) olyan 

területhasználat előírása javasolt a településrendezési tervekben, mely lehetőséget ad többfunkciójú 

víztározó elhelyezésére. A tározási lehetőség lehatárolt területén nem javasolt beépítésre szánt 

terület kijelölése, illetve a beépítésre nem szánt területek esetén építmények elhelyezése. 

A településrendezési tervezés során a Nyírség adottságait figyelembe véve javasolt további 

tározási lehetőség vizsgálata és kijelölése, és a területre a tározás lehetőségét elősegítő 

területfelhasználás meghatározása. 

A térségi jelentőségű kikötők (pl. Komoró, Tiszatelek) a nemzetközi, országos és határkikötők 

rendszeréhez illeszkedve a megyei szintű elsősorban kereskedelmi, gazdasági folyamatokban 

tölthetnek be kiemelkedő szerepet, így ennek megfelelő területfelhasználás és előírások 

meghatározása javasolt az érintett településrendezési tervekben a 21/2006 (I. 31.) Kormányrendelet 

figyelembe vételével. 

A személyhajó kikötőknek elsősorban a (turisztikai célú) személyforgalomban van kiemelkedő 

szerepük, a kereskedelmi és gazdasági célú áruszállítás legfeljebb másodlagosan jelenhet meg. Ennek 

megfelelően a településrendezési tervekben a turisztikai célokat előnyben részesítő területhasználat 

kijelölése és előírások megfogalmazása javasolható. 

A kikötők létesítésének összehangolásánál, ütemezésénél a turisztikai, gazdasági, 

vízgazdálkodási célokat, igényeket, valamint az érintett háttértelepüléseken már kiépült, kapcsolódó 

szolgáltatásokat egyaránt javasolt figyelembe venni. 

A rév- és kompátkelők esetén az átkelés jellegének (pl. várakozás, vámolás) megfelelő 

szolgáltatást nyújtó építmények elhelyezésének és területfelhasználás biztosítása javasolt. Ennek 

kiemelt jelentősége Tiszakóród tervezett komp határátkelőnél van. 

 
Országos ökológiai hálózat térségi övezetei 

 
Magterület övezete 
 
Védett természeti területen: 

- új épület létesítése, a meglévő épületek hasznosítása a helyi építészeti hagyományoknak 

megfelelően csak oktatási, kutatási, ökoturisztikai és természetvédelmi céllal történhet 

- turisztikai létesítmények (pihenőhely, turistaút, stb.) a kezelési terv szerint létesíthetők; 

- új hírközlési, távközlési magas építmények, szélerőmű torony, elektromos légvezeték, új közút 

létesítése nem javasolt. 

 
Erdők kezelése a természetvédelmi célokkal összhangban lévő erdőterv szerint történjen, 

amelynek célja természetes, természetközeli erdőtársulások kialakítása, illetve fenntartása. 
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A mocsaras, vízállásos területek vizes élőhelyeit érintetlenül meg kell hagyni. 

A magterület által közrezárt települések területén csak olyan területfelhasználás jelölhető ki, 

amely magterület táji-, természeti értékeit nem károsítja. 

A települések a hagyományos szerkezethez szervesen illeszkedve, a település és a táj 

harmonikus egységének megőrzésével fejleszthetők. 

Külterületi építmény létesítése a természeti értékek károsítása nélkül elsősorban 

mezőgazdasági, turisztikai, vízgazdálkodási, erdő- és vadgazdálkodási célból javasolt. 

 

Ökológiai folyosó övezete 

 

Az ökológiai folyosók területén törekedni kell arra, hogy a természetes és természetközeli 

élőhelyek folyamatos – területileg összefüggő, vagy kapcsolatban lévő - rendszert alkossanak. 

Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket nem 

beépíthető korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként, erdőterületként, vagy vízgazdálkodási 

területként célszerű kijelölni. 

Minden vízfolyást ökológiai, vagy zöld folyosóként javasolt kezelni. 
Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes 

társulásokat a biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág sokféleségének 
megőrzése érdekében indokolt megőrizni. 

Amennyiben a természetes mederalakulatot már megváltoztatták, úgy terv készítése 
javasolt a vízfolyás természetszerű rehabilitációjára. 

Új vízkivétel, csak oly mértékben javasolható, amely az élővíz természetes voltát nem 
veszélyezteti. 

A meder kísérő felületeként, településeken kívül legalább a meder természetes átmérőjének 
háromszorosát elérő területet, természeti területen legalább 50-50m széles területsávot, folyók 
esetén a teljes hullámteret, épületmentesen célszerű megtartani az ökológiai rendszer 
fejleszthetősége érdekében. 

A települések belterületén a természetes állapotú medrek, és azokat kísérő vegetáció 
megváltoztatása, a természetes meder műtárgyakkal való helyettesítése nem javasolt. 

Az állóvizek természetes állapotát meg kell őrizni, új bányatavak, mesterséges tavak 
kialakításánál törekedni kell a természetszerű rendezésre. 

Állóvizek partján új épület létesítésére nem célszerű lehetőséget biztosítani akkor, ha a 
keletkező szennyvíz tárolása vagy elvezetése az állóvíz károsítása nélkül nem oldható meg. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken az OTrT 13/A. §-ával és a föld védelméről 
szóló törvénnyel összhangban beépítésre szánt terület kijelölése csak akkor javasolt, ha a beépítésre 
szánt terület 
- mezőgazdasági birtokközpont fejlesztését, vagy kialakítását, 
- helyi vagy térségi mezőgazdasági termékek feldolgozását szolgálja, továbbá 
- a mezőgazdasági termeléssel összefüggő turisztikai fejlesztés érdekében elengedhetetlenül 
szükséges, valamint, ha 
- a település fejlesztése csak a kiváló termőhelyi adottságú termőföldek igénybe vételével 
valósítható meg. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken erdőterület kijelölése akkor javasolt, ha 
az erdősítés a környezeti károk enyhítését, a környezet szennyezés elhárítását; 
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- a termőföldek védelmét; 
- az országos és térségi ökológiai hálózat folytonosságának kialakítását szolgálja. 

Az övezet területén a településrendezés eszközeivel is támogatni kell a történelmi 
hagyományokon alapuló üzemi jellegű gazdálkodás megtartását. 

Az övezet területén beépítésre szánt területként kell biztosítani a még rendeltetésszerűen 
működő mezőgazdasági majorok fejlesztési lehetőségét. 

A mezőgazdasági üzemközpontként már nem üzemelő majorok újrahasznosításának 
lehetőségét a településrendezési tervekben és helyi építési szabályzatban a majorok adottságainak és 
környezeti érzékenységének megfelelő új funkcióval is biztosítani lehet. 

Az övezet jó minőségű, árutermelésre alkalmas mezőgazdasági termőföldjeit a 
településrendezési tervekben általános mezőgazdasági területként javasolt kijelölni. 

Általános mezőgazdasági területen a gazdasági épülettel beépíthető telek - földrészlet – 
területét legalább 1,0 ha-ban javasolt meghatározni. 

Az övezet területén a termőföldek védelmét és a tájkép tagolását biztosító fasorokat, védő 
erdősávokat, mezsgyéket meg kell őrizni. Ösztönözni kell a nagy összefüggő mezőgazdasági 
termőföldek fasorokkal, mezsgyékkel, védő erdősávokkal való tagolását. 

A mezőgazdasági területeket feltáró külterületi gyűjtő utak megtartását biztosítani kell. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölése még 

kivételes esetben sem javasolt. 

Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai hálózat területén 

ösztönözni kell az övezet termőhelyi adottságainak megfelelő honos erdőállományainak megőrzését, 

a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő fokozatos lecserélését. 

A természet védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó erdőterületeken elő kell segíteni 

a meglévő erdőállományok természetes, illetve természetszerű erdőkké történő átalakítását, a 

folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek elterjedését. 

 

Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
 

A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot javasolt készíteni, 

hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. 

Olyan felhagyott bányaudvart, bányagödröt, meddőhányót, amelyen természetes élőhely 

kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg, csak a természetvédelmi hatóság 

egyetértésével indokolt megbolygatni rekultiváció céljából. 

  A magterületen, ökológiai folyosókban lévő roncsolt területek esetében az újrahasznosítás 

során az ökológia, a táj- és természetvédelem prioritását célszerű biztosítani. 

Ha a védett természeti értékek lehetővé teszik, akkor a magterületeken, tájképvédelmi 

övezetben a táj- és természetvédelem mellett az ökoturisztikai hasznosítás, a szabadtéri sportolás, 

erdősítés lehet az újrahasznosítás célja. 

Ha a területen védett természeti értékek nem találhatók, akkor az újrahasznosítás célja 

erdősítés, turisztikai célú hasznosítás, sportolási célú hasznosítás, bemutatási-ismeretterjesztési célú 

hasznosítás egyaránt lehet. 

A bányatavak rendezése során a többcélú hasznosítás (természetvédelem-ökológia, turizmus, 

horgászat, vízisportok) térségi szintű összehangolt feltételeinek biztosítására kell törekedni. 
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
 

Az övezettel érintett települések a településrendezési terveikben az övezet, valamint a 

hidrogeológiai védőidom, tartalék vízbázis határait a természeti körülmények tényleges ismerete 

alapján az illetékes vízügyi hatósággal egyetértésben pontosíthatják. 

A vízbázisok védőövezetein bármilyen tevékenység végzése során figyelembe kell venni a 

123/1997. Kormányrendelet előírásait. 

A településrendezési terveknek és helyi építési szabályzatnak a felszín alatti vizek, üzemelő és 

tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében, a potenciálisan vízszennyező építmények 

kialakításának korlátozására vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. 

 
Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete 
 

A deflációs terület hosszának csökkentése érdekében a szabályozási tervekben és a fejlesztések 

során kiemelt figyelmet kell fordítani a dűlőutak menti fásításra, illetve az egykori fasorok, mezővédő 

erdősávok újbóli felújításának lehetőségére. 
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 1.3.2.3. Ajánlások 
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(Forrás: MTrT – Sajátos megyei térségek tervlapjai - részletek) 

 

Érzékeny települési térségek 
 

Fogalommagyarázat: Érzékeny települési térségek olyan, a megye sajátos történelmi 

fejlődésének és természetföldrajzi adottságainak megfelelő karakteres települési térségek, melyek 

sérülékenységük, kultúrtörténeti-tájképi értékeik, illetve (potenciális) turisztikai vonzerejük miatt 

védelemre, vagy adottságaiknak megfelelő speciális fejlesztést és ezeknek megfelelő szabályozást 

igényelnek. 

Érzékeny települési térségek 

- az OTrT szerint megállapított történeti települések 
- a térségi jelentőségű értékekkel rendelkező, ún. védendő szerkezetű települések; 
- a bokortanyás települések, 
- belterületi folyószakasszal rendelkező települések, 
- aprófalvassá váló térségek (közöttük kiemelten az 500 főnél kisebb népességű települések). 
 

A bokortanyás tájszerkezet megőrzését az összenövésüket gátló tájrendezési és 
építésszabályozási intézkedésekkel javasolt elősegíteni. A bokortanyák adottságaihoz jól 
illeszkedő rekreációs-turisztikai szolgáltatások fejlődését e szolgáltatások megtelepedéséhez 
szükséges településrendezési eszközökkel és infrastruktúrafejlesztéssel javasolt ösztönözni. 
A bokortanyás településekre vonatkozólag lásd még az országos illetve térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó ajánlásokat. 

 
A védendő szerkezetű települések vonatkozásában a történeti települések övezetére 

vonatkozó előírásokat indokolt alkalmazni. 
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A belterületi folyószakasszal rendelkező településeken, függetlenül attól, hogy 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területek érintik a belterületi folyószakaszt, a 
külterületi szakaszokhoz illeszkedő, egységes arculati és funkcionális stratégia alapján 
sajátos szabályozást indokolt alkalmazni. A szabályozás során – a településképi-tájképi 
értékeken túl – az adottságoknak megfelelő vízparti rekreáció (kikötő, fürdőzés, promenád, 
kerékpározás, erdei tanösvény, vendéglátás, kerékpáros pihenő stb.) megteremtésének 
lehetőségeit is biztosítani szükséges.  A kerékpáros és vízi turisztikai infrastruktúra 
létesítményeinek arculatát indokolt térségi szinten, megyehatáron (országhatáron átívelően 
is) összehangolni és ezzel a térség turisztikai vonzerejét erősíteni. 

Az aprófalvasnak minősül az 1000 főnél kisebb népességű településekből álló, 
csökkenő népességű összefüggő (egymással szomszédos települések alkotta) térség. A 
térségben javasolt a településtervezést mikrotérségi szintre emelni a fejlesztési szándékok 
összehangolása érdekében. 

Tekintettel arra, hogy az aprófalvas térség településeinek jó része természetvédelmi 
érdekeltségű területtel is érintett, a Natura 2000 területek aránya igen jelentős, e 
településeken olyan településrendezési eszközöket javasolt alkotni, amelyek a komplex 
tájgazdálkodás, és annak integrált részeként a szelíd turizmus infrastrukturális feltételeit 
teremtik meg. 

Tekintettel a népesség fogyására, aprófalvas térségekben új beépítésre szánt területek 
kijelölése mennyiségi szempontból nem indokolt, a meglévő belterület és a kialakult 
településszövet, telekstruktúra (újra) hasznosítását javasolt ösztönözni.  A turisztikai 
szállásszolgáltatásokat elsősorban meglévő, az építési hagyományokat őrző épületek 
értékőrző felújításával, komfortosításával javasolt fejleszteni. Új épületek esetében is 
javasolt a helyi építési hagyományok, technológiák, anyagok használatát ösztönözni.   (lásd 
még: natúrparki komplex tájgazdálkodás térségére vonatkozó ajánlásokat). 

 
Natura 2000 területek 
 

A Natura 2000 területeken az OTrT ökológiai hálózatra vonatkozó szabályaival, továbbá 
a magterületekre, ökológiai folyosóra, tájképvédelmi övezetekre vonatkozó ajánlásokkal 
összhangban lévő, és a Natura 2000 területek védelmi céljaival összhangban lévő 
építmények létesíthetők, illetve tevékenységek folytathatók. 

 
Nitrátérzékeny területek 
 

A megyei térségi fejlesztési koncepciókat, programokat és a településfejlesztési 
koncepciókat, rendezési terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel 
szembeni védelméről szóló 

27/2006.(II.7.)  Korm. rendelet szerint az 59/2008 (IV.29.)  FVM rendelet által 
meghatározott cselekvési programban foglaltakkal összhangban célszerű kidolgozni. 
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Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe 
 

A térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági térség területein az árutermelő 
gazdálkodásra alkalmas termőföldek védelme érdekében a kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületekre meghatározott ajánlásokat javasolt alkalmazni. 
 
Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település 
 

Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter területével érintett település 
településrendezési tervének készítése során figyelembe kell venni, hogy az OTrT 8.§ (2) 
bekezdése szerint a kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre 
szánt területté nem minősíthető. 
 
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
 

A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark 
létesítése 
- védett természeti területen, 
-  Natura 2000 területen, 
- magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
- erdőterületen, erdőtelepítésre alkalmas területen 
- országos jelentőségű tájképvédelmi területen 
- történeti település településkép-védelmi területén, 
- repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
- települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt. 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej leszt ési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

42 

 

 

 

- Nyírgyulaj Község Településszerkezeti terve 

 
(Forrás: Nyírgyulaj Község Önkormányzata) 

 

Hatályos településszerkezeti tervet az AXIS Ép. Ip. Vállalkozó, Tervező és Szolg. Kft. 
készítette, a szerkezeti tervet a 24/2007 (IV. 12.) határozattal hagyták jóvá. 

A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Máriapócs közigazgatási területén tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket.  
  

1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVEINEK - AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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- Nyírbátor Város Településszerkezeti terve 

 
(Forrás: Nyírbátor Város Önkormányzata) 

Nyírbátor Város hatályos településszerkezeti tervét az Art Vital Tervező Építő és 
Kereskedelmi Kft. készítette. A szerkezeti tervet 44/2004 (VII. 08.) határozattal került 
jóváhagyásra, amelyet módosítottak 61/2008 (X. 31.) határozattal, majd ezt a 48/2012 (VIII. 
23.) határozattal módosítottak. 

A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek érdemben 
befolyásolhatják Máriapócs közigazgatási területén tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket.  
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- Nyírbogát Község Településszerkezeti terve 

 
(Forrás: Nyírbogát Község Önkormányzata) 

 

Hatályos településszerkezeti tervet az AXIS Ép. Ip. Vállalkozó, Tervező és Szolg. Kft. 
készítette, a szerkezeti tervet a 685/2006 (XII. 20.) határozattal hagyták jóvá, amelyet a 
95/2008. (IX. 4.) határozattal módosítottak. 

A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek értelmében 
befolyásolhatják Máriapócs közigazgatási területén tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket.  
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- Kisléta Község Településszerkezeti terve 

 

(Forrás: Kisléta Község Önkormányzata) 

 

A településszerkezeti tervet az Urban Dimensio Tervez, Szolgáltató Bt. készítette. 
A terv nem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek közvetlenül 

befolyásolhatják Máriapócs közigazgatási területén tervezett terület-felhasználásokat, 
fejlesztési elképzeléseket. Azonban megjegyzendő, hogy a belterület viszonylag közel 
helyezkedik el a közös közigazgatási határvonalhoz, így esetleg azok a jövőbeli fejlesztések 
amelyek Máriapócsi oldalon kerülnek tervezésre és védelmi övezetet rendelnek hozzá, úgy 
azok csak jelentősebb távolságra helyezhetőek el. 
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- Pócspetri Község Településszerkezeti terve 

 
(Forrás: Pócspetri Község Önkormányzata) 

 

Hatályos településszerkezeti tervet a Pláne és Plánum Építészeti Tervező és Szolgáltató 
Kft. készítette, a szerkezeti tervet a 15/2007 (III. 28.) határozattal hagyták jóvá. 

 
A két település belterülete a közigazgatási határ mentén összeér, lakóterületeik 

egymás felé folytatólagosak. Gazdasági, vagy egyéb olyan terület a települési térségen belül 
(meglévő és tervezett egyaránt), amelynek hatása átlépheti a közigazgatási határt Máriapócs 
irányába, nincs. 

A terv egyéb részei sem tartalmaz olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek 
érdemben befolyásolhatják Máriapócs közigazgatási területén tervezett terület-
felhasználásokat, fejlesztési elképzeléseket.  
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- Ófehértó Község Településszerkezeti terve 
  

Hatályos településszerkezeti tervet az AXIS Ép. Ip. Vállalkozó, Tervező és Szolg. Kft. 
készítette, a szerkezeti tervet a 29/2006 (V. 29.) határozattal hagyták jóvá. 

Az M3-as autópálya déli oldalán jelentős kiterjedésű üzemi terület került tervezésre, 
melynek egy része működik is, azonban 1km-en túl helyezkedik el a Máriapóccsal közös 
közigazgatási határtól. 

A terv egyéb részei nem tartalmaznak olyan megállapításokat, tervezeteket, amelyek 
érdemben befolyásolhatják Máriapócs közigazgatási területén tervezett terület-
felhasználásokat, fejlesztési elképzeléseket.  
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1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

 1.5.1.1. Településfejlesztési koncepció 

A 7/2004 (II. 11.) számú épviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a város átfogó távlati 

fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a hosszú távú, átfogó 

fejlesztési célokat, a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, továbbá 

információkat biztosít az ágazati és kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői 

számára. 

 
"A koncepció célja 

 hosszú távra meghatározni azokat a fejlesztési alapelveket, irányelveket és célokat, 

amelyeket az önkormányzat – a törvény keretei között – saját területfejlesztési tevékenysége 

során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a területfejlesztés további szereplőit;  

 részletezni azokat a területi célkitűzéseket, amelyeket az ágazati fejlesztési politikákban 

érvényesíteni kíván;  

A településfejlesztési koncepció hosszú távú (10-15 év) célokat és középtávú (3–5 év) 

feladatokat határoz meg. Hosszú távon a fõ demográfiai, környezeti és településrendezési változások, 

valamint néhány nagyfontosságú, hosszú megvalósítási idejû infrastrukturális hálózat céljai kerülnek 

megfogalmazásra. Középtávon felvázolja a fejlesztési programokat és azok irányelveit. 

 

A koncepció feladata: 

 az átfogó irányelvek és célok meghatározásával biztosítani és ösztönözni kell az összehangolt 

helyi területpolitika kialakítását, elősegíteni a térségi és helyi közösségi területfejlesztési 

kezdeményezések összhangját a térségi, megyei, országos célkitűzésekkel;  

 információkat biztosítani az egyes területek fejlesztési koncepcióinak, programjainak és 

terveinek kidolgozásához és megvalósításához, a társadalom, a gazdaság valamint a 

természet és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása illetve javítása érdekében. 

 
A településfejlesztési koncepció tervezői vizsgálatra alapozva a település lakosságának igényeit 

figyelembe véve készül és egyben tervezői javaslatokat is tartalmaz a település legfontosabb 

pontjainak meghatározásához. A koncepció elkészítésének alapvető feltétele a jelenlegi állapotok, 

adottságok ismerete. A koncepció alapul szolgál a tervezett jövőkép eléréséhez szükséges stratégia 

megalkotásához, lehetővé téve a fejlesztést támogató források bevonását és elosztásának 

összehangolását, valamint alapot szolgáltat a települések szerkezeti, rendezési terveinek 

készítéséhez. A településfejlesztés, ill. a területpolitika egyik alapvető kérdése a helyi léptékű 

törekvések és felsőbb szintű elgondolások összhangjának megközelítése. Ennek hiánya gyengíti, 

megléte erősíti a fejlesztés hatékonyságát. 

 
Az összhang kialakításának előfeltétele – az erre irányuló kölcsönös jó szándék mellett az 

érintett település együttesek adottságainak, problémáinak és lehetőségeinek kellő ismerete.  

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
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Ez viszont csak a települések egységes, többléptékű áttekintési rendszerének kialakításával 

érhető el. Az egységesség nélkül aligha lenne megoldható a magasabb szinteken figyelembe veendő 

területi egységek, valamint az ország településállományára vonatkozó információk áttekintése, 

kezelése, egybevetése stb. Erre nemcsak a felsőbb szinteken, hanem a helyi szinten is szükség van. 

 
A koncepció intézkedési javaslatai: 

Jelen intézkedési javaslat a településfejlesztési koncepcióban leírtakra épül. Az azokban 

megfogalmazott célok elérése ad megvalósíthatósági keretet, javaslatot. A településfejlesztési 

koncepció több területen fog érvényesülni. Ezek a folyamatok a települési önkormányzati 

döntéseknek éppúgy a részesei, mint a magánbefektetői döntések, valamint a település 

működéséből, zajló életéből következő hatások. 

 
A településfejlesztési koncepció elfogadása esetén részben az egyszeri, projekt jellegű 

fejlesztések, részben a passzív településrendezési szabályozás révén lehet belépni a települési 

folyamatok irányításába, alakításába. Tehát az intézkedési javaslatok során alkalmazható 

intézkedéstípusok egyike az egyszeri akciószerű beavatkozás, míg a beavatkozások másik típusa, 

amikor a működő települési folyamatok alakításáról beszélünk (pl. adózási kedvezmények a 

gazdálkodó szervezeteknek). A koncepcióhoz kapcsolódó intézkedési javaslatokat tematikusan 

tekintjük át, követve eddigi felépítését. 

 
Turisztika 

A települések egynegyede rendelkezik még csak turizmusfejlesztési koncepcióval, miközben 

mára már mindegyik régió elkészítette a koncepcióját és a programokat is. A gyakorlati tapasztalatok 

alapján viszont látható, hogy a települések igen aktívan vesznek részt a kistérségi, megyei és 

regionális jellegű szerveződések turisztikai feladataiban. A települések saját fejlesztési irányaik 

megfogalmazásakor leginkább a szabadidő, sport és hobbiturizmust és a falusi turizmust emelték ki, 

amit jelentősen lemaradva követ a rendezvény- és fesztiválturizmus, valamint az ökoturizmus. A 

visszatérő kirándulók és a helyi lakosok számára sokoldalú szabadidős programokra nyílhatna 

lehetőség a megvalósítandó gyalogos és kerékpáros túravonalak révén. A környezet, a táji kapcsolat, 

a klíma és a turisztikai vonzerő szempontjából egyaránt kiemelt fontosságú lehetne. 

 
Mezőgazdaság-tájgazdálkodás 

A mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének javítására, valamint a táji-természeti 

adottságoknak megfelelő kultúrák kialakítására lenne szükség. Sajátos gondot jelentenek azok a 

tanyaszerű képződmények (majorok), amelyekre a korábbi nagyüzemek gazdasági létesítményei 

települtek. Bár ezeknek a majoroknak nagyobbik részét valamilyen utódszervezet vagy egyéni 

gazdaság működteti. A gazdálkodások hatékonyabb megszervezése érdekében szükséges lenne egy 

olyan önkormányzati szervezet létrehozása, melynek feladata az agrár szaktanácsadás 

(biogazdálkodás, tájfenntartó gazdálkodás megismertetése, természetes módszerek alkalmazása a 

mezőgazdaságban, stb.). 

 
A vidéki települések zömére jellemző, hogy a népesség nagyobb hányadánál a lakóhely és a 

munkahely nem ugyanazon a településen található, általánosan elterjedt életforma az ingázás. A 

kistelepülések gazdaságilag szorosan kötődnek a mezőgazdasághoz, mert más anyagi ágak 

foglalkoztatási kínálata nem jelentős. 
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Kultúra 
A kulturális életre, a közművelődés fejlesztésére és ez által a lakosság életminőségének 

javítására lenne szükség a településen. Hagyományőrző, kulturális programok szervezésére, 

néphagyományok felelevenítésére, valamint kulturális örökségek ápolására nyílhatna lehetőség. A 

programok lebonyolítására a településen a művelődési ház, jelenlegi focipálya biztosítana tartósan 

területet. 

 
Oktatás 

Az oktatás színvonalának emelésére a felnövekvő generációk iskolai végzetségi szintjének 

jelentős javítására lenne szükség a községben. A meglévő általános iskola és óvoda bővítése 

megoldaná a közintézmények túltelítettségét. A roma kisebbség oktatási programjának kidolgozása, 

óvodai és iskolai nevelés feltételeinek megteremtése sorolható az oktatási feladatok közzé. 

 
Ipar-szolgáltatás 

A gazdasági funkciók fejlesztésére, a megélhetés feltételeinek javítására lenne szükség a 

településen. A településen értékelhető iparfejlesztés lassan de biztosan felfedezhető. 

 
Település 

A településszerkezet hagyományos jellegének megtartására, a hagyományos gazdálkodás 

folytathatóságának biztosítására, az átalakuló és új gazdasági folyamatok beillesztésére, valamint a 

kedvező életminőség biztosítására lenne szükség. Máriapócs központja jellegében nőtt, nem tudatos 

szervezés, ezért a centrum fejlesztése és pihenőpark kialakítása elsődleges feladat. A kegytemplom, 

mint a történelem egy meghatározó darabja, mind kulturális emlékként, mind építészeti jelképként 

jellemzővé, foghatóbbá teszi a település képet. 

Meg kell alkotni a helyi építészeti-települési értékek védelméről szóló rendeletet, ki kell dolgozni a 

város fásításának, parkosításának, valamint védelmi és védett területek fenntartásának programját. 

Meg kell oldani a településen a parkolás problémáját. 

 
Társadalmi és szociális programok 

Előnyösnek tekinthető, hogy a korábban közös közigazgatásba kényszerült kistelepülések 

visszaszerezték önállóságukat, megkezdték kiépíteni alapfokú oktatási intézményeiket is, 

megélénkültek a civilszerveződések. Az infrastruktúra egyes elemei (gázszolgáltatás, hírközlés) 

látványosan fejlődtek, mások (tömegközlekedés, úthálózat) még mostohább helyzetbe kerületek. Az 

egyes társadalmi csoportok közti különbségek csökkentésére, valamint a társadalmi-gazdasági 

felemelkedésük elősegítésére lenne szükség. 

Sajátos, és igen nehéz helyzetben vannak azok a települések, ahol a népességen belül magas a 

cigány etnikum aránya, mert rájuk általában jellemző az alulképzettség és a különösen magas 

munkanélküliség. A cigányság helyzetének javítására az utóbbi években indított különböző, részben a 

mezőgazdasághoz kapcsolódó programoknak már vannak hasznosítható tapasztalatai. 

 
Természetvédelem és környezetvédelem 

A környezeti állapot minőségi javítására, a természetvédelem szempontjainak figyelembe 

vételére lenne szüksége a községnek. A települési hulladékok környezetkímélő lerakásának 

megoldatlansága súlyos környezeti gondokhoz vezethet, melynek megoldása az illegális hulladék 

lerakóhelyek felszámolása, vagy a korábbi lerakóhely rekultivációja. 
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Az önkormányzati környezetpolitika elmaradott, nincsenek települési környezetvédelmi 

programok és átgondolt környezeti tervezés. Az e feladatokra szervezhető humán erőforrás gyenge. 

Ebből adódóan a település Polgármesteri Hivatalának környezetvédelmi tudatosságának és 

feladatmegoldó képességének kiemelt fejlesztésére lenne szükség. A helyi környezetvédelmi 

problémák feltárása, szakszerű értékelése, a megoldások főbb alternatíváinak elemzése, szakszerű 

települési környezetvédelmi program készítése felkészült szakembereket igényel. 

A lakosság környezeti tudatának fejlesztése. A lakosság együttműködését a környezeti 

problémák, megoldásában csak úgy lehet megnyerni, ha tisztában vannak lakóhelyük gondjaival, a 

megoldások módjaival és a várható kedvező következményekkel, illetve a megoldások elmaradása 

esetén a kedvezőtlen hatásokkal. 

Az elmúlt évszázadokban az emberi tevékenység hatalmas mértékben átformálta nemcsak az 

egykori természetes tájat, hanem az ember által kialakított és hosszabb idő után táji jellemzőként 

tudatosult arculatot is." 

 1.5.1.2. Integrált Városfejlesztési Stratégia 

A város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (továbbiakban: IVS) 2010-ben készült el, majd 

2012-ben módosításra kiegészítésre került. Az IVS egész településre vonatkozó tematikus célokat 

rögzít, az alábbiak szerint: 

 

Kulturális és idegenforgalmi vonzerők fejlesztése 

Máriapócs városa a közigazgatási területén fekvő illetve a térségben található természeti, 

építészeti és kulturális értékeire alapozva érhet el gazdaságilag is tapasztalható eredményeket. 

Jelenleg is évente 400 – 500 ezer turista keresi fel az itt található Mária kegyhelyet. A turisták száma 

a desztináció vallási léte miatt az elmúlt években alig változott, ezen stabilitás ellenére célszerű az 

idegenforgalom más területe felé is terjeszkedni, melyre a már jelenleg is létező termálkút kínál 

megoldást. Fontos megemlíteni, hogy az itt taglalt tematikus cél részcélok formájában magában 

foglalja a különböző turisztikai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését és korszerűsítését. 

Habár az idegenforgalom jelenleginél magasabb szerepét a város önerőből is képes elérni és 

fenntartani, az erőforrások optimális felhasználása és a beavatkozások hatékony támogatása 

érdekében a térség turisztikai marketing stratégiájának összehangolása szükséges. Ennek 

eredményeként a szűk értelemben vett térség kollektíven profitálhat az itt található kevésbé 

koncentrált idegenforgalmi lehetőségekből, és Máriapócs a kistérségének részeként országosan, 

széles rétegek által kedvelt célterületté válik. 

Fejlesztési prioritások: 

 termálfürdő létrehozása 

 pápa tér kialakítása/rendezvény helyszín 

 Római katolikus templom falainak vízszigetelése homlokzat felújítása 

 Arborétum kialakítása 

 Bazil Rendi kolostorban kiállító terem kialakítása 
 

Városi infrastruktúra fejlesztése 
 

Máriapócs jövőjének kulcsát a turizmus lehetőségeinek kiaknázásában látja, melynek egyik 

alapfeltétele a jól kiépített infrastrukturális háttér. Utóbbi években tendencia, hogy a helyi lakosság 

számára felértékelődik a települések környezeti állapota.  



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

52 

gy a kulturált környezet nagyban hozzájárul a lakók komfortérzetének javulásához, ezáltal a 

város népesség-megtartó képességét növeli, olyan faktorokon keresztül érvényesülve, mint a város 

közeli központokból való megközelíthetősége és az életminőséget befolyásoló egységes, esztétikus 

városkép. Középtávon a város úthálózatának feljavítása tekinthető prioritásnak. 

Fejlesztési prioritások: 

 Gyalogos átkelőhelyek építése 

 kerékpárút fejlesztése 

 Busz öblök kialakítása 

 Önkormányzati utak fejlesztése 

 Bel- és csapadékvíz elvezetése 

 Közigazgatási épületek energia-korszerűsítése 
 

Gazdasági aktivitás növelése 
 

Máriapócsot a környezetéhez hasonlóan alacsony jövedelemtermelő képességű gazdaság 

jellemzi, mely a munkaképes népesség jelentős hányadát nem képes felszippantani. Ezáltal 

rövidtávon az üzleti vállalkozások munkahelymegtartó képességét kell megerősíteni, ezzel teremtve 

meg az alapját a hosszú távon megvalósítandó gazdaságpolitikának, mely a magas hozzáadott értéket 

előállító, versenyképes vállalkozások csoportja. A gazdaság élénkítésének lehetőségét a város a 

turizmus fejlesztésében látja, ezáltal a jövőben a vendéglátó-ipari és turisztikai fejlesztések 

előmozdítására lesz szükség.  

Máriapócs fejlesztését a szükséges beruházások relatíve nagy mérete, az itt uralkodó tőkehiány 

és a mérsékelt vállalkozói kedv miatt nem lehet tisztán a piaci mechanizmusokra és a társadalom 

önszervező képességére bízni.  

Szükség van egy az Önkormányzat által irányított befektetés-ösztönző programra, mely 

egyfelől tartalmazza a város turisztikai profiljához illeszkedő magánkezdeményezésből született 

fejlesztések finanszírozásának segítését, ugyanakkor a térségi gazdaság keresleti oldalának 

befolyásolását is. Az előbbi beruházás – ösztönzéssel, utóbbi egy helyi pénzintézet körül valósulhat 

meg önkormányzati koordináció mellett. 

 

A helyi gazdaság jövőben várható specializáltsága mellett kiemelt fontosságot nyer a megfelelő 

humán-erőforrás biztosítása, ami a lakosság részleges átképzése révén, vagy a helyi oktatás 

kapcsolódó irányokba terelésével lenne megoldható. Bármelyik alternatíva kiemelt fontossággal 

ruházza fel a város oktatási rendszerét, ami a jövőbeli, eltérő oktatási tematikát, csupán 

fejlesztésekkel lesz képes átadni. 

Fejlesztési Prioritások: 

 Piac kialakítása 

 Árusító pavilonok letelepítése a Kossuth térre 

 
Városi szolgáltatások körének bővítése, meglévők fejlesztése 
 

Itt is fontos kihangsúlyozni, hogy Máriapócs nem kistérségi központ, ennek ellenére több olyan 

szolgáltatással is rendelkezik, mely a környező településekben hiányzik, ezáltal központi szereppel 

ruházza fel a várost az adott szolgáltatás tekintetében. A már említett élhető város ténye mellett az 

itt nyújtott szolgáltatások határozzák meg leginkább, az adott település lakóinak elégedettségét és 

ezáltal a város népességmegtartó képességét. A központi szerepkört szavatoló intézmények 

Máriapócson a következők: rendőrőrs, Egészségház, Idősek otthona és a Mária kegytemplom. 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

53 

Fejlesztési prioritások közé tartozik a város által kínált szolgáltatások racionális módon történő 

szervezése, melynek egy szolgáltatóház adna fizikai keretet. Így válna lehetővé a városkép javítása és 

a már nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, funkcióbővítése.  

Fejlesztési Prioritások: 

 Egészségház felújítása, bővítése 

 Művelődési ház épületének funkcióváltása 

 Sportpálya felújítása, sportöltöző építése 

 Egyházi tulajdonba került óvoda felújítása 

 Postahivatal áthelyezése a városközpontba 

 Általános iskola rekonstrukciója, tornaterem építése 

 Ravatalozó, temetők felújítása 

 Szűk környezetben centrum funkció betöltése 
 

Szerethető városkép kialakítása 
 

Utóbbi időben tendenciaként észlelhetjük a városi környezet felértékelődését a lakók körében, 

mely nagyban meghatározza egy város népességmegtartó erejét és ezáltal a hosszú távú migrációs 

egyenlegét is. A térségben tapasztalható urbanizálódás sajnos Máriapócs számára kedvezőtlen 

irányba hat, a kistérségi központok, de még inkább a megyeszékhelyek irányába tereli a népesség 

áramlását. Ennek egyik oka a munkalehetőségek csekély mivolta, melyet a város gazdasági 

célkitűzései eredményeként kíván mérsékelni. A másik népességmegtartó képességet csökkentő 

faktor a városi szolgáltatások visszafogott kínálata és minősége a régiós központokhoz viszonyítva, 

melynek része a városkép is. Ezen erőviszony megfordítására a stratégiai tervezés időtartama alatt 

nincs reális lehetőség, ugyanakkor a városkép fejlesztésével előtérbe kerülnek a Máriapócs által 

nyújtható kisvárosi élet komparatív előnyei. A stratégiai tervezés időszakában egységes, kulturált és 

élvezhető városkép kialakítását tervezzük, mely egyaránt szolgálja a helyi lakosok megelégedését és a 

fejlesztési prioritásként megjelölt turizmus helyi kapacitásának legjobb kihasználását. 

Fejlesztési Prioritások: 

 Kossuth tér felújítása 

 Sétány építése a városközpont körül 

 Mária út kiépítése 

 Takarék szövetkezet épületének homlokzati felújítása 

 Monostorköz megnyitása, központi tér kialakítása 

 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 

 Fatemplom építése 
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1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
A város közigazgatási területére vonatkozóan, a településrendezési eszközeihez, illetve 

településfejlesztési terveihez nincsenek érvényben lévő településrendezési szerződések. 
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1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
- Máriapócs város hatályos településszerkezeti terve 61/2005. (VI. 09.) számú 

Képviselőtestületi határozattal jóváhagyva. 
 

- Máriapócs város hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve a 15/2005. (VII. 08.) 
számú Önkormányzati rendelettel jóváhagyva. 

 
A településrendezési eszközök 2010-ben (külterületi bánya területének kialakítására irányuló) 

és 2012-ben (városközpont fejlesztésére irányuló) részterületekre vonatkozóan módosításra kerültek. 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemei 
Máriapócs város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2005 (VI. 29.) számú határozatával 

jóváhagyott településszerkezeti terv leírásának megállapításai a tervre vonatkozóan az alábbiak: 

" 3.4 Terület-felhasználási változások 

Máriapócs igazgatási területén a következő terület-felhasználási változásokat jelöltük a 

Településfejlesztési koncepcióval összhangban az alábbiak szerint: 

 

 Az Ady Endre utca és a „Névtelen” út között tömbfeltáró jelleggel, a József Attila út 
meghosszabbításával a tömbön keresztül új telektömbök kerülnek kialakításra. 
Terület mérete: 11,7 ha (nem valósult meg) 

 A Monostor köz kiépítése, csatlakozási pontjainak kialakítása a Kossuth térhez és az új 
kialakítandó közterülethez-közparkhoz. 
Terület mérete: n.a (megvalósult) 

 Tömbfeltáró út kiépítése a Dózsa György és Bercsényi utcák által közrefogott tömbben. 
Terület mérete: 12,6 ha (nem valósult meg) 

 A Pócspetri felé vezető út déli oldalának belterületbe vonása és beépíthetősége. 
Terület mérete: 3,2 ha (nem valósult meg) 

 Települési központ fejlesztését tervezzük, a Kossuth tér és környékének tekintetében. 
Terület mérete: 11,5 ha (megvalósult) 

 Gazdasági, ipari területfejlesztést tervezünk a Nagykálló-Nyírbátor összekötő út és az 
Ófehértói út csomópontjánál. 
Terület mérete: 6,0 ha (nem valósult meg) 

 Gazdasági, ipari területfejlesztést tervezünk a Bogáti út keleti oldalán. 
Terület mérete: 13,0 ha (nem valósult meg) 

 Üdülő terület kialakítása és fejlesztése céljából a belterületbe vonás történik a Fürdő utca 
mindkét oldalán. 
Terület mérete: 8,4 ha (nem valósult meg) 

 Fürdő és kemping terület kialakítása a Fürdő utca végén. 
Terület mérete: 3,4 ha (nem valósult meg) 

 Hétvégi házas terület kialakítása a Fürdő utca végén (a tó körül). 
Terület mérete: 1,5 ha" (nem valósult meg) 

 
  

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
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Máriapócs Város joghatályos településszerkezeti terve 

 
Forrás: Máriapócs Város Önkormányzata 
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1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.1.1. Demográfia népesség 

Lakosságszám alapján Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legkisebb városa. 

2014. évi adatok alapján állandó népessége 2 196 fő, lakónépessége 2 153 fő. A város népességének 

száma 2001. és 2007. között évről évre eltérően változott, kismértékű csökkenés, ezt követően 

kismértékű növekedés jellemezte. A legmagasabb lakónépesség szám 2004. évben volt, 2 191 fő. 

2007. évtől viszont nagyobb mértékben csökkent a létszám, 2001. évhez képest 6,5 százalékponttal 

kevesebb volt a település lakónépessége. 2011. évtől viszont pozitív folyamatok indultak el, a 

lakónépesség száma évről évre emelkedett, megközelíti az állandó népesség számát. Az állandó 

népesség száma szintén változatosan alakult, legmagasabb 2006. évben volt, 2 252 fő, a 

legalacsonyabb 2011. évben, 2 169 fő.  

2. ábra: Máriapócs város állandó és lakónépességének alakulása (2001-2014.) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

A lakónépességet befolyásoló népességváltozás tényezőit vizsgálva – élve születés, halálozás, 

természetes szaporodás, illetve fogyás, vándorlási különbözet, tényleges szaporodás, illetve fogyás – 

megállapítható, hogy részben kedvező folyamatok indultak el. Az élveszületések száma az elmúlt tíz 

év során 2005. évben volt a legmagasabb (32 fő), ezt követően 2009. évig stagnált (24 fő), majd 

csökkenő tendencia jellemzi 2011. évig, 2012. évtől az élveszületések száma évről évre növekedett. 

Az élveszületések és a halálozások száma között 2005. évtől egyre nagyobb különbség mutatkozik, 

mivel a születések száma folyamatosan csökkent, a halálozásoké nőtt, legnagyobb különbség 2011. 

évben volt, majdnem háromszor többen haltak meg, mint amennyiben születtek az adott évben.  
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3. ábra: Élveszületések és halálozások száma (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A város lakosságára 2004. évtől  – 2005. év kivételével – a természetes fogyás volt jellemző, 

amelynek mértéke jóval meghaladta az országos, megyei és járási értékeket, mélypontja a 2012. év (-

13,26), ezt követően pozitív folyamat indult el.  

 

4. ábra: Természetes szaporodás/fogyás alakulása Máriapócson, összehasonlítva járási, megyei, regionális és országos 

adatokkal (ezrelék) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok 

A vándorlási egyenleg kedvezőbben befolyásolja a népesség számának alakulását. Az elmúlt tíz 

év során 2005., 2007., 2008. 2009. 2011. évek kivételével pozitív értéket mutat, vagyis a településre 

vándorlások száma meghaladta az elvándorlásokét, kiugró a 2012. év, amikor a legkedvezőbb a 

vándorlási egyenleg.  

23 

32 

24 24 24 24 

17 
12 

16 
19 

28 

24 

31 30 32 
37 38 36 35 

45 

37 38 

0

10

20

30

40

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Élveszületések száma Halálozások száma



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

60 

5. ábra: Máriapócs városban az oda- és elvándorlások számának alakulása (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

2012. évtől a vándorlási egyenleg pozitívan alakult a városban, amely a járási, megyei és 

országos értékekkel ellentétben kedvezően befolyásolta a népesség számát.  

 

6. ábra: Máriapócs város vándorlási egyenlegének alakulása összehasonlítva járási, megyei, regionális és országos 

adatokkal (ezrelék) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok 

A városban a gyermekkorúak aránya (0-14 évesek) 2007. évtől folyamatosan csökken, 2014. 

évre  az arányuk 13,71%, amely a járási aránytól 3,5, megyeitől 2,34, míg az országosétól közel 1 

százalékponttal alacsonyabb. A Nyírbátori járáson belül csupán Terem (12,15%) és Bátorliget 

(11,37%) esetben kevesebb a 0-14 évesek aránya. A 15-17 éves korosztály aránya esetében szintén a 

csökkenő tendencia figyelhető meg. Míg 2007. évben arányuk a lakónépességen belül 5%-os volt, 

2014. évre mindössze 3,73%-ra csökkent. A 18-59 éveseké viszont növekedett az elmúlt években, 

2007. évben 60,25% volt, 2014. évre közel 3 százalékponttal emelkedett (63,02%). Szintén 

növekedett a 60-x évesek aránya, közel két százalékponttal (19,54%). A 60 és idősebb korosztály 
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aránya a lakónépességen belül alacsonyabb az országos (24,44%), megyei aránytól (20,27%), járáshoz 

(18,42%) viszonyítva viszont közel 1 százalékponttal magasabb.  
 

7. ábra: Máriapócs állandó népességének korcsoportos megoszlásának alakulása (%) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

Máriapócs esetében az öregedési mutató nagysága jelzi, hogy a város népességére az 

elöregedés jellemző. Az öregedési mutató 2004. év óta – 2008. évben kissé mérséklődött – 

folyamatosan emelkedik, amely meghaladja a járási, megyei értékeket, viszont kissé elmarad az 

országosétól.  
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8. ábra: Öregedési mutató alakulása Máriapócs városban összehasonlítva járási, megyei, regionális és országos adatokkal 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok 

1.7.1.2. Nemzetiségi összetétel  

A településen a nemzetiségek közül a cigány lakosság száma a legnagyobb, a lakosság 8,6 

százaléka vallotta magát ehhez a nemzetiséghez tartozónak a 2011. évi népszámláláskor, amely 4,6 

százalékponttal magasabb arány a 2001. évihez képest. Ezt követően a ruszin nemzetiségű lakosság 

aránya számottevő, a népesség 2 százaléka tartozik ehhez a nemzetiséghez. A többi nemzetiséghez 

tartozók száma elenyésző, a népszámlálási adatok alapján 6 fő román és 5 fő német nemzetiségű él a 

városban.  

1.7.1.3. Képzettség  

A képzettségre vonatkozóan a népszámláláskor kerül sor adatfelvételre, a 2001. és 2011. évi 

népszámlási adatok alapján megállítható, hogy a város népességének iskolai végzettsége jelentősen 

javult, kivéve az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők arányát tekintve, ahol stagnálás 

mutatkozik (1%).  A 15 évesnél idősebb népesség esetében a legalább általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 13 százalékponttal nőtt, amely közel kétszer nagyobb arányban növekedett a 

megyei és országos arányhoz viszonyítva. Szintén jelentősen növekedett a 18-x évesek tekintetében a 

legalább érettségivel rendelkezők aránya, 14 százalékponttal, ez szintén nagyobb mértékű 

emelkedést jelent a megyei és országoshoz viszonyítva. A 25 éves és idősekbb korosztályban az 

egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 10 százalékponttal magasabb a 2001. évi 

adatokhoz képest. Összességében megállapítható, hogy a város népességének képzettségi 

mutatóiban jelentős javulás következett be.  
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3. táblázat: Máriapócs lakosságának iskolai végzettsége megyei és országos összehasonlításban (2001, 2011) 

 

2001.év 

(%) 

2011. év 

(%) 

Változás a népszámlálási 

közötti időszakban 

(%) 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 

Máriapócs 1 1 0,0 

Sz.-Sz.-B. megye 1,2 1 -0,2 

Országos 0,7 0,6 -0,1 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak 

százalékában 

Máriapócs 75 88 +13,0 

Sz.-Sz.-B. megye 83,8 91,4  +7,6 

Országos 88,8 95,1  +6,3 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 

Máriapócs 20 34  +14,0 

Sz.-Sz.-B. megye 28,3 38,3  +10,0 

Országos 38,2 49  +10,8 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 

Máriapócs 6 10  +10,0 

Sz.-Sz.-B. megye 8,3 13,3  +5,0 

Országos 12,6 19  +6,4 

Forrás: KSH, 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok 
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1.7.1.4. Foglalkoztatottság 

Máriapócs városban a két népszámlálás között csökkent a munkaképes korúak száma (68 

fővel), viszont a gazdasági aktivitás szempontjából kedvezőbb helyzet jellemzi. 2011. évben a 

munkaképes korúak 35,1%-a foglalkoztatott volt, ami a 2001 évi adathoz viszonyítva 12,2 

százalékponttal növekedett, a megyei aránytól 1,4 százalékponttal magasabb (országostól 4,6 

százalékponttal marad el). Az inaktívak aránya a két népszámlálás között 4,5 százalékponttal 

csökkent, 2011. évben 30,7% volt az arányuk, amely közel azonos a megyeivel (30%) és az 

országosétól egy százalékponttal magasabb (29,7%). Szintén csökkent a munkanélküliek aránya közel 

10 százalékponttal, 2011. évben a munkaképes korúak negyede nem helyezkedett el a munka 

világában, amely a megyei arányhoz viszonyítva 3,6 százalékkal alacsonyabb, az országostól csupán 

fél százalékponttal magasabb.  Az eltartottak aránya 2001. évben 7,2%, míg 2011. évben 8,8% volt, 

amely kismértékben, 1,6 százalékponttal növekedett, a megyei arányhoz képest másfél, míg az 

országoshoz viszonyítva közel 3 százalékponttal magasabb.  
 

9. ábra: Máriapócs népességének megoszlása gazdasági aktivitás szerint megyei és országos összehasonlításban,% (2001, 
2011.) 

 

Forrás: KSH, 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok 

A foglalkoztatottak döntő része a szolgáltató szektorban dolgozik, 2011. évben arányúk 65,03% 

volt, amely 5 százalékponttal csökkent a 2001. évihez képest. Az iparban, építőiparban dolgozók 

aránya 23,36%, amely 2,22 százalékponttal növekedett a két népszámlálás között. Ettől nagyobb 

mértékű növekedés figyelhető meg a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területén; 2001. és 2011. év 

között közel 3,5 százalékponttal növekedett ebben a szektorban a foglalkoztatottak aránya.  

A foglalkoztattok aránya nőtt a két népszámlálás között, s ezzel párhuzamosan jelentősen 

növekedett a településről ingázók aránya is. 2001. évben a naponta eljáró foglalkoztatottak aránya 

23,6% volt, 2011. évben a foglalkoztatottak 43%-a ingázott.    
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10. ábra: A foglalkoztatottak megoszlása összevont nemzetgazdasági ágak szerint, % (2001, 2011.) 

 

Forrás: KSH, 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok 

A regisztrált munkanélküliek száma 2004. és 2010. között ingadozott, 2010. évben volt a 

legmagasabb a munkanélküliek száma, ezt követően csökkenő tendencia jellemzi, 2014. évben 189 fő 

a nyilvántartott álláskeresők száma, amely a vizsgálat időszakban a második legalacsonyabb. 

 
11. ábra: Regisztrált munkanélküliek számának alakulása (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A munkanélküliségi ráta a településen 2007-2010 között folyamatosan emelkedett, 2010. évre 

elérte a 18,77%-ot, amely 10 százalékponttal volt magasabb az országos aránytól. 2011. évtől 

csökkenő tendencia indult el, 2014. évben 12,31% volt, viszont a kedvező folyamatok ellenére is a 

munkanélküliségi ráta jóval meghaladja az országos, megyei és még a járási arányt is.  
  

0

20

40

60

80

100

2001. 2011.

8,13 11,61 
21,14 23,36 

70,73 65,03 

Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás Ipar, építőípar

Szolgáltatás jellegű ágazatok

212 

181 

201 

222 217 

245 

283 

258 

241 
231 

189 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

66 

12. ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása a városban összehasonlítva járási, megyei, regionális és országos adatokkal (%) 

 
Forrás: KSH, TEIR  

 

A munkanélküliséggel leginkább a 25 év alatti korosztály érintett, arányuk a munkanélkülieken 

belül jóval magasabb országos, megyei és járási viszonylatban is. A nyírbátori járáson belül itt 7. 

legmagasabb ezen korcsoport aránya a munkanélküliségen belül.  A 45 év feletti regisztrált 

munkanélküliek aránya 21,57-28,33 százalék között alakult 2007. és 2013. közötti időszakban, amely 

jóval alacsonyabb –a 2009. évet kivéve – az  országos, megyei és járási viszonylatban.  

 
13. ábra: A településen a 25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya összehasonlítva  járási, megyei, regionális és 

országos adatokkal (%) 

 
Forrás: KSH, TEIR 
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A 2014. évi statisztikai adatok alapján a nyilvántartott álláskeresők több mint fele (56,6%) férfi, 

míg a nők aránya 43,4%. A regisztrált munkanélküliek jelentős része (56,6%-a) 180 napon túli 

nyilvántartott álláskereső, amely rendkívül magas, járáson belül csupán Nyírpilis esetében magasabb 

az arány. 

Iskolai végzettségűket tekintve a legnagyobb arányban az általános iskolai végzettséggel 

(42,3%) rendelkezők vannak, ezt követően a szakmunkás végzettségűek (21,1%). Az általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők aránya 18%, míg a szakközépiskola/gimnáziumi végzettséggel 

rendelkezőké 17,5%. Felsőfokú végzettséggel 2 fő rendelkezik a nyilvántartott munkanélküliek között.  

A munkanélküliek döntő része, 92,1%-a fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskereső, a szellemi 

foglalkozásúak aránya 7,9%.  A munkanélküliek jelentős része (77,2%-a) foglalkoztatáspolitikai 

eszközzel támogatott, ellátásban részesülők aránya 54%, az álláskeresési ellátásban 11 fő részesült, 

míg szociális támogatásban 91 fő.  

  

1.7.1.5 Jövedelmi viszonyok, életminőség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a jövedelmi viszonyok tekintetében a legkedvezőtlenebb 

megyék közzé tartozik. Az alacsonyabb jövedelmeket többek között az alacsony foglalkoztatási arány, 

valamint az alacsonyabb keresetszínvonal eredményezi.  

Máriapócs városban kedvező folyamat jellemzi a 100 lakosra jutó adófizetők számát, amely 

2007. évtől folyamatosan növekedett, 2013. évben a száz lakosra jutó adófizetők száma 43 fő, amely 

meghaladta a megyei, járási értéket, és az országosét megközelíti.  

14. ábra: Száz lakosra jutó adófizetők száma Máriapócson összehasonlítva járási, megyei, regionális és országos 
adatokkal (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 

Az egy lakosra jutó nettó jövedelem összege 2002. évhez képest 2013. évre közel háromszor 

magasabb, a lakosság jövedelmi helyzete javult ugyan, de annak mértéke még mindig elmarad az 

országos, megyei szinttől, 2008. évtől kezdődően viszont a járási szintet meghaladja.  
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15. ábra: Máriapócs városban az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem alakulása összehasonlítva járási, megyei, 
regionális és országos adatokkal (Ft) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 

A magas és alacsony jövedelműek aránya (az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 

millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve) a nyírbátori járáson belül Máriapócson a második 

legmagasabb Nyírbátor után, vagyis a társadalom jövedelmi viszonyok alapján igen poláris.  

 
16. ábra: Magas, illetve alacsony jövedelműek aránya a Nyírbátori járásban (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR 
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1.7.1.6. Egészségi állapot 

A városban a háziorvosi ellátásban megjelentek száma 2009. évben drasztikusan 

megemelkedett, az előző évhez képest közel 5 ezer fővel. Ezt követően csökkenő tendenciát mutat, 

2014. évben 18,5 ezer fő volt.  

 
17. ábra: Háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 

Az 1000 lakosra jutó háziorvosi ellátásban megjelentek száma a vizsgált 10 évben valamennyi 

viszonylatban – országos, régiós, megyei, járási – a legmagasabb Máriapócs esetében. 2014. évben a 

városban a 1000 lakosra jutó háziorvosi ellátásban megjelentek száma 8 592 fő, ez a szám járási 

szinten 7 779 fő, a megye esetében 7 009 fő, országosan 5 769 fő. 
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18. ábra: A háziorvos(ok) betegforgalma ezer lakosra vetítve Máriapócson összehasonlítva járási, megyei, regionális és 

országos adatokkal (fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

A város népessége a krónikus betegségek közül a keringési rendszer betegségei, úgymint 

magasvérnyomás-betegség, Ischemiás szívbetegség, érszűkület, ér eredetű agyi történések, valamint 

a cukorbetegség, elhízás, lipidanyagcsere betegsége és mozgásrendszeri betegségek miatt fordulnak 

leggyakrabban az orvoshoz. Az akut betegségek között a vírusfertőzés, illetve a meghűléses 

betegségek vezetnek.  A halálozást vezető betegségek: a keringési rendszer betegségei, illetve a 

különböző rosszindulat daganatok.  

 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 

Máriapócs városban a 2011. évi népszámlálási adatok alapján két szegregátum, illetve két 

szegregációval veszélyeztetett terület került lehatárolásra, melyek a város külső részén találhatóak 

ugyan, de a város részét alkotják. Ezek jelentik a városon belül a hátrányos helyzetű részeket, ahol a 

legkedvezőtlenebben az életminőséget meghatározó tényezők; magas az alacsony végzettségűek és a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, alacsony a jövedelem, a lakáskörülmények 

nem megfelelőek. Ezeken a területeken él a város népességének 17,5%-a. A városra jellemző a 

homogén összetétel, nem különíthető el magasabb státuszú városi terület. A város lakossága között 

konfliktus nem tapasztalható.  

 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 
élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási 
közösségek stb.) 

1.7.3.1. Történeti és kulturális adottságok 

A település identitását meghatározó tényezők közül kiemelkedő egy adott térség néprajzi 

összetétele, amely hatással van a kulturális és vallási összetétel alakulására is.  
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Elsőként szükséges megvizsgálni a makrorégió (ebben az esetben a Dél-Nyírség) néprajzi 

szerkezetének kialakulását. l Máriapócs esetében a települési identitást meghatározó tényezők közül 

kiemelkedő szerepet játszik a vallás. Elsőként ennek a két, egymással szoros viszonyban álló 

szegmensnek az ismertetését végezzük el.  

A kis nyírségi község történetéről nem sokat tudunk a középkorból. Neve: Polch, vagy Powch 

1280-ban tűnik fel először. A nyelvészek következtetése szerint Pócs a megye első 

településcsoportjához tartozhatott. Ma is meglevő római katolikus temploma a 15. században épült. 

A község a 15. században a Báthori család kezébe kerül, a 18. század elején pedig a Károlyi családhoz. 

Máriapócs történetileg Szabolcs vármegyéhez tartozott, amely magában foglalta a Nyírség nagy 

részét. Az árpád-korban ezen a területen Szabolcs, Szatmár és Borsova vármegye osztozott. Az 1241. 

évi tatárjárás után Borsova vármegye felbomlott és a Tiszától keletre eső része a 13. században bereg 

néven önállósult. A Tiszától nyugatra és délre fekvő része Szabolcs vármegyéhez került és így létrejött 

a Tiszántúl egyik legnagyobb nemesi vármegyéje, amely kisebb változásoktól eltekintve megőrzi ezt a 

szerepét egészen 1876-ig. A vármegye központja a középkorban a Tisza bal partján fekvő Szabolcs 

volt. A 13.-14. század fordulóján a királyi megyeszervezet helyett megalakultak a nemesi vármegyék. 

1566 után állandósul a török hódoltság a területen. A Nyírség jelenlegi települési képét a Rákóczi 

szabadságharccal záródó Bocskai, Bethlen, Thököly-féle szabadságküzdelmek, a török ellenes harcok 

és a folyamatos a 18. század első felében felerősödő jobbágyszökések formálták. Nagy szerepe volt 

benne az 1709-1711 között dühöngő pestis járványnak és a megyére 1717-ben Moldva felől rárontó 

tatároknak, akik Erdélyt végigfosztogatva jutottak el idáig. Akkor Szabolcsban nagyon sok település 

pusztult el, míg Szatmárban csak kettő, Beregben egy sem. A nyírség nyugati részére ebben az 

időszakban a ritka falusűrűség, a Kraszna-Szamos vonalától keletre, és a Beregi-Tiszahátra a középkori 

jelleget megőrző kis-, és törpefalvak sokasága jellemző. Az ezek között elterülő részen a közepes 

nagyságú és lakosságú falvak, valamint a hajdani kis mezővárosok fekszenek. A középkorra jellemző 

nagybirtokok a 18. századra felaprózódtak. A jobbágyok falvakban és mezővárosokban éltek.  

A térség néprajzi benépesülésének megértéséhez egészen a török háborúk koráig kell 

visszanyúlnunk, a török hódoltság utáni helyzet, a pusztításokat követő pusztásodás nyomán 

bekövetkezett népességmozgások rövid ismertetés mindenképpen fontos. A török hódoltság 

Szabolcs vármegyét közvetlenül érintette. Bár a térség nem tartozott soha az állandó jelleggel 

megszállt területek közé, azonban felvonulási terepként folyamatosan funkcionált a szemben álló 

hadak számára. Ez az oka, hogy a meg-megújuló harcok nyomán a lakosság fokozatosan kezdte 

elhagyni otthonát és már a 16. században fokozatosan elnéptelenedett a Nyírség. Ez a folyamat a 18. 

század elejéig folyamatos volt, melynek eredményeként Szabolcs vármegyének a lakossága a 18. 

század közepére 40%-al csökkent. A harcok után visszatelepülő népességet az 1793-as pestis járvány 

tizedelte meg. Nem véletlen, hogy az új földbirtokosok számára kulcskérdés volt, hogy földjeik 

megművelésére új munkásrétegeket tudjanak keresni. A földbirtokosok jelentős része ebben a 

térségben nem magyar etnikumú jobbágyokat telepített a földekre. A 18. század fordulópont a 

Nyírség életében, hiszen a fentiek hatására olyan etnikai átrendeződés indult el több településen, 

amely hatással van a térség kulturális, vallási összetételére.  

Az idegen etnikumú népesség betelepítése Szabolcs megye területén már a 16. században 

elkezdődött, de a török kiűzését követően jelentősen felgyorsult ez a folyamat. Legnagyobbrészt 

ukránokat, szlovákokat, románokat telepítettek be, de jelentős volt a német etnikum betelepítése is. 

Betelepedésük néhány kivételtől eltekintve spontán módon zajlott le, ugyanis az itteni kiváltságok, 

kedvezmények igen csábítóak voltak. Az idegen telepesek túlnyomórészt a falvakban telepedtek le, 

betelepedésük több hullámban zajlott le.  
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Legkorábban az ukránok jelentek meg a Nyírség területén, településeik zömmel Szabolcs és 

Bihar vármegyékkel szomszédos Dél-Nyírségi területeken koncentrálódtak, elsősorban a Bátori 

járásban. Mivel ők kibocsátó nemzetüktől kissé elszakadva, nem összefüggő területeken telepedtek 

le, asszimilációjuk gyorsan megtörtént. A román nemzetiségűek elsősorban a Dél-Nyírség ligetaljai 

részén telepedtek le sok esetben olyan falvakban, ahol már az ukrán etnikum is megtelepedett. A 

főleg juhászattal foglalkozó román telepesek közül sokan telepedtek le Nyírvasvári, Kisléta, 

Kállósemjén, Biri, Napkor és Újfehértó községekben, vagyis ebben a mikrorégióban, ahol Máriapócs is 

található. Máriapócs etnikai és vallási összetételének kialakulásában meghatározó szerepet játszott a 

ruszin és rutén népesség megjelenése a településen. Mindkét népcsoport Kárpátaljáról költözött át. 

A román („oláh”) telepesek – a hajdúk és a kárpátukránok után – a nyírségi görög katolikusság 

harmadik rétegét képezték. A XIX. század végéig szintén magyar nyelvűekké váltak. Az ukrán és 

román etnikum hozta magával görög katolikus és görög keleti vallást ebbe a térségbe, az ő 

megjelenésükkel magyarázható, hogy a Dél-Nyírségben nagy számban él ma is görög katolikus 

lakosság.  

Máriapócs történelme és jelene szorosan összefonódik a Bazilita renddel. 1720-ban Pócs 

gyéren lakott település volt. 1724-ben a bécsi kincstártól Károlyi Sándor kapja meg Pócsot birtokként, 

1758-ban pedig a Szent Vazul (Bazilita) szerzetesek szereznek birtokot. A város mai híre és katolikus 

vallási ismeretsége az 1600-as évek második felében erre vándorló majd a 16. század közepén (1749) 

letelepedett Nagy Szent Bazilita Rendnek köszönhető. A Bazilita Rend 1731-ben kezdi építeni a 

kegytemplomot és a monostort. A Rend mindvégig fontos szerepet töltött be a település életében. A 

településen igen korán, már 1757-től megkezdődött az iskolai oktatás. Emellett a Rend épített 

rendházat is így a monostor a görög katolikus művelődés és iskoláztatás központjává vált. Ennek 

eredményeképpen 140 éven át tartó filozófiai és teológiai világi oktatás zajlott Máriapócson. 

Elmondható hogy a rend tagjainak elévülhetetlen érdemei vannak abban hogy a település ma már 

nemzetközileg is ismert búcsújáró hellyé vált. 

Máriapócson a görög katolikus egyházának kezdete összeolvad a Bazilita szerzetesrend 

működésével, Máriapócs neve pedig erős összekapcsolódik a görög katolikus egyházzal. A görög 

katolikusok azok a bizánci szertartású keresztények, akik a katolikus egyházzal teljes egységben élnek. 

Ma Magyarországon a mintegy 300 ezer görög katolikus hívő két egyházkormányzati egységben él: a 

Hajdúdorogi Egyházmegyében és a Miskolci Apostoli Exarchátusban. A Hajdúdorogi Egyházmegye 

székhelye Nyíregyházán található, a püspöki székesegyház viszont Hajdúdorogon. A Hajdúdorogi 

Egyházmegye megalapítására több évtizedes kitartó küzdelem után 1912-ben került sor. A 

Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása előtt a magyar görög katolikusok ószláv (munkácsi és 

eperjesi) és román (gyulafehérvár-fogarasi, szamosújvári és nagyváradi) liturgikus nyelvű 

egyházmegyékben éltek. Ezek az egyházmegyék a 17. század közepén és a 17-18. század fordulóján 

létrejött uniókból születtek, melyek során a Magyar Királyságban élő többnyire rutén és román 

nemzetiségű ortodox keresztények egy jelentős része egységre lépett a katolikus egyházzal. A köztük 

élő magyarok, illetve a hozzájuk csatlakozó, anyanyelvükben és önazonosságukban magyarrá váló 

rutének és románok leszármazottai a 18. század végétől kezdődően igényelték a magyar nyelv 

liturgikus használatát, hiszen az iskolai oktatás ellenére az ószláv és a román nyelvű szertartásokat 

számos településen már nem értették. A magyar nyelv liturgikus használatának engedélyezését a 

magyar görög katolikusok egy saját egyházmegye felállítása révén vélték elérhetőnek, amelyet 1912-

ben sikerült megteremteni. A trianoni Magyarországon a görög katolikusok számaránya a korábbi 10 

százalékról mindössze 2 százalékra csökkent. A két világháború közötti időszakban a görög 

katolikusok társadalmi szervezetek létrehozásával próbáltak meg maguk is javítani helyzetükön.  
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A legfontosabb ezek közül a Magyar Görög katolikusok Országos Szövetsége (MAGOSZ) volt, 

mely 1921-ben alakult meg Máriapócson. Az első világháború után Magyarországon csak egy bazilita 

monostor maradt, a máriapócsi. Itt a baziliták a zarándokok fogadása mellett lelkigyakorlatokat 

szerveztek papoknak és világiaknak. 1933-tól Hajdúdorogon is építkezésbe kezdtek. A Rákosi-

rendszer első éveiben az a veszély is fennállt, hogy a magyar görög katolikusok sem kerülhetik el a 

környező szocialista országokban élő hittestvéreik sorsát, vagyis egyházuk betiltását és az ortodox 

egyházba való bekényszerítésüket. A magyarországi ortodoxia szervezeti széttagoltsága miatt végül a 

magyar kommunisták lemondtak erről a tervükről. Az 1989-es politikai rendszerváltás a magyar görög 

katolikusok életében is új korszakot nyitott. A jelentős görög katolikus népességgel rendelkező 

településeken óvodák és általános iskolák, valamint szociális intézmények létesültek. Hajdúdorogon 

görög katolikus gimnázium nyitotta meg kapuit, Nyíregyházán elkészült a Szent Atanáz Görög 

katolikus Hittudományi Főiskola új épülete, Máriapócson korszerű zarándokház épült, illetve sor 

került a bazilika teljes rekonstrukciójára. Új lendületet és intézményi kereteket kapott a görög 

katolikus cigánypasztoráció. Ferenc pápa 2015. március 19-én a Magyarországon élő bizánci rítusú 

katolikus (más néven: görög katolikus) hívek számára megalapította Debrecen székhellyel a 

Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét Metropolitai Egyház 

rangjára emelte, amit ismertebb terminussal Főegyházmegyének lehet nevezni. A Miskolci Apostoli 

Exarchátust Egyházmegyei rangra emelte, és ugyanakkor létrehozta a Nyíregyházi Egyházmegyét is, 

amelyeket alárendelt a Hajdúdorogi Metropolitai Egyháznak. Ezzel a görög katolikusok régi vágya 

teljesült (Forrás: gorogkatolikus.hu). 

1.7.3.2. Nemzetiségi kötődés 

Egy adott település nemzetiségi összetételét a népszámlálások alkalmával méri fel a Központi 

Statisztikai Hivatal, ebből eredően tízévente van erre vonatkozó adatunk. Az alábbi diagram 

Máriapócs nemzetiségi összetételét mutatja be a 2001-es és a 2011-es népszámlálási adatok alapján. 

Az ábra alapján látható, hogy Máriapócson a legnagyobb nemzetiség cigány, melynek száma a két 

népszámlálás között jelentős mértékben emelkedett (2001-ben 85-en, 2011-ben 188-ban vallották 

magukat romának). A cigány nemzetiség mellett az ukrán/ruszin nemzetiség aránya emelkedik még 

ki. 2001-ben mindössze hárman, 2011-ben 42-en vallották magukat ukrán/ruszin nemzetiségűnek. A 

pócsi ruszinok gyökereit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy pócsi ruszinokról 1666-ból olvashatunk 

először, majd II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverése után, a fejedelem hű ruszinjai közül 

többen Pócson telepedtek le. Egy 1720-as vármegyei összeírás tiszta ruszin közösségnek jelzi a falut. 

1920-ig a határok lezárásáig állandó népi, kulturális és társadalmi kapcsolat volt a ruszin területekkel. 

Német és a román nemzetiség van még jelen a településen.  
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19. ábra: Máriapócs nemzetiségi összetételének alakulása 2001/2011-ben, fő 

 
Forrás: KSH Népszámlálás 

A kisebbségek érdekeinek képviselete érdekében városban kettő nemzetiségi önkormányzat 

működik:  

 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

1.7.3.3. Civil szerveződések 

A civil szerveződések a városban meghatározó szerepet töltenek be, különösen a gyermekek, 

idősek, betegek ellátása területén. 2000 év óta a civil szervezetek száma folyamatosan változott, 

2003. és 2011. év között erőtejes növekedés jellemezte. 2011. évben működött a városban a 

legmagasabb számban nonprofit szervezet. Ezt követően csökkenés figyelhető meg, 2014. évben 11 

db civil működött, amely széles körűen nyújt szolgáltatást valamennyi korosztály számára.  
20. ábra: Regisztrált nonprofit szervezetek számának alakulása Máriapócson 

 

Forrás: KSH, TEIR 
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Az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számát tekintve jóval meghaladja a megyei és járási 

értéket. 2000. évben 7,2,  2014. évben 9,8 –a civil szerveződések csökkenő számának ellenére –  6,8 

nonprofit szervezet jutott 1000 főre, amely a Nyírbátori járáson belül a legmagasabb értéknek számít.  

 
21. ábra: Ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számának alakulása Máriapócson összehasonlítva járási, megyei és 

országos adatokkal (db) 

  

Forrás: KSH, TEIR 
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4. táblázat: Jelentősebb civil szervezetek a városban 

Civil szervezet neve Tevékenység 

"MÁRIAPÓCSI 

GYERMEKEKÉRT" 

Alapítvány 
 

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, 
érdekképviselet és egyéb az alapító okiratban meghatározott 

Alapítvány a Máriapócsi 
Óvoda Gyermekeiért 

A gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, az óvodába járó gyermekek 
zökkenőmentes iskolára való felkészítése, az életre való felkészítés, egyéni képességek 
fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, képességfejlesztő eszközök 
beszerzése, az óvodapedagógusok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, 
tanulmányutak szervezése, finanszírozása. 

Hierotheosz Egyesület A társadalom életében megjeleníteni a Magyar Görögkatolikus Egyház társadalmi tanítását a 
Kárpát-medencében, 

Máriapócsi Gazdakör 
 

Szakmai, gazdasági érdekképviselet 

Máriapócsi Horgász 
Egyesület 

Különböző szintű sportversenyeken a részvétel biztosítása az egyesület színeiben. A sportág 
népszerűsítése érdekében rendezvények szervezése, horgászversenyek szervezése Horgásztavak 
működtetése, üzemeltetése, karbantartása. Horgászfelszerelések, horgászcikkek értékesítése, 
bérbeadása. Kulturális és sport tevékenység szervezése, lebonyolítása. Versenysportolók 
szakirányítása, felkészítése. Versenyzés anyagi hátterének biztosítása. 

Máriapócsi Idősek 

Otthona lakóiért 

Alapítvány 
 

A Máriapócsi Idősek Otthona lakóinak szociális, kulturális támogatása. 

Máriapócsi Ifjúsági 

Egyesület 
 

Környezetvédelem, érdekvédelem, jogvédelem, a település fejlesztésében való aktív 

közreműködés, kutatási tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok 

ápolása, ismeretterjesztés, hagyományőrzés  
 

Máriapócsi Labdarúgó 
Sportklub 

A sportág alapjainak megteremtése. Sportklub taglétszámának emelése. A Sportklub tagjainak 
érdekképviselete és érdekvédelme a különböző fórumokon. A labdarúgás erkölcsi, jogi és anyagi 
érdekeinek védelme. A sportkapcsolatok ápolása és fejlesztése a megye határon belül és azon 
kívül. 

Máriapócsi Polgárőrség A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő 
személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. 

 

MÁRIAPÓCSI 

ZARÁNDOKÚT 

Közhasznú Egyesület 
 

Az egyesület legfőbb célja a hagyományos, immár több mint háromszáz éve Máriapócsra tartó, a 
rég használt zarándokutak újraélesztése, 

Vigyázzunk Egymásra 
Egyesület 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység 

  Forrás: www.civilinfo.hu 

A fentieken túl fontos szerepet tölt be a város életében az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub, 

amely Pócspetri székhellyel működik, tevékenysége kiterjed Máriapócsra is. Feladati között kiemelt 

szerepet kap a helyi közösség életminőségét, és egészségét javító programok megvalósításának 

támogatása, valamint az oktatások, képzések, tanfolyamok, és a szabadidő valóban hasznos és 

tartalmas eltöltésének szervezése. 

1.7.3.4. Vallási közösségek 

Máriapócs lakosságának vallási összetételét a népszámlálási adatok rögzítik (a vallási 

hovatartozásra vonatkozó adatokat a népszámlálások alkalmával mérik fel kizárólag, így a legfrissebb 

adatunk a 2011.évi népszámlálási adat). A város lakosságának 53% görög katolikus, 25%-a római 

katolikus, 5%-a református.  
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22. ábra: Máriapócs lakosságának vallási felekezeti megoszlása, 2011 

 
Forrás: KSH Népszámlálás 
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1.8.1. Humán közszolgáltatások  

1.8.1.1. Oktatási intézmények 

 

1.8.1.1.1. Óvodai nevelés 

A városban a Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda biztosítja az óvodáskorúak nevelését, amely 

a település központi terének nyugati oldalán található. Az óvoda 1952. óta működik a településen, 

2006. évtől új épületben végzi a tevékenységét, amely minden feltételnek megfelel, 2004. évtől a 

minőségirányítási program keretei között látja el feladatát. Az új óvoda épületét 2005-2006 során 

építettek, amelyet 121 millió forinttal a Kártalanítási Alap támogatott. 2015. évben az energetikai 

korszerűsítésként KEOP pályázat keretében napelemek beépítése valósult meg. 

Az intézmény speciális feladatként foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyerekek speciális 

fejlesztésével, integrálásával. A gyermekek fejlődését térítésmentes szolgáltatásokkal, logopédia, 

fejlesztő pedagógus, zeneóvoda, ovi-angol, kézműves foglalkozás és hitoktatás biztosításával is segíti. 

Az egy óvodai feladat-ellátási helyen, 3 óvodai gyermekcsoportban folyik a nevelés, az 

óvodapedagógusok száma 6 fő. A 2010-2012. közötti években a meglévő 75 férőhely kapacitása 

bővítésre került 90 férőhelyre, az intézmény 2013. évtől ismételten 75 férőhellyel biztosítja a 3-5 

évesek óvodai ellátását. Az óvodába más településről is járnak gyerekek (Ófehértó, Nyírbogát).  

2014. évtől az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt óvodás korú gyermek 

felvételét nem utasították el, illetve nincs várólista, az óvoda kihasználtsága 100%-os.  Az 

intézményben működő étkező, étterem kapacitás viszont bővítést igényel. Jelenleg az óvodás 

gyerekeken túl az általános iskolai tanulók részére is itt biztosított az étkezés – többek között a 

növekvő iskolai tanulói létszám miatt is – a jelenlegi férőhely nem megfelelő, nehezen megoldható és 

szervezhető az étkeztetés biztosítása. Az óvoda, mint intézmény és a hozzátartozó alapítvány 

nemcsak eszközfejlesztésre pályázott több éven keresztül eredményesen, hanem óvodai 

fejlesztőprogramok támogatására, óvónők, integrációs rendszerben dolgozók anyagi támogatására, 

kompetencia alapú nevelés megvalósítására. 
23. ábra: Óvodai férőhelyek és az óvodába beírt gyerekek számának alakulása  

 
Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés  
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24. ábra: Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

1.8.1.1.2. Általános iskolai feladatellátás 

A városban egy oktatási intézmény, az önkormányzati tulajdonában lévő Máriapócsi Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (rövid neve: Máriapócsi 

Általános Iskola) látja el az általános iskolások oktatását, amely 2013. évtől állami fenntartásban 

(KLIKK) működik. Az általános iskola tevékenysége az általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), 

általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti 

ágon (grafika és festészet, képzőművészet, környezet- és kézműves kultúra), alapfokú 

művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon (színjáték), alapfokú művészetoktatás táncművészeti 

ágon (néptánc), alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (billentyűs fafúvós, pengetős, 

rézfúvós).  Az intézmény nemzetiségi (cigány) nevelés-oktatást is folytat, valamint sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelését, oktatását (beszédfogyatékos, egyéb pszichét fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos – enyhén értelmi fogyatékos) is biztosítja.  

 A Máriapócsi Általános Iskolába a maximálisan felvehető létszáma 250 fő. Az oktatási 

intézmény tanulóinak száma 2008. évtől folyamatosan növekszik, amely annak eredménye, hogy 

megváltozott a korábbi iskola profilja. Bevezetésre került anyanyelvi szinten az angol oktatás, 

melynek hatására a korábbi tanulói létszám csökkenése helyett létszámnövekedés indult el, 

növekedett többek között a bejáró diákok száma a környező településekről (Nyírbátorból, 

Nyírgyulajból, Nyírbogátról, Baktalórántházáról). 
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25. ábra: Általános iskolai tanulók számának alakulása (fő) 

 

Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

 A 2014. évi adatok alapján az általános iskola osztálytermeinek száma 11, míg az iskolai 

osztályoké 12 db.  Más településről bejáró tanuló 82 fő volt. Nemzetiségi oktatásban 68 fő részesült, 

a napközis tanulók aránya 77,2%-os. Az intézményben a számítógépek száma 20 db és internettel 

ellátott, valamint rendelkezik könyvtárral is.  

 Az intézményben szintén a KEOP pályázat keretében napelemek beépítése valósult meg 

2015. évben. Ezen kívül 2015-ben az „EAOP - Integrált városfejlesztési célok megvalósítása 

Máriapócson” projekt keretében az általános iskola külső felújítása is megtörtént. Az infrastrukturális 

fejlesztéseken kívül szakmai programok is megvalósultak az oktatási intézményben, ezeket az alábbi 

táblázat tartalmazza:  

 

Operatív 

Program 

Projekt gazda Projekt címe Megvalósítás 

időtartama 

Megítélt támogatási 

összeg (F) 

TÁMOP KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT 

A természettudományos 

tárgyak angol nyelvre történő 

tanításának, módszertanának 

fejlesztése 

2015.05.20 - 

2015.11.30 

12 000 000 

TÁMOP KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT 

Határtalan képességek - 

testvériskolai kapcsolat 

kialakítása 

2014.09.01. - 

2015.11.30 

16 999 154 

TÁMOP KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT  

Kalandozás a Báthoryak és a 

Rákócziak földjén 

2013.11.27. - 

2014.11.27 

14 663 104 

Forrás: Széchenyi 2020 

 

1.8.1.1.3. Középfokú oktatás 

 A városban nappali középfokú oktatási intézmény nem működik. A Báthori István Gimnázium 

kihelyezett tagintézménye kezdte meg működését a 2006-2007-es tanítási évtől, melyben 

felnőttképzés folyik; esti oktatási munkarend szerinti 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás-nevelés és 

esti oktatási munkarend szerinti szakképzés (pénzügyi-számviteli ügyintéző). 2006. évtől 2010-ig a 

felnőttoktatásban résztvevők száma folyamatosan emelkedett, ezt követően viszont csökkenés 
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mutatkozik. A gimnáziumban 2009. évben volt az első érettségi vizsga, 41 fő sikeresen teljesítette. Az 

intézmény működése 154 fő részére tette lehetővé az érettségi megszerzését 2014. évig. A 

középiskola osztálytermeinek száma 3 db.  
 

26. ábra: A középiskolai tanulók és az eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma a felnőttoktatásban (fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

1.8.1.2. Egészségügyi ellátás 

Alapellátás 

Máriapócs Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi 

körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátásra, valamint iskola-egészségügyi ellátásra terjed ki.  

Máriapócs Város Önkormányzat területén egy háziorvosi körzet van, egy háziorvos biztosítja a 

felnőttek és a gyermekek egészségügyi ellátását. A rendelő megközelíthetősége megfelelő, az 

intézmény akadálymentesített. A városban az alapszintű laborvizsgálatok is elérhetőek. 

A városban a háziorvosra jutó lakosok száma rendkívül magas (2 153 fő), amely jóval 

meghaladja az országos (1 553 fő), a megyei (1 746 fő), valamint a járási (1 810 fő) értéket is. (A 

Nyírbátori járáson belül csupán Nyírbogát és Nyírmihálydi településeken magasabb a házi orvos által 

ellátott lakos szám.) 

  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

117 

154 

154 

150 

149 

117 

89 

89 

72 

41 

28 

23 

27 

17 

18 

Eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma

Középiskolai tanulók száma



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

82 

27. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Nyírbátor Város és Vonzáskörzete Többcélú 

Kistérségi Társulás útján biztosított, illetve saját forrásból hétvégi ambuláns ügyeletet biztosít az 

önkormányzat. A fogorvos szintén vállalkozás formában biztosítja a város, valamint a szomszédos 

Pócspetri település ellátását.  A településen egy védőnő végzi a várandós anyák és a 0-18 éves korú 

gyermekek gyógyító-megelőző ellátását.  Egy gyógyszertár van a településen, amely hétköznap és 

munkaidőben biztosítja a szolgáltatást. Az egészségügyi központ az „EAOP - Integrált városfejlesztési 

célok megvalósítása Máriapócson” projekt keretében korszerűsítésre került.  

 

Szakosított ellátás 

A település önálló mentőállomással nem rendelkezik, a legközelebbi mentőállomás 

Nyírbátorban, 12 km-re található. Szakellátás szintén nem érhető el a városban, legközelebb 

Nyírbátorban, valamint a megyeszékhelyen, Nyíregyházán lehet igénybe venni. 

 

1.8.1.3. Szociális ellátás 

1.8.1.3.1. Szociális és gyermekvédelmi alapellátások 

Máriapócs Város Önkormányzata a város lakosságának a szociális és gyermekvédelmi 

alapellátások közül Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretében működik:  

- a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
- a nappali ellátás (idősek klubja), 
- a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

Emellett a Nyírbátori Többcélú Kistérségi társulással kötött ellátási szerződés alapján 

biztosított a Támogató Szolgálat is a településen.  

A városban a civil és az egyházi szervezetek nagy szerepet vállalnak az idősellátás és a szociális 

gondoskodás területén. Ellátási szerződés keretében a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona látja 
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el a szociális étkeztetést. Az idősek klubja programjai szervezése során szorosan együttműködik a 

Borostyán Klubbal, valamint a Vigyázzunk Egymásra Egyesülettel. 

A szociális ellátás területén hiányzó szolgáltatás a gyermek napközi ellátásának biztosítása. A 

városban jelenleg nem biztosított a bölcsődei ellátás, melyet a közeli Nyírgyulaj vagy Nyírbátor 

településeken lévő intézményben vehetik igénybe a kisgyermekes szülők. A település lakossága 

részéről felmerülő igény hatására Máriapócs Város Önkormányzata a 0-3 éves kisgyermekek ellátása 

érdekében a jövőben tervezi a bölcsőde létesítését.  

 
5. táblázat: A városban működő szociális és gyermekvédelmi alapellátást igénybevevők számának alakulása 

 Alapellátás típusa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Házi segítségnyújtás 30 25 20 20 50 29 28 27 28 

Szociális étkeztetés 43 30 24 22 24 30 27 20 21 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás    15 14 11 15 14 12 

Idősek nappali ellátása 30 27 28 26 25 20 23 31 29 

Családsegítő szolgáltatás 1 551 1 261 330 298 306 52 249 201 209 

Gyermekjóléti szolgálat    31 38 63 60 65 56 53 47 

Forrás: KSH, TEIR adatok, valamint önkormányzati adatszolgáltatás 

1.8.1.3.2. Szociális szakosított ellátások 

A városban működő Idősek Otthona 2004. évben kezdte meg működését, tartós bentlakást 

nyújtó intézményként. 2006. évben bővült a tevékenysége, átmeneti elhelyezést is biztosít, ez a 

szolgáltatás a Nyírbátori járás esetében csupán Nyírbátor és Penészleken vehető igénybe. 2012. 

január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban lévő intézmény a Szent Lukács Görögkatolikus 

Szeretetszolgálat fenntartásába került. A Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona átmeneti 

elhelyezést (időskorúak gondozóháza) 12 férőhellyel látja el, 2014. évben a kihasználtsága 100%-os 

volt. A városban szintén tartós bentlakásos elhelyezést lát el a Szent Makrina Szociális Otthon, amely 

az időskorú nők elhelyezését biztosítja.  

A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények férőhelyeinek száma összesen 120 db, 

melyek kihasználtsága közel 100%-os.  
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28. ábra: Időskorúak otthonaiban ellátottak száma (fő) 

 
Forrás: KSH, TEIR 

1.8.1.4. Közművelődés, sport, szabadidő 

Közművelődés 

A város kulturális életét intézmény szinten a Kulturális Központ és Könyvtár szervezi, amely 

2015. évben az „ÉAOP 5.1.1/D-09-1f Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” pályázati 

konstrukció keretében új épületben várja az érdeklődőket. Az önkormányzati fenntartású, több 

funkciós intézmény a művelődési, könyvtári feladatokon túl alapvető oktatási tevékenységet is végez, 

valamint segíti a helyi egyesületek, alapítványok munkáját.  Az intézmény tevékenysége széleskörű: 

kapcsolattartás és programszervezés (hagyományőrző rendezvények, nemzeti ünnepek, szakkörök, 

civil szervezetek segítése), könyvtári területen a kölcsönzéstől a pályázatírásig terjed. A 

hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett számítástechnikai tanfolyamokat szerveznek, 

képújságot, honlapot szerkesztenek. A nyári hónapokban nyelvtanfolyamokat szerveznek, valamint 

napközis (Zsiráf) tábort rendeznek több turnusban a gyerekek részére. A Máriapócsi Művelődési Ház 

és Városi Könyvtár 2004 óta működik E-Magyarország Pontként is, így ingyenes Internetes elérésével 

az elektronikus és a hagyományos ügyintézést is tudják biztosítani a lakosság részére.  

 

Sport, szabadidő 

A város nevéhez kötődik a második legnépszerűbb technikai sportág, a rallycross, amely 

Rabócsi Tibor vállalkozónak köszönhető. 1996. november 23-án megnyitotta kapuit a tulajdonosának 

nevét viselő pálya az A.M.G. RabócsiRing. Jelenleg az ország legmodernebb és leglátogatottabb 

magyar rallycross pályája, amely nemzetközi minősítéssel bír és már többször helyt adott a Zemplén-

Rallye Országos Bajnokság Prológjának is. A rallycross versenyek mellett motoros verseny 

(supermoto) rallysprint, valamint partner és vevőtalálkozók kerülnek megrendezésre. 2003-tól a 

sportkomplexum bővítésével a profi Gokart Országos Bajnoki futamoknak is helyt ad a RabócsiRing. A 

beruházásban egy kemping és egy étterem építése is megvalósult. A folyamatos fejlődés 

következtében a pálya jogosult Európa-bajnoki futamok rendezésére is.  
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A városban – a lakosság igényeire alapozva – rendkívül változatos sportolási és szabadidős 

lehetőségek alakultak ki.  A településen a labdarúgás a Máriapócsi Labdarúgó FC keretein belül zajlik, 

amely szűkös anyagi keretekkel, valamint  tehetség gondozási, az utánpótlási problémákkal küzd. 

Ezen kívül a Szabadidő SC biztosítja a jogi kereteket és a szervezett működést az alábbi 

sporttevékenységek számára: tenisz, küzdősportok (ökölvívás, Kick-boksz), testépítés, szabadidős 

sporttevékenységek nem szakosztályi szinten és/vagy alkalmakhoz kötött sportágak (tollaslabda, 

asztalitenisz, alkalmi sportrendezvények). A sportolási és szabadidős tevékenységek végzéséhez 

kapcsolódó infrastruktúra viszont nem megfelelő, illetve hiányosak. Az elmúlt években kialakításra 

került egy labdarúgó pálya, amely a sportolási lehetőségek helyszíneként szolgál, viszont a hozzá 

kapcsolódó kiszolgáló sportlétesítmények, az öltöző felújításra szorul.  Hiányoznak továbbá a 

gyermekek részére a mozgásigényt kielégítő játszóterek, a szabadtéri sportolási lehetőségek 

biztosítása, melyet szabadtéri fitness terek megépítésével pótolni lehetne. Szintén hiányként 

jelentkezik az edző pálya, illetve az atlétikai sportpálya.  

A Máriapócsi Horgász Egyesület 2006. évben jött létre, s ettől kezdve üzemeltetője a 

máriapócsi Szabadidő Parkban található horgász tavaknak.  A három horgásztó teljes vízfelülete 2, 4 

ha, amelyet évről-évre jelentős mennyiségű hallal telepít az Egyesület. A Szabadidő Park területe 

összesen közel hat hektár, melyet varázslatosabbá és festőiesebbé tesz a határában elterülő 

tölgyerdő. Több mint egy évtizedes hagyomány van a május 1., augusztus 20. rendhagyó 

horgászversenyek, további kiemelt programok az egy hónapos harcsafogó horgászverseny, csukafogó 

horgászverseny (az elhunyt horgásztársak emlékére), horgásztábor, évzáró rendezvény, és itt került 

megalapozásra a környezetvédelmi napoknak bevezetése. A tó környezetének állapota rendezett, a 

víz minősége jó. A tavat körülvevő épített környezet az elmúlt tiznöt alatt sokat amortizálódott. Ami 

nagyobb gondot jelent, hogy a területen alacsony minőségűek a higiénés helyiségek, nincs egy olyan 

szociális épület, amely kulturált körülményeket biztosítana a vendégeknek. További problémát jelent 

a közösségi terek hiánya.  

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

Máriapócs város 2013-2018-ra szóló esélyegyenlőségi programjának elfogadásával 

érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, 

szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 

lakhatás területén.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja, hogy Máriapócs Város olyan település legyen, 

ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. 

Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés Máriapócs Városban 

senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.  

A város esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott szükséges intézkedések 

célcsoportonként a következőek:  

 a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének elősegítése érdekében 
szükséges intézkedések: munka- pálya álláskeresési tanácsadás, a munkanélküliek képzése, 
„Irány a munkaügyi központ” regisztráció= esély megadása 
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 Gyermekek: táboroztatás, kulturális élményhez juttatás, egészségnevelés, a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése, veszélyeztetett gyermekek 

helyzetének javítása 

 Nők esélyegyenlősége: Nők munkaerő piaci esélyeinek növelése (átképző tanfolyamok, 

képzési aktivitás növelése), életvezetési és háztartástan ismeretek oktatása 

 Idősek esélyegyenlősége: Az idősek egészségügyi ellátásának javítása (tájékoztatás 

szűrővizsgálatokról, ellátásokról, ápoló családtagoknak tanácsadás, prevenciós előadás), Az 

„aktív idősödés” feltételeinek erősítése  

 Fogyatékkal élők esélyegyenlősége: A középületek teljes akadálymentesítés,  a fogyatékkal 

élők foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése,  kulturális programok szervezése. 
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1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 

Máriapócs a Dél-Nyírség egyik legfejlettebb települése. Népességét tekintve az ország 8. 

legkisebb lélekszámú városa. A Nyírség és Magyarország kultikus városa Máriapócs. 1731-1756 között 

készült el az a csodálatos barokk templom, amely a Kárpát-medence egyik legnagyobb 

zarándokhelyévé vált, a Máriaút egyik legfontosabb állomásává. A XVIII. század óta Mária-kegyhely, a 

Kárpát-medence legnagyobb búcsújáró helye, amelyet évente 500-600 ezer ember keres fel, ezáltal a 

település legfőbb gazdasági erejének, lehetőségének a turizmus tekinthető. Máriapócs 

idegenforgalmi szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legjelentősebb települése, 

vallásturisztikai szempont európai szinten jegyzett zarándokhely.  

A település gazdasági életben tradicionális hagyományai alakultak ki a mezőgazdaság, azon 

belül a dohánytermesztésnek és a zöldség-gyümölcs feldolgozásnak. Már a 18-19. században jelentős 

dohánytermesztő vidékek alakultak ki a Nyírségben. A dohány a megye egyik jellegadó növénye, az 

országos dohány ültetvények fele itt található. Rakamazon, Nyíregyházán, Kisvárdán, Nagykállóban, 

Nyírbátorban és Vásárosnaményban működtek beváltók (országosan 24 beváltó működött, ebből 6 a 

megyében), Nyíregyházán pedig fermentáló. A Dél-Nyírség számított és számít ma is a legnagyobb 

dohánytermesztő vidéknek, lényegében Nyíregyházától-Nyírbátorig jelentős dohányültetvények 

működnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg negyvenezer hektáron húszezer ember 

foglalkozik dohánnyal. Nyíregyházán 2003 óta működik a Nyírségi Dohánytermelői Csoport Kft, amely 

a hazai dohánytermesztés 85%-át integrálja. Szintén Nyíregyházán működik az ULT Magyarország Zrt. 

az amerikai Universal Corporation egyik leányvállalata, mely a magyarországi egységet 1993 

augusztusában vásárolta meg a magyar államtól. A nyíregyházi székhelyű vállalatnál a teljes 

magyarországi dohánytermés mintegy 85%-át dolgozzák fel és értékesítik a dohánytermékek gyártói 

felé. A vállalat a feldolgozási szezonban közvetlenül mintegy 200 főnek biztosít munkát, közvetve 

pedig a dohánytermesztésben foglalkoztatott 20 ezer fő megélhetéséhez járul hozzá. A teljes éves 

dohányszükségletét a Nyidoter Kft biztosítja. 

Kisléta, Pócspetri, Máriapócs községekben hagyománya volt a dohánytermesztésnek. A 

Máriapócs, Pócspetri, Kisléta községben működő termelőszövetkezetek 1975 évben egyesületek 

Máriapócsi „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet néven.  A Szövetkezetnek 1400 tagja volt 

és közel 1000 főt foglalkoztatott, kb. 150-200 hektár területen termeltek dohányt. A Termelő 

Szövetkezet kimagasló szakmai eredményeket ért el, kilencszer kapta meg a kiemelkedő minősítési 

díjat. A rendszerváltást követően a Rákóczi Termelő Szövetkezet csődbe ment és Kislétán is megszűnt 

a TSZ. Egyedül Pócspetriben maradt meg a mai napig a Termelő Szövetkezet, melynek a legfőbb 

profilja továbbra is a dohánytermesztés. Máriapócson továbbra is több mezőgazdasági vállalkozó 

foglalkozik dohánytermesztéssel.  

A város korlátozott iparral rendelkezik. Ennek egyik oka, hogy a település nem rendelkezik ipari 

területekkel, ugyanis a rendszerváltást követően az önkormányzati tulajdonban lévő területek 

elaprózódtak, magántulajdonban kerültek. Ez gátló tényezőként hat az ipari profilú cégek 

betelepülésére.  

1.9. A település gazdasága 
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.2.1. Mezőgazdaság 

A földtörténeti fejlődés során kialakult éghajlati és talajviszonyok sokáig nem tették lehetővé a 

település számára a mezőgazdasági termelést. A kialakult futóhomokos, löszös esőzések idején 

mocsaras felszín csak az utóbbi két évszázadban tette lehetővé a föld megművelését. Azelőtt az ezen 

viszonyhoz könnyen alkalmazkodó növények termesztésére volt lehetőség (bab, köles, nád, káposzta, 

kender, zab, stb.). A 20. század hatásaként az új technikák, technológiák elterjedésével már 

megjelent a zöldség-gyümölcs feldolgozás illetve a dohánytermesztés ami meghatározta a település 

életét a században. A földterület egy része jó minőségű, megfelelő, művelésre alkalmas, egy része 

viszont homoktalaj, ami mezőgazdaságilag nem hasznosítható, ezáltal több parlagterület van. A cél 

ezen területek felszámolására, tájgazdálkodás, biogazdálkodás, ültetvények területének növelésével. 

A térségben megalapozott erős hagyományokra épít a dohánytermesztés, ami azonban mára alább 

hagyott, a dohánytermelők száma visszaesett. Ma a tevékenykedő vállalkozások többsége a 

mezőgazdasághoz köthető. Emellett az állattartás tradíciói is kialakultak. Ma tehát a város 

legmeghatározóbb ágazatai a zöldség-gyümölcs feldolgozás mellett a dohánytermesztés és 

állattartás.  

A település regisztrált vállalkozásainak ágazatonkénti bontásában még inkább tükröződik a 

település mezőgazdaságú beállítottsága. A település vállalkozásainak közel 75%-a mezőgazdaság 

ágazatban tevékenykedik, 20%-a szolgáltatás, 5%-a ipar. Az elmúlt 5 évben a szolgáltatás ágazatban 

nőtt a leginkább az arány 68-ról 79-re, ezt követően a mezőgazdaság 264-ről 291-re, s az iparban 

csökkent 28-ről 22-re. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az iparban tevékenykedő 

vállaltok száma csökken, helyette a településen a szolgáltatások és a mezőgazdasági vállalatok száma 

nő. 

6. táblázat: A vállalatok ágazatonkénti megoszlása Máriapócson 

 2010 2014 

Mezőgazdaság 264 291 

Ipar 28 22 

Szolgáltatás 68 79 

Összesen 360 392 

Forrás:TeIR, KSH-TSTAR 

 

1.9.2.2. Ipar 

A térség, az ipar szempontjából sokáig igen hátrányos helyzetű volt, ennek egyik legfőbb oka, 

hogy sokáig kimaradt az ipari fejlesztésekből, az állami iparfejlesztés a Dél-Nyírségben csak az 1970-

es években indult el. A természeti adottságok sem kedveztek az ipar fejlődésének, hiányzott az a 

nyersanyagbázis, amely az ipar fejlődését generálta volna. Összességében az energiaforrások hiánya, 

nyersanyag szegénység, a tőkehiány, az elszigeteltség a hátrányos helyzet akkumulációjához vezetett 

(Baranyi-Süli Zakar, 1998.). 

A megye iparának fejlesztése a 60-as évek közepéig háttérbe szorult, amikor is a központi 

vezetés célja a területi aránytalanságok mérséklése és a vidék ipartelepítésének a fokozása lett. A 

program kiemelte, hogy az Alföldre elsősorban munkaigényes gép, könnyűipari, élelmiszeripari és 
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építőanyag üzemeket kell telepíteni. Nyíregyháza mellett, elsősorban Mátészalka, Kisvárda, 

Nyírbátor, Fehérgyarmat és Vásárosnamény lettek kijelölve a vidéki ipartelepítés célpontjává. (Eke, 

1998.). A térségben tehát szomszédos Nyírbátor kapta meg az ipartelepítési jogot, s vegyipari, 

cipőipari, növényolajipari központtá vált, így Máriapócs munkavállalóinak is munkát adott Nyírbátor 

ipara, így többek között a növényolajgyár (Magyar Növényolaj és Mosószergyártó Vállalat), a vegyipar 

(Biopon, Biomix, Flóraszept), a cipőgyár, illetve a Csepel. Az 1980-as évektől már erőteljesen 

érezhetővé váltak a válságjegyek a térség iparában. Fokozatosan visszaszorultak az iparfejlesztést 

támogató eszközrendszer. Egyre több üzem kezdett veszteséget termelni, csökkent a 

foglalkoztatottak száma (Barta, 2002.). Nyírbátorban a 90-es éveket követően a privatizáció hatására 

több gyár a multinacionális vállalatok kezébe került, melyek átszervezték, felszámolták, 

csökkentették gyáraik kapacitásait. A rendszerváltást követően a legmeghatározóbb ágazatok az 

élelmiszer, kereskedelem, könnyűipar, feldolgozóipar, vegyipar lettek.  

Hosszú évtizedeken keresztül jelentős növényolaj feldolgozás zajlott Nyírbátorban. 1992-ben a 

Cereol Rt. privatizálta a Magyar Növényolaj és Mosószergyártó Vállalatot, amelynek mosóporgyártó 

részlegét rövid időn belül megvásárolt az Unilever. A Cereol Rt. étolaj-finomítással és - palackozással 

foglalkozott. Néhány évvel később a Cereol-t felvásárolta a Bunge Zrt. A Bunge Zrt. anyacége a Bunge 

Limited, a világ egyik legnagyobb olajosmag-feldolgozó vállalata, mely Európa mellett aktív az USA-

ban, Kanadában, Dél- Amerikában és Ázsiában is. A Bunge Zrt. csak a tároló kapacitásokat tartotta 

meg és használja Nyírbátorban, a feldolgozáshoz szükséges eszközöket leszerelte és elszállította más 

telephelyeire. Ezáltal Nyírbátor elvesztette egyik legjobban prosperáló élelmiszeripari motorját.  

A Növényolaj és Mosószergyártó Vállalat mosószergyártó üzemegységeit az Unilever vásárolta 

fel a 90-es évek elején az egész országban. Az Unilever angol-holland tulajdonú multinacionális cég, 

amely háztartási vegyipari termékeket-kozmetikumokat gyárt. Fokozatosan Nyírbátorba koncentrálta 

a termelést a vállalat, a többi vegyipari üzemegységet felszámolta, Nyírbátor lett az ország 

legnagyobb mosóporgyártó bázisa, a háztartási vegyipari termékek tekintetében a legnagyobb 

központ.  A Cereol Rt.-től felvásárolta a mosószergyártó részleget és ezzel megteremtődött az alapja 

Nyírbátor 21. századi vegyipari fejlődésének. Az Unilever nem a nyírbátori ipari parkban működik, a 

városnak van egy másik iparterülete. A cég jelenleg 250 főt foglalkoztat. A 100 főt foglalkoztató, olasz 

Serioplast az Unilever flakon szükségletét elégíti ki többek között, de emellett más nagy cégnek is 

bedolgoznak bérmunkába.  

A Csepel Vas- és Fémművek Magyarország legnagyobb ipari vállalata volt, amelynek egyik 

önálló gyára volt a Csepel Szerszámgépgyár, amelynek Nyírbátorban is volt gyáregysége. Csepel 

Szerszámgépgyár szerszámgépeket gyártott. Ennek kiszolgálására fémipari, gépipari szakemberek 

képzése is zajlott a városban már ebben az időszakban. A gyár mintegy 600 embert foglalkoztatott, 

vagyis tekintélyes iparágat működtetett. A gépipar összeomlott a rendszerváltás után, a 90-es elején 

a Szerszámgyár kisebb Kft-re bomlott fel. A 90-es években egy német cég, az MSK privatizálta a 

gyárat. A vállalatcsoport a raklapos rakomány-egységek és nagy göngyölegek csomagoló 

berendezéseinek és logisztikai rendszereinek nemzetközi szinten vezető helyet elfoglaló gyártói közé 

tartozik. Az anyavállalat székhelye a németországi Alsó-Rajna mellett fekvő Klevében található. Az 

MSK nincs az ipari parkban, a város másik végén található. Jelenleg 200 főt foglalkoztatnak, de igen 

nagy a fluktuáció a vállaltnál.  

A gépipar másik jelentős vállalata a városban a DIEHL, amely a repülőgépipart szolgálja ki. A 

németországi  repülőgépalkatrész-gyártó vállalat a Boing-nek és az Airbus-nak az egyik fő beszállítója, 

az ülések kivételével az utastérben mindent ők gyártanak ezekbe a repülőkbe.  
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Ehhez nagyon sok aprólékos kézimunka kell, amely rendelkezésre állt Nyírbátorban.  Az iparág 

megtelepedése a volt kábel korbácsgyár alapjain alapult. A DIEHL mintegy 200 munkavállalót 

alkalmaz. 

A dán származású egészségügyi eszközöket gyártó Coloplastnak Tatabányán volt az első gyáruk 

az országban, bővíteni akarták a gyártási kapacitásukat, amelyet már Nyírbátorban hajtották végre, 

2011-ben települtek be a nyírbátori ipari parkba. A Coloplast világszerte magas színvonalú és 

innovatív gyógyászati segédeszközöket gyárt és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, elsősorban 

kórházakba, szakrendelőkbe és egyéb egészségügyi intézményekbe szállítanak be. Az elmúlt években 

jelentős fejlesztéseket valósított meg a cégcsoport, melynek eredményeként ma kb. 1400 

foglalkoztat.   

Nyírbátor legnagyobb élelmiszeripari vállalata a Bátorcoop cégcsoport, amely több cégből 

tevődik össze és amelyet ugyanaz a tulajdonosi kör tulajdonol. A cégcsoport a régi 

termelőszövetkezet alapjain jött létre. Az Agrárunió Mezőgazdasági Termelési Csoport adja a 

termelői csoportok a konzorciumon belül. Nyírbátorban igen jelentős baromfi és szarvasmarha 

állomány van, ennek tenyésztésére és feldolgozására alakult a Gastor Baromfi Kft. és az Uralgó Kft (ez 

utóbbi foglalkozik a szarvasmarha tenyésztéssel és feldolgozással). A vállalat fejlődésében újabb 

mérföldkő volt a biogáz üzem létesítésre, amely a szarvasmarha és baromfi hulladékra alapozottan 

állít elő energiát. A vállalat energia ellátását teljes mértékben a Biogáz üzem látja el, amelyet a 

Bátortrade Kft. működtet. A cégcsoportnak kiemelkedő hűtéstechnológiája van, amely európai 

szinten kimagasló, ennek köszönhetően nyugat-európai kereskedelmi láncoknak is tudnak exportálni.  

Mint látható a Máriapócs szomszédságában lévő Nyírbátor jelentős ipari centruma a 

Nyírségnek, amely egyben korlát és lehetőség a város számára. Korlát mert Máriapócson ezen okok 

miatt az ipar tradicionálisan nem alakulhatott ki, a település lakosságát a szomszédos Nyírbátor ipara 

felszívta. Másrészt óriási lehetőség, hiszen ennek a gazdasági potenciálnak jelentős a kisugárzó 

hatása Máriapócsra is.  

Jelenleg egyetlen nagy élelmiszeripari feldolgozó, a Gloster tevékenykedik Máriapócson, amely 

zöldség-gyümölcs feldolgozással foglalkozik 1993 óta.  

 

1.9.2.3. Szolgáltatások 

 

A szolgáltatásokban tevékenykedő vállalkozások száma kereskedelem, gépjárműjavítás, 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágakban a legnagyobb, mutatva ezzel a település turizmusra 

való beállítottságát. A kereskedelmi egységek száma évek óta stagnál, nem változott.  
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29. ábra: Kereskedelmi egységek számának alakulása 2008 és 2014 között Máriapócson 

 

Forrás: KSH, TeIR 

 

1.9.2.4. Turizmus 

1.9.2.4.1. Kínálat-elemzés 

Vonzerők Máriapócson 

A település legfontosabb gazdasági ága mezőgazdaság mellett a turizmus. A város a Mariazell – 

Csíksomlyó közötti Mária Zarándokút egyik állomása, emellett több, idegenforgalmi szempontból 

kiemelt értékekkel rendelkezik. A település idegenforgalmi szempontból vonzó kulturális és 

örökségértéke a Kegytemplom, a Kegykép illetve a Római katolikus templom, egyéb idegenforgalmi 

szempontból vonzó értéke a Rabócsi Ring illetve, a Szabadidő Park – Csónakázó és Horgász tavak. A 

településen a 2000-ben fúrásra került, a magas sótartalmú 52 fokos vizet biztosító termálkút, melyet 

2006 szeptemberében gyógyvízzé minősítettek, erre alapozva elkészült a "Máriapócs Fürdőváros" 

koncepció, mely forráshiány miatt, nem került kivitelezésre.  

 

Görög katolikus kegytemplom 

Máriapócs legnagyobb potenciálja kegytemplom. A jelenlegi díszes barokk templom előtt 

korábban egy egyszerű fatemplom volt, ahol isteni kinyilatkoztatás történt. 1676-ban a török 

rabságból szabaduló Csigri László pócsi bíró fogadalomból, és Isten iránti hálából egy képet festet, 

amely Máriát és a kis Jézust ábrázolja. A templomban lévő ikon, húsz év elteltével, 1696. november 

4.-én könnyezni kezdett. A helyiek heves tiltakozása ellenére, elszállították és a bécsi Szent István 

vértanú tiszteletére szentelt dómban helyezték el, ahol ma is látható. Már az utazás közben három 

másolatot készítettek róla. Ezek egyike visszakerült Pócsra, amit a kis fatemplomban helyeznek el. 

1715. augusztus 1.-én, 2.-án és 5.-én ez a kép is könnyezett. Az esetet kivizsgáló bizottság 

megállapította, hogy Szűz Mária csodás könnyei másodszor is megszentelt hellyé tették a templomot. 

A kegyképhez zarándokolók száma folyton növekedett és szükségessé vált egy nagyobb templom 
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építése, melynek befejezésre 1756-ban került sor. 1905. december 3-án a kegykép ismét könnyezett. 

Ez az esemény 18 napig tartott. A Pócsra zarándokoló hívek egyre nagyobb száma tette szükségessé a 

kis fatemplom helyén egy nagyobb templom építését. A templom az 1700-as évek elejétől kezdve 

félévszázadon keresztül épült miután 1756-ban sikerült befejezni. A két torony azonban csak 1856-

ban készülhetett el. A templom berendezése hosszú ideig tartott, a díszes képállvány 1785-88 között 

épült, melynek képei azonban 1896-ban újakra lettek cserélve. A szentélyben a 18. században épült 

meg a főoltár, mellette barokk alkotás a két mellékoltár és a szószék. 1943-ban kezdték meg a pécsi 

ferencesek az új kegyoltár kialakítását, mert a kép megcsókolása - az értetés - a nagy tömeg miatt 

igen nehéz feladat volt. A templom művészi képekkel való kifestését két festőművész, Boksay József 

és Petrasovszky Emmánuel végezte. A templom teljes, külső-belső felújítása után a megáldásra és a 

kegykép áthelyezésére 1946. szeptember 8-án, az első könnyezés 250. évfordulóján került sor 

negyedmilliónyi zarándok jelenlétében. Két év múlva XII. Pius pápa a máriapócsi kegytemplomnak a 

basilica minor címet adományozta. Máriapócs a Kárpát-medence 300 éve egyik leghíresebb 

búcsújáróhelye. A kegyhely egész évben látogatják különösen a nagy búcsúk alkalmával: júliusban 

Szent Illés napján (július 20.), Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) és Kisboldogasszony napján 

(szeptember 8.). Máriapócs történelmének kiemelkedő napja 1991. augusztus 18., amikor II. János 

Pál pápa bizánci szertartású Szent Liturgiát végzett magyar nyelven a kegykép előtt. Ennek emlékére 

készítették el a bazilika új bronzkapuját. (forrás: mariapocs.hu) 

 
1. kép: Máriapócsi görög katolikus kegytemplom 
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Bazilita kolostor és egy egyháztörténeti kiállítóhely 

A Bazilita Gyűjtemény a rend monostorának levéltárának gazdag gyűjteményén alapul, 

amelyet Dudás László Bertalan menekített meg a szovjet front, később pedig az államosítás elől. 

Kezdetben a Dudás család szülőházában kapott helyet a kiállítás, később a kolostorba költöztették át 

a gyűjteményt. A Gyűjteményben találhatóak többek között az 1696-os csodás könnyezéssel 

kapcsolatos eredeti jegyzőkönyvek; I. Lipót engedélye a Pócson felépítendő új templomra 

vonatkozóan; VI. Károlyhoz intézett kérelem eredeti példánya, amelyben indítványozták a Bazilita 

rend letelepedéséhez és a monostor építéséhez szükséges engedélyeket, I. Ferenc császár rendeletét, 

amelyben megadja Máriapócs számára a mezővárosi rangot. Emellett számos más lényeges 

helytörténeti forrásdokumentum található meg a gyűjteményben.  

 

Római katolikus templom 

A Máriapócsi középkori római katolikus temploma a város legrégibb műemlék épülete. Gótikus 

eredetű, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű, keletelt téglatemplom. Gótikus eredetre 

utalnak a szentély támpillérei, a szentély és a hajó csúcsíves ablakai, valamint a torony nyugati 

elfalazott ablakai, amelyek kialakítása 14. század első felére vall. A templom hajójának déli falán 

található a Köpenyes Mária freskótöredék a XV. századból. A középkori falképen főpapok, királyok, 

férfiak, nők, gyermekek folyamodnak Máriához. Ez a töredékeiben is megható kép beszédes 

bizonysága a máriapócsi nép ősi Mária tiszteletének. A templom új, liturgikus terének felszerelését az 

1980-as években Kocsis József tervei alapján városunk kiváló fafaragó mestere: Juhász Mihály 

készítette el. A templom hajójának déli falán található a vászonra festett, 150x94 cm-es Madonna-

kegykép, latin idézetekkel, barokk keretben, olajkép. A szentély diadalívén egy 74x55 cm-es 

olajfestmény látható: Mária a szentekkel. A toronyban két harang lakik: 1845-ben öntött 80 kg-os, 

1925-ben öntött 40 kg-os. A templom korábbi külső felújítása 1990-ben, a Szentatya máriapócsi 

látogatása előtt történt. A homlokzatok és a toronysüveg a közelmúltban újult meg. A templom az évi 

mintegy 6-700.000 zarándokot vonzó Nemzeti Kegyhely tőszomszédságában áll. Hajójának és 

szentélyének tetőszerkezete erősen átépített, a középkori tetőformák visszaállításával a templom 

középkori tömegei látványosan jelennének meg.  
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2. kép: Máriapócsi római katolikus templom 

 

 

Rabócsi ring 

Máriapócs ma már nem csak búcsújáróhelyként, hanem az ország egyik legmodernebb és 

leglátogatottabb magyar autósport centrumaként is ismert, amely nemzetközi minősítéssel bír. Az 

1996 nyitott Rabócsi Ring minőségi rallycross versenyekkel alapozta meg hírnevét. Hamar 

sportkomplexummá nőtte ki magát, s bekapcsolódott a hazai és nemzetközi gokart-, drift- és 

motoros- rendezvényekbe, versenyekbe. 2000-ben elnyerte a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 

“Év pályája” különdíját. A pálya évek óta Drift Európa-bajnoki futamok helyszíne. Egy-egy 

versenyprogram 10ezer fő látogatottsággal rendelkezik. A folyamatos fejlesztések következtében a 

Rabócsi Ring ma egy nemzetközi szintű, színvonalas infrastruktúrával és szolgáltatásokkal bíró 

létesítmény. (forrás: rabocsiring.hu) 
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3. kép: Rabócsi Ring 

 

Forrás: www.rabocsiring.hu 

 

Máriapócsi horgásztavak 

A Máriapócsi horgász tavak a Kegytemplomtól 1, 5 km-re a Város határában kerültek 

kialakításra összesen 2,4 hektáron. A tavak 1998-ban, és 2001-ben kerültek kialakításra egy régi 

agyaggödör helyén. A horgásztavat a Máriapócs Horgász Egyesület működteti. Évente tíz-tizenkét 

történik halbetelepítés, amelyben szinte valamennyi édesvízi halfaj megtalálható (ponty, amur, 

harcsa, csuka, balin, busa, kárász, keszegfélék, compó). A horgásztó és azt körülvevő park igen 

népszerű a turisták, és zarándokok körében egyaránt, illetve fontos szerepet tölt be a településre 

érkező célcsoport bővítésében is. 

http://www.rabocsiring.hu/
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4. kép: Máriapócsi horgász tavak 

 

Forrás: www.pocsihorgaszok.hu 

 

Jelentős vonzerő és attrakciófejlesztések valósultak meg Máriapócson az elmúlt években. Ezek 

közül a legjelentősebbek a következők:   

Hit és egészség: Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért címet 

viselő Hit és Egészség című kiemelt turisztikai projekt 2,4 milliárd forint uniós támogatással, mintegy 

3,5 milliárd forint összköltséggel valósul meg 2008-2010 között. Ez volt a megye egyik legnagyobb 

költségű turisztikai fejlesztése. A projekt keretében összekapcsolták a kiemelkedő színvonalú vallási 

turisztikai látnivalókat a Máriapócson és Nyírbátorban, megtörtént ezeknek a teljes körű 

helyreállítása (máriapócsi kegytemplom, nyírbátori minorita templom és református templom). A 

projekt keretében felépült Nyírbátorban a wellness komplexum. Megvalósult Nyírbátor jelentős 

műemlékeit összekötő várostörténeti sétány megépítése és egy panoptikum létrehozása a Báthory 

várkastélyban. A Hit és Egészség projekt legfőbb hozadéka Máriapócs számára, hogy teljes körűen 

sikerült a kegytemplomot felújítani, illetve egy olyan marketing kampányt elindítani, amely 

hozzájárult a látogatószám növekedéséhez.  

Mária sugara: A Mária sugara - Közös vallásturisztikai értékek megőrzése és bemutatása című 

projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg. 

A Hajdúdorogi Egyházmegye - mint vezető partner - egy zarándokközpont kialakítását valósította meg 

a máriapócsi régi óvoda épületében. A program részeként felújították a nagykárolyi görög katolikus 

templomot és közvetlen környezetét, a szintén nagykárolyi Kalazanci Szent József római katolikus 

plébániatemplom épületét, megújult a szatmárnémeti görög katolikus Popp Aurel kápolna is. A 

projekt további célja volt a Máriapócs-Szatmárnémeti és a Máriapócs-Nagyvárad zarándokútvonal 

alapjainak infrastrukturális kiépítése. A program több mint 1,3 millió euró összköltségvetésű volt. 

Mária Út – Via Mariae turisztikai vonzerőfejlesztés a vallási turizmus és a természetjárás 

jegyében címmel valósított meg az észak-alföldi régió területén a Mária Út Egyesület egy nagyobb 

fejlesztést, melynek költsége 51.150.656 Ft volt. Ez a projekt közvetett módon érintette Máriapócsot. 

http://www.pocsihorgaszok.hu/
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A projekt keretében jelölték a Mária-út régiót érintő szakaszát 209 km hosszan, megtörtént az 

útvonal turistajelzésekkel és információs táblákkal történő ellátása, kommunikációs eszközök 

létrehozása és intenzív marketing kampány megvalósítása zajlott le a projekt keretében. 

 

A térség látnivalói – Nyírség desztináció 

A Nyírségi desztináció egész területét erőteljes vonzerő koncentráció jellemzi, az itt lévő 

vonzerők közül több látogatottsági szempontból piacvezetőnek számít. Megyei szinten kiemelkedő 

látogatottsággal bír a Máriapócsi görög katolikus templom (550 ezer látogató/év), a Nyíregyházi 

Állatpark (435 ezer látogató/év), a nyíregyházi Aquarius élményfürdő és Parkfürdő (310 ezer 

látogató/év), a nyírbátori Sárkányfürdő (150 ezer látogató/év), a Sóstói Múzeumfalu (64 ezer 

látogató/év), Nyírbátori református templom (28 ezer látogató/év), leveleki tófürdő (26 ezer 

látogató/év). A Dél-Nyírségben egy rendkívül látványos és sokszínű örökséghálózat bontakozik ki. 

Kegyhelyek, középkori templomok, a magyar történelem ősi családjainak kastélyai, kegyúri 

templomai és nemesi kúriák sora teszi igen változatossá e táj kulturális örökségét. Másrészt a Nyírség 

őrzi korábbi földtörténeti korszakokból itt maradt természeti reliktumait, a nyírség homokbuckái 

között természeti képződmények élték túl az évezredeket és menekültek meg az emberi 

tájformálástól. A futóhomokos hordalékkúp-síkságok tájtípusához tartozó Nyírségben található a 

legtöbb Természetvédelmi Terület. Ilyen természeti értékeket magába foglaló terület a 

Baktalórántházi-erdő Természetvédelmi Terület (838,5 ha), a Bátorligeti-legelő Természetvédelmi 

Terület (23,3 ha), a Bátorligeti ősláp Természetvédelmi Terület (53,2 ha), a Fényi-erdő 

Természetvédelmi Terület (297,7 ha), a Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület (95,0 ha) 

és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület (133,9 ha). Emellett erőteljes Natura 2000 koncentráció 

figyelhető meg a Nyírségben is, melyek elszórtan vannak jelen. Több természetvédelmi terület 

országos szinten is kiemelkedő jelentőségű. A Bátorligeti őslápon a különleges mikroklímának 

köszönhetően az egyik leggazdagabb és legváltozatosabb növény- és állatvilága maradt fenn. Az ősláp 

mellett a vajai őstó tekinthető az egyik legérdekesebb természeti reliktumnak. A Vaja melletti hajdani 

homokbuckák között a mélyedésekben ősidők óta összegyűlt a csapadék, a bel- és talajvíz. Ez az ősi, a 

nyírségi tájtól nem idegen, buckaközi természetes tó a hatvanas évektől átalakult víztározóvá, mely 

azóta már lefolyással is rendelkezik, de megőrizte ritka, még a jégkorszakból itt maradt növényeit is. 

A Vajai-tó az ország azon ritka helyei közé tartozik, ahol még fellelhetők az úszó lápszigetek, s 

megfigyelhetők az azokon megtelepedett különleges, jégkorszakból visszamaradt ritka növények 

is. Az őstó ma a horgászok kedvelt tava. A Baktalórántházi erdőrezervátum szintén a Nyírség kiemelt 

természetvédelmi területei közé tartozik, amely kedvelt kirándulóhely.  
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1. térkép: A Nyírség desztinációi természeti értékei és a természeti értékek területi koncentrációja 

 

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer adatbázisa alapján saját szerkesztés 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális örökségelemeinek területi koncentrációjának 

vizsgálata eredményeként egy tendencia egyértelműen megfigyelhető, nyugatról keleti irányba egyre 

sűrűbb a kultúrtörténeti értékek száma, legnagyobb arányban a Szatmár-Beregi desztinációban 

koncentrálódnak. Alapvetően elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kulturális 

örökség területi koncentrációja igen magas, Alföldi kontextusban egyértelműen piacvezető ebből a 

szempontból. A műemlékek jelentős része országos nívó feletti és ezeknek a műemlékeknek a nagy 

része jó állapotú, turisztikai szempontból pozícionálható. A Nyírségben kirajzolódik egy Dél-Nyírségi 

tengely (Nyíregyháza-Nyírbátor-Nyírbéltek) és egy Közép-Nyírségi terület (Baktalórántháza-Vaja-

Papos). A nyírségi települések közül Nyíregyháza, Nyírbátor, Máriapócs és Vaja rendelkezik a legtöbb 

jelentős örökségturisztikai vonzerővel. A Dél-Nyírségi tengely mentén Nagykálló-Kállósemjén-

Máriapócs-Nyírbátor rendelkezik a legnagyobb potenciálokkal. Máriapócs és Nyírbátor kulturális 

vonzerői tudhatják magukénak a legmagasabb keresleti adatokat. Ebben a régióban, a tengelytől 

délre, több izoláltabb örökségelem is található, elsősorban a térség református és római katolikus 

középkori templomai érdemelnek említését (Nyírbátor, Nyírmihálydi, Piricse református templomai, 

Máriapócsi, Ófehértói, Nyírbélteki római katolikus templomai). A Dél-Nyírségben három jelentősebb, 

turisztikai célra hasznosított kastély található (Kállósemjén, Nyírbátor, Piricse). A Nyírségi desztináció 

Közép-Nyírségi területien Baktalórántháza-Vaja térségében azonosíthatóak fontosabb 

örökségturisztikai vonzerők, a Dégenfeld-kastély, a Vay várkastély, baktalórtházi római katolikus 

templom, vajai református templom, paposi középkori templom.  
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2. térkép: A Nyírség desztináció kulturális örökségértékeinek területi koncentrációja 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Szálláshely kínálat 

Kínálati szempontból a település képes kiszolgálni az ide érkező látogatók igényeit. A keresleti 

oldal helyzete kiemelkedő, ezt bizonyítja, hogy a településen az elmúlt 15 évben fokozatosan 

emelkedett a szállásférőhelyek száma. A legnagyobb változás a 2013-ről 2014-re történt, amikor is a 

szállásférőhelyek száma egy év alatt megduplázódott, s az ezer főre jutó kereskedelmi szálláshelyek 

tekintetében 26.1-ről 55,7-re emelkedett, ezzel az országos átlagot (37,6) bőven túllépve. A 2014. évi 

adatok alapján az 1000 főre jutó szállásférőhelyek számának tekintetében a Nyírbátori járás az 5. 

legnagyobb szálláshely kapacitással rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg 13 járása közül, Máriapócs 

pedig a 2. legtöbb szállásférőhellyel rendelkező települése a Nyírbátori járásnak. A 2014. évi adatok 

alapján ezen kívül a település 11 vendéglátóhellyel rendelkezik, 1 cukrászdával, illetve 2 étterem, 

büfé is találtható. 
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30. ábra: 1000 lakosra jutó összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma (db) 

 

Forrás: TeIR 

 

7. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak szálláshely kapacitása, 2014 

Járás Szállásférőhelyek száma, 2014 

Baktalórántházai járás 564 

Csengeri járás 98 

Fehérgyarmati járás 2300 

Ibrányi járás 215 

Kemecsei járás 38 

Kisvárdai járás 1067 

Mátészalkai járás 281 

Nagykállói járás 71 

Nyírbátori járás 918 

Nyíregyházi járás 4962 

Tiszavasvári járás 552 

Vásárosnaményi járás 1422 

Záhonyi járás 835 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13323 
Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 
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8. táblázat: Szállásférőhelyek száma a Nyírbátori járás településein, 2014 

Település Szállásférőhelyek 
száma, 2014 

Bátorliget 100 

Encsencs 0 

Kisléta 0 

Máriapócs 165 

Nyírbátor 548 

Nyírbéltek 0 

Nyírbogát 22 

Nyírcsászári 0 

Nyírderzs 0 

Nyírgelse 0 

Nyírgyulaj 0 

Nyírlugos 0 

Nyírmihálydi 0 

Nyírpilis 0 

Nyírvasvári 0 

Ömböly 0 

Penészlek 32 

Piricse 16 

Pócspetri 0 

Terem 35 

Nyírbátori Járás 918 
Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

A településen a kereskedelmi és magánszálláshelyek szállásférőhelyeinek száma az elmúlt 15 

év alatt 43-ról 165-re, tehát közel négyszeresére emelkedett. Ez idő alatt fokozatos növekedés volt 

jellemző.  
31. ábra: Szállásférőhelyek számának alakulása a településen 2000 és 2014 között (db) 

 

Forrás: KSH, TeIR 
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A településen jelentős szálláshelyfejlesztések valósultak meg az elmúlt évtizedben. A 

településen lévő szálláshelyek egy részét egyházi fenntartású zarándok szálláshelyek alkotják, 

másrészt pedig magán szálláshelyek. A város legnagyobb kapacitású szálláshelye a Máriapócsi 

Lelkigyakorlatos és Zarándokház, amely a bazilikával szemben található és 110 vendég részére tud 

szállást biztosítani. Az épületben üzemel egy 300 adagos konyha, 50 és 25 fős ebédlő, valamint 150 fő 

befogadására alkalmas előadó terem. A bazilika melletti téren 2015-ben került átadásra a 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával az Emmanuel 

zarándokközpont, amelyben rendezvény és kiállítótermek, kávézó, ajándékbolt, zarándok szálláshely 

kialakításra került is. A legutóbbi turisztikai fejlesztés Máriapócson a Családvár turisztikai komplexum 

létrehozása volt 2015-ben az Észak-alföldi regionális Operatív Program támogatásával. Az épületen 

belül az emeleti részen egy elkülönített 28 férőhelyes zarándokszállás került kialakításra. Ebben az 

épületben kerültek kialakításra játszószoba, előadó termek, információs pont, lelki szobák, kápolna, 

gyóntató helyiségek. Éveken keresztül komoly problémát jelentett a település számára, hogy nem 

tudta szálláshellyel kiszolgálni a városba érkező nagy számú zarándokokat, mára már a település 

szálláshely kapacitása ki tudják szolgálni a tömegeket. Megoldódtak a kapacitás problémák, de még 

szükség lenne kisebb mértékű, szálláshelybővítésre, amely elsősorban minőségi alacsony 

férőhelyszámú szobák kialakítását célozná. Ennek a szükségessége azért indokolt mert megoszlik a 

vendégkör, van egy olyan réteg, amelynek növekedtek az igényei és igénylik a két ágyas szobákat. 

 

1.9.2.4.2. Kereslet-elemzés 

 

Keresleti oldalról a vendégforgalom alakulása folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az 

1000 lakosra jutó vendégéjszakák számának alakulásában az elmúlt 15 évben a település az országos 

átlag felett teljesített.  
32. ábra: 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) 

 

Forrás: TeIR 
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Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7. legnagyobb vendégforgalmával rendelkező 

települése, a megyei vendégforgalom 2,3%-a realizálódik a településen.  
9. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vendégforgalmi adatainak területi koncentrációja, a megye 20 legnagyobb 

vendégéjszaka forgalommal rendelkező települése, 2014 

  Település Vendégéjszakák 
száma 

Megyén 
belüli arány 

(%) 

1. Nyíregyháza 189 070 54,34% 

2. Nyírbátor 25 069 7,20% 

3. Kisvárda 18 188 5,23% 

4. Vásárosnamény 13 538 3,89% 

5. Mátészalka 10 523 3,02% 

6. Tiszalök 8 167 2,35% 

7. Máriapócs 8 131 2,34% 

8. Beregdaróc 6 746 1,94% 

9. Tivadar 5 252 1,51% 

10. Baktalórántháza 5 195 1,49% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák esetében az elmúlt 15 évet vizsgálva 

megállapítható, hogy a vendégek számát 5-6 évenkénti ciklikus ingadozás jellemzi. A csúcs év a 

vendégek esetében a 2012. és a 2014. évek voltak, ekkor a vendégek száma elérte a 4000 főt, a 

vendégéjszakák esetében 2005., 2013. és a 2014. évek amikor a vendégéjszakák száma elérte a 7500 

főt. A vendégéjszakák számának változásában a 2005. év volt a legjelentősebb ekkor lépte túl először 

a 7000-es értéket. Pozitívnak ígérkezik, hogy 2012-től egy lassú, egyenletes növekedés tapasztalható 

a vendégéjszakák számának alakulásában. A külföldi vendégek száma lassan növekszik, azonban 

arányuk csökken a belföldi vendégekhez képest.  
33. ábra: A település Vendég és vendégéjszaka forgalmának alakulása a szálláshelyeken 2000 és 2014 között 

 

Forrás: KSH, TeIR 
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A vendégek tartózkodási idejét vizsgálva elég érdekes képet kapunk. A tartózkodási időben 

érdemi változás nem mutatható ki, egy-két kiugró értéket leszámítva stagnálónak tekinthető. A 

megyében átlagosan a vendégek tartózkodási ideje 1-1,5 nap, míg a Nyírbátori járás jóval ezalatt az 

érték alatt 0,5 nap. A Nyírbátori járásban fekvő Máriapócson ezzel szemben a jóval a járási és a 

megyei érték fölött átlag 2 nap, ami az bizonyítja, hogy a településen magas a vendégek tartózkodási 

ideje.  

 
34. ábra: Átlagos tartózkodási idő alakulása Máriapócson 

 

Forrás: KSH, TeIR 

 

A látogatók száma az elmúlt években növekedett, 5-10%-os növekedést lehet megfigyelni. A 

vallásturizmus tekintetében az 1991. évi pápa látogatás volt az első nagy lökés, amely felhívta a 

figyelmet Máriapócsra. A második lökés a nemzeti kegyhely cím megszerzése volt. A Hit és Egészség 

projekt hatására szintén növekedett a látogatók száma Máriapócson. Korábban a látogatók 

kifejezetten a búcsúk alkalmával, vagy a hétvégéken jelentek meg a településen, mára hétköznap is 

érkeznek buszok. A látogatók tekintetében a speciális földrajzi helyzet meghatározó, Máriapócs 

ugyanis olvasztótégelye a környék nemzetiségeinek, ebből eredően rengeteg román, ukrán, szlovák 

vendég fordul meg a településen. Megfigyelhető, hogy egyre több iskolában szerveznek iskolai 

kirándulásokat Máriapócs. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a város egyes vonzerőinek 

látogatottsági adatait.  
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10. táblázat: Máriapócs vonzerőinek látogatottsága 

Attrakció Látogatottság Adatforrás 

Görög katolikus 
templom 

2013 – 497 000 fő 
2014 – 510 000 fő 
2015 – 550 000 fő 

Görög Katolikus Egyház 

Nagy Szent Bazil 
Rendi kolostor 

 

2013 - 8000 fő 
2014 - 7500 fő 
2015 - 9200 fő 

Nagy Szent Bazil Rend 

Máriapócsi Bazilita 
Monostor 

2013 - 1500 fő 
2014 - 1600 fő 
2015 - 1650 fő 

Nagy Szent Bazil Rend 

Római katolikus 
templom 

2013 - 600 fő 
2014 - 650 fő 
2015 - 540 fő 

Máriapócs római katolikus plébánia 

Horgásztó 2013 - 2100 fő 
2014 - 2300 fő 
2015 - 2500 fő 

Máriapócsi Horgász Egyesület 

Forrás: Vonzerők üzemeltetőinek adatszolgáltatása 

Máriapócs éves átlagos látogatószáma több mint 550 ezer fő, amely jelentősen kiemelkedik a 

megyei átlagból. Nyíregyháza közelsége és a vallási turizmus meghatározó elemeként évente 

átlagosan több mint 5%-kal növekszik a látogatószám. A településen alapvetően a Görög katolikus 

kegytemplom és Bazilita gyűjtemény látogatottsága a meghatározó. 30%-ban az aktív 40-62 éves 

korosztály a legnagyobb részarányú, de nem sokkal marad el az ifjúsági és a 18-40 éves korosztály 

sem (28, illetve 26%). A senior korosztály 15% arányú. A turisták zömét, mintegy negyedét az egyházi 

csoportok adják, senior csoport aránya 22%, ezt követi a buszos turisták (18%). Az 1-2 fős egyéni 

turisták 10%-ot képviselnek, míg az iskolás csoportok 8%-ot. 83%-ban belföldi küldő területekről 

érkeznek a látogatók. A kegytemplom kapcsán Nyugat-Európa és tengeren túlról is érkeznek. Főbb 

motiváció az örökség, a kultúra és a vallás. Máriapócsra érkezők 40%-ban a középosztály képviselői, 

30-30%-ban az alacsonyabb jövedelműek is megjelennek. Mintegy 80%-ban az egynapos kirándulásra 

érkezők figyelhető meg, 17% a 2-3 napos kiránduláson részt vevő látogató. Az egyik problémát éppen 

az adja a település számára, hogy ide érkező nagyszámú turistát nem tudják hosszabb ideig itt tartani.   

 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 1000 lakosra jutó regisztrált vállakozások száma 207, 

amivel a megyék között a legmagasabb értékkel bír, csak a fővárosban magasabb az 1000 lakosra jutó 

vállakozások száma, ahol 227 vállalkozás jut 1000 lakosra. A megyét Bács-Kiskun és Békés megyék 

követik jóval lemaradva 189-es értékkel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 116 363 

regisztrált vállalkozás található, melyből a Nyírbátori járás a megye vállalkozásainak 6,73%át teszi ki, 

7833 regisztrált vállalkozással.  

Máriapócson a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt bő évtizedben pozitívan alakult. 2004-

ben a regisztrált vállalkozások száma 116 volt, míg 2014-ben 392, vagyis közel négyszeresére 

növekedett. Ugrásszerű növekedés a 2007./2008. év volt, amikor az őstermelőket besprolták a 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

106 

regisztrált vállakozások közé. Ezt követően évről évre folyamatos növekedés jellemzi a regisztrált 

vállakozások számát.  

 

35. ábra: Regisztrált vállalkozások számának alakulása Máriapócson 2004 és 2014 között 

 

Forrás: KSH, TeIR 

A településen regisztrált vállalkozások száma 392 db. A vállalkozások száma a településen és a 

megyei szinten kb 8%-kal, Nyírbátori járásban 11%-kal nőtt az elmúlt 5 év alatt. A nonprofit 

szervezetek száma a településen 5%-kal, a járásban 14%-kal, a megyében 25%-kal nőtt. Az 

őstermelők aránya az elmúlt 5 év tekintetében a megyében és a járásban 25%-kal, Máriapócson 

azonban 30%-kal esett vissza. Máriapócson a vállalkozások formáját tekintve a cégek 90% önálló 

vállalkozás, 10% társas vállalkozás, melyből 4% betéti társaság, 6% korlátolt felelősségű társaság. Az 

önálló vállalkozások aránya 2% magasabb a városban mint a járásban illetve a megyében. Az elmúlt 5 

évet tekintve mindhárom vállalkozási forma – a betéti társaságok, a korlátolt felelősségű társaságok 

és az egyéni vállalkozások - aránya nőtt.  

 
11. táblázat: A vállalkozások gazdasági forma szerinti megoszlása 
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Máriapócs 11 24 325 360 20 230 10 26 356 392 21 165 

Nyírbátori járás 279 556 6203 7038 248 4311 189 614 7030 7833 283 3261 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

5483 10088 91482 107053 3644 59684 3992 11482 100889 116363 4553 44470 

Forrás:TeIR, KSH-TSTAR 
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Megállapítható hogy a településen a legnagyobb arányban a mikro vállalkozások vannak, amin 

belül az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások szerepe a legjellemzőbb, a településen regisztrált cégek 

78,57%-át teszik ki. A másik kategória 0 és ismeretlen 20,41%-át teszik ki a vállalkozásoknak. Azon 

kisvállalkozások amelyek 10-19 főt és 20-49 főt foglalkoztatnak, együttesen nem érik el az 1%-os 

arányt a településen. 50 vagy annál több főt foglalkoztató középvállalkozás nincs a településen.  A 

járásban hasonló a vállalkozás arányának megoszlása. A 0 és ismeretlen főt és 1-9 főt foglalkoztató 

mikro vállalkozások aránya 27,83% és 71,13%. A járás rendelkezik 50-249 főt foglalkoztató 

középvállalatokkal, azonban a kis- és közép vállalatok együttesen nem érik el az 1%-ot.  

 

12. táblázat: Regisztrált vállalkozások megoszlása foglalkoztatottak száma alapján 

 0 és 
ismeretlen 

fős 

1-9 fős 10-19 
fős 

20-49 
fős 

50-249 
fős 

250-499 
fős 

500 és 
több fős 

Regisztrált 
vállalkozások száma 

összesen 

Máriapócs 80 308 3 1 0 0 0 392 

Nyírbátori Járás 2180 5572 41 30 10 0 0 7833 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 

30094 85012 692 379 166 13 7 116363 

Forrás:TeIR, KSH-TSTAR 

A gazdasági szerkezetet változását nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban vizsgálhatjuk 

leginkább. A 2014. évi adatok alapján a vállakozások közel 75%-a a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat nemzetgazdasági ágban működik. Őket követi a kereskedelem, gépjárműjavítási ág 7,4%-kal, 

az építőipar, 3,1%-kal, a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2,6%-2,6%-kal, a 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és az adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 1,8%-1,8%-kal, amelyek túllépik az 1%-ot. Ezt követően a többi kategóriába 1% alatti a 

nemzetgazdasági ágak aránya, melyek együttesen 6,6%-ot tesznek ki. A regisztrált vállalkozások 

száma 2010 és 2014 között, tehát az elmúlt 5 évben 9%-kal növekedett, 360-ról 392-re, azaz 32-vel 

nőtt a regisztrált vállakozások száma. Ez idő alatt a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (+27), a 

feldolgozóipar (+3), a kereskedelem, gépjárműjavítás (+4), a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

(+1), ingatlanügyletek (+1), szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (+1), adminisztratív és 

szolgáltatást támogató tevékenység (+1), oktatás (+3), humán-egészségügyi, szociális ellátás (+1), 

művészet, szórakoztatás, szabadidő (+1) nemzetgazdasági ágakban nőtt a vállakozások száma. 

Mindössze három nemzetgazdasági ágban csökkent a vállalkozások száma, a legnagyobb mértékű az 

építőiparban, ahol 9-el esett vissza a vállalatok száma, emellett 1-1-el csökkent a szállítás, raktározás 

és ingatlanügyletek ágazatokban. A vizsgált időszak alatt tehát egyértelműen megállapítható, hogy a 

mezőgadaság és a kereskedelem, szolgáltatás ágazatok irányában erősödött a gazdasági szerkezet, 

emellett az ipar esett vissza.  
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13. táblázat: Vállalkozások számának alakulása Máriapócson nemzetgazdasági ágak szerint 2008 és 2014 között 

Nemzetgazdasági ágak Vállalkozások 
száma (2010) 

Vállalkozások 
száma (2014) 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 264 291 

bányászat, kőfejtés  0 0 

feldolgozóipar 7 10 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 0 0 

vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

0 0 

építőipar 21 12 

kereskedelem, gépjárműjavítás 25 29 

szállítás, raktározás 4 3 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 9 10 

információ, kommunikáció 1 1 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 4 3 

ingatlanügyletek 3 4 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 6 7 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 6 7 

közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 0 0 

oktatás 1 4 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 3 4 

művészet, szórakoztatás, szabadidő 3 4 

egyéb szolgáltatás 3 3 

egyéb tevékenység 0 0 

Összes vállalkozás 360 392 

Forrás:TeIR, KSH-TSTAR 

 

A Máriapócson működő legnagyobb vállalkozásokat vizsgálva láthatjuk, hogy a legnagyobb a 

Gloster Kft., az Éden 96 Kft., a Rabócsiring Kereskedelmi, Szolgáltató és Szabadidő Kft., a Dercés Kft. 

és a Kegye-Farm kft. a legnagyobb bevételű és legnagyobb foglalkoztató vállalatok. Az öt vállalatból is 

láthatjuk, hogy a mezőgazdaságban, illetve a feldolgozóiparban tevékenykedő vállalatok a 

legnagyobb bevételűek a településen.  
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14. táblázat: Máriapócson működő legnagyobb vállalkozások, 2014 

Rangsor Vállalkozás neve Címe Szakágazat Átlagos statisztikai 
létszám 

Értékesítés 
nettó 

árbevétele (Ft) 
1. GLOSTER KFT. 4326 Máriapócs, 

Pócsi Sarok 
Zöldség-gyümölcs 
feldolgozás 

55 3 299 011 

2. Éden 96 Kft. 4300 Nyírbátor 
Sóhordó u. 92. 

Élelmiszer-
kereskedelem 

45 3 019 262 

3. RABÓCSIRING 
Kereskedelmi, Szolgáltató 
és Szabadidő Kft. 

4326 Máriapócs, 
094/3. hrsz. 

Árufuvarozás, 
autóverseny 
szervezés 

25 546 028 

4. Dercés Kft. 4326 Máriapócs, 
Központi telep 

Takarmánygyártás 9 176 353 

5. Kegye-Farm Kft. 4326 Máriapócs, 
Pócsi sarok 

Zöldség-gyümölcs 
termelés 

 65 497 

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása 

 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

1.9.4.1. Elérhetőség 

 

Máriapócs Magyarország keleti szegletében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középső-déli 

részén fekszik, Nyíregyházától 30km-re, Nyírbátortól 8 km-re. Fekvéséből adódó előny hogy három 

ország határa is maximum egy órás közúti távolságra van. Az elérhetőség szempontjából három 

tényezőt – közúti, vasúti, légi – kapcsolatokat szükséges vizsgálnunk.   

A település közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető. A település közigazgatási határán 

megy keresztül a Nyíregyháza – Nyírbátort összekötő 4911-es út nyomvonala. Az M3-as 

gyorsforgalmi út megépülésével Vásárosnaményig tartó szakaszának megépülésével a település 

bármely pontjáról 15 percen belül elérhető gyorsforgalmi csomópont. Ezáltal Máriapócs az M3 

autópálya által kapcsolódik be a nemzetközi közlekedésbe, a Velence–Trieszt–Ljubljana–Maribor–

Budapest–Ungvár–Lviv–Kijev irányú páneurópai közlekedési folyosó részeként.  

 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

110 

3. térkép: Gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége 15 és 30 perces vonzáskörzetek 

 

Forrás: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft 

Tömegközlekedés szempontjából a települést az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

járatai kötik össze a környező településekkel, a megyeszékhely Nyíregyházával, és a járásközpont 

Nyírbátorral. Emellett a város a rossz állapotú 50-60 km/h maximális sebességű egyvágányú 

Nyíregyháza – Szatmárnémeti közötti 113-as vasútvonalon fekszik.  
4. térkép: Máriapócs elhelyezkedés 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A légi közlekedést tekintve két repülőtér is 60 km közelségbe van. A Debreceni (60 km), mely 

utasforgalom lebonyolításának jogával rendelkező nemzetközi repülőtér, illetve a Nyíregyházi (30 

km), amely jelenleg csak határnyitási joggal rendelkezik, utasforgalmat lebonyolító joggal nem. A 

település nemzetközi elérhetőségében sokat javított a Debreceni repülőtér fejlesztése, amely több 

nemzetközi járatot is fogad.  

 

1.9.4.2. Munkaerő képzettsége 

 

A településen képzettsége a legutóbbi népszámlálások alapján javult. A településen a 25 

évesnél idősebb népesség felsőfokú iskolai vagyis az egyetemet, főiskolát végzettek aránya magasabb 

a megyei és a járási átlagnál, megközelíti a 10%-ot, míg a járási és a megyei átlag 5,8% és 6,8%. 

Szintén magasabb az arány a 18 évesnél idősebb népesség legalább érettségizett aránya, 

Máriapócson 34% volt ez 2011-ben míg a járási és a megyei átlag 23% és 27%. Emellett a 15 évesnél 

idősebb népesség legalább általános iskola 8. évfolyamot végzett népesség aránya is magasabb 88%, 

míg a Járásban 86%, a megyében kevesebb mint 88%. Alacsonyabb viszont a városban a 10 évesnél 

idősebb népesség általános iskola első évfolyamát sem végzettek aránya. A munkaerő képzettsége 

pozitív irányba változott az előző, 2001. évi népszámláláshoz képest. Megyei szinten csökkent a 

legalább általános iskola 8. évfolyamát sem végzettek aránya, s 9%-kal nőtt a legalább általános 

iskola 8. évfolyamot végzettek aránya. Emellett a legalább érettségivel rendelkezők aránya a 

településen 14%-kal, megyei szinten 9%-kal járási szinten 8%-kal, illetve az egyeteme, főiskolát 

végzettek aránya a városban 5%-kal, míg megyei és járási szinten 2,5%-kal nőtt. 

 

15. táblázat: A népesség iskolai végzettség és nemek szerint, 2011 
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Máriapócs 16 1 567 572 150 0,80 88,00 34,00 10,20 

Nyírbátori járás 833 30 727 9 857 2 652 2,18 85,63 22,98 5,83 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 
4 958 422 455 167 614 51 383 1,32 87,84 26,84 6,75 

Forrás: KSH, Népszámlálás 
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1.9.4.3. Kutatás-fejlesztés 

 

A város nagyságából adódóan nem rendelkezik a Kutatás-fejlesztés kapacitással. 

 

1.9.4.4. Üzleti infrastruktúra  

 

A város folyamatosan arra törekszik, hogy a gazdasági szereplők számára vonzóbbá tegye a 

települést, infrastrukturális igényeiket kielégítse. A településen a 90-es években a korábbi TSz.-telep 

(ma a benzinkúttól a településhatárig) nagy része magántulajdonba került, aminek következtében a 

településnek nincs megfelelő méretű iparterülete. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az ipar 

területét növelje, ennek köszönhetően 2010 óta az addig 2 hektár területből mára 20 hektár terület 

került vissza önkormányzati tulajdonba. Az önkormányzat kezében azonban csak korlátozottan áll 

rendelkezésre ipartelepítésre alkalmas terület. A város emellett rendelkezik saját piaccal, mely egy 

korábbi városrehabilitációs projekt keretében került kialakításra.  

Vállalkozói szolgáltató ház korábban eladásra került, az önkormányzat a jövőben pályázati 

források bevonásával kíván kialakítani vállalkozói szolgáltató házat a régi művelődési ház épületénél, 

mely az üzleti vállalkozások számára tehet vonzóbbá területeket. 

 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

A város lakásállománya 2014. évi adatok alapján 723 db. 2001. évben volt a legalacsonyabb a 

lakások száma, 703 db, ezt követően 2010. évig kismértékű emelkedés jellemezte a lakásállományt, 

majd kissé csökkent, illetve az elmúlt három év során stagnálás figyelhető meg, melynek oka, hogy 

nem épült új lakás ebben az időszakban.  
36. ábra: Máriapócs város lakásállományának alakulása 2001-2014. között 

 

Forrás: KSH, TEIR 

2001. és 2014. közötti időszakban a legtöbb lakás a 2001., 2004., 2008. években épült, ezt 

követően csökkent az építkezések száma. A vizsgált időszakban összesen 49 db új építésű lakás épült. 
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Ugyanezen időszak alatt a megszüntetett lakások száma 17 db, legtöbbet 2001.és 2006. években 

szüntettek meg, megszüntetett lakások felét). 

 

37. ábra: Épített és megszűnt lakások számának alakulása Máriapócson 

 

Forrás: KSH, TEIR 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a lakások 14%-a 1946-ban vagy korábban épült. 

Jelentős még az 1960, 70-es években épült lakások száma, amely megközelíti a 20%-ot (19,43%). 

Ettől csupán 1,26 százalékponttal marad el a ’70-es, ’80-as években épület lakások száma.  

Máriapócson a lakásállomány negyede 1981. és 1990. között épült. Az ezredfordulót követően 

lényegesen csökkent az épített lakások száma, mindösszesen a meglévő lakások 7%-a épült ebben az 

időszakban.  

 

38. ábra: A lakások és lakott üdülők építési év szerint megoszlása Máriapócson 

 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás 
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A 2011. évi adatok alapján a lakások döntő többsége, közel 40%-a 99 m2 vagy attól nagyobb 

alapterületű, illetve magas a 80 és 99 m2 közötti mérettel rendelkező lakások aránya, amely 28,7%. A 

kisebb mérettű, 40 m2 alatti lakások aránya elenyésző, a 2 százalékot sem éri el (1,7%).  

 
39. ábra: A lakások megoszlása méretűk alapján, 2011. (%) 

 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás 

 

A két népszámlálás közötti jelentősen javultak a lakhatási körülmények, amelyek a lakások 

komfortfokozatánál is megfigyelhető. Jelentősen csökkent a komfort nélküli lakások aránya, míg 

2001. évben a lakások 20%-a tartozott ide, 2011. évben csupán a 11,5%-uk. A félkomfortos lakások 

aránya harmadára csökkent a két adatfelvétel között.  Szintén csökkenés tapasztalható a szükség- és 

egyéb lakások tekintetében, míg 2001. évben a lakások 4,4%-a ebbe a kategóriába sorolható volt, 

2011. évben  aránya már az 1%-ot sem érte el. Ezzel párhuzamosan emelkedett a komfortos és az 

összkomfortos lakások aránya, 11-12 százalékponttal; 2011. évben a lakások legnagyobb arányban 

komfort fokozatúak (47,1%), az összkomfortosok aránya 37,8%.  
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40. ábra: Lakásállomány megoszlása komfortfokozat alapján Máriapócs városban (2001., 2011.) 

 

Forrás: KSH, TEIR 

 

Az otthonterkep.hu adatai alapján 2015-ben az eladott lakások átlag értékesítési négyzetméter 

ára 72ezer Ft/m2 volt a településen, míg a megyei átlag 90ezer Ft/m2, tehát az árak alacsonyabbak, 

mint a megyei átlag. 
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1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 

Költségvetés 

Máriapócs Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megvizsgálva megállapíthatjuk, 

hogy az önkormányzat 2015. évi működési bevételei 467.907eFt-ban, működési kiadásai 501.246 eFt-

ban, felhalmozási bevételei 211.061 eFt-ban, felhalmozási kiadás 193.088 eFt összegben teljesültek. 

Az eredetileg előirányzott 55.811 eFt működési forráshiányt, az év végére az önkormányzat, az 

ÖNHIKI-s és egyéb támogatásokkal kigazdálkodta, kifizetetlen számlái az év végén nem voltak. A 

költségvetési bevételeken belül, az önkormányzat működési támogatása 253.913 ezer forint, mely 

tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásit is. A támogatások feladatokhoz 

kapcsoltan, biztonságossá tették a gazdálkodást, a működési támogatásoknál az átvett pénzeszközök 

a tervezésnek illetve az elnyert pályázatoknak megfelelően alakultak. A támogatások kötött 

felhasználásúak, minden esetben a finanszírozott feladatokra kerültek felhasználásra. Az 

önkormányzat működési bevételei: 

- helyi adóbevételek 57.782 eFt összegben teljesültek ezen belül jelentős mértékű az iparűzési 

adó bevétel. 

- az intézményi működési bevételek összességében, 28.457 eFt, mely tartalmazza a 

mezőgazdasági értékesítést, bérbeadásokat, étkezési térítést, az áfát valamint 

kamatbevételt. 

- felhalmozási célú bevételek, 221.061 eFt, mely az IVS beruházáshoz kapcsolódik, melynek 

pénzügyi elszámolása befejeződött. 

- működési célú, átvett pénzeszközök 21.341 eFt, melyből a legnagyobb tétel a jegyzői 

hatáskörben fizetett ellátottak pénzbeli juttatásai. 

A kiadások teljesítéséhez, 55.811 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére volt szükség, 

az önkormányzat és intézmény vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belül maradtak, a 

takarékos gazdálkodás és az állami segítség tette lehetővé az eredményes gazdálkodást. Az 501.246 

eFt összegű működési költségvetés kiadásain belül, a személyi juttatások 38.3 %, munkáltató terhelő 

járulékok 8.4%, dologi kiadások 38.4%, ellátottak pénzbeli juttatásai 14%, egyéb működési kiadások 

0.9%. A költségvetés összes bevételén belül az állami támogatások 59.6%, saját bevételek 8.4%, 

felhalmozási bevételek 32% arányban oszlanak meg. Az önkormányzat hitelállománya megszűnt, 

beruházási szállítói tartozása nincs. 2016. február 15-én a képviselő testület elfogadta a 2016. évi 

költségvetését a városnak, a jogszabályi változásoknak köszönhetően a 2016.évi költségvetésben a 

finanszírozásra a feladat alapú támogatás a jellemző. 

Az önkormányzat bevételei az elmúlt 10 évben állandó szinten stagnáltak, a 2007. évi mutat 

kiugró adatokat jelentős beruházások miatt. Az utóbbi 2 évben jellemző, hogy a kiadások minimális 

összeggel meghaladják a bevételi nagyságot, általánosságban elmondható hogy a költségvetés 

kiegyensúlyozott. 

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 
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41. ábra: Máriapócs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (eFt) 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Vagyongazdálkodás 

2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak szerint 

alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg: az üzleti vagyont, illetőleg a 

törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve korlátozottan 

forgalomképesek. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló vagyonból és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll. Az 

önkormányzati ingatlanvagyon szerkezetét az ingatlanvagyon katasztere alapján ismertetjük. 

16. táblázat: Máriapócs város ingatlan vagyon katasztere 

Vagyonelem Ingatlan száma (db) Könyv szerinti bruttó értéke 

(e Ft) 

Forgalomképtelen 

törzsvagyon 

159 813.344 

Korlátozottan forgalomképes 15 1.483.509 

Egyéb (forgalomképes) 

vagyon 

195 143.825 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Nemzetgazdasági szempontból kiemelt nemzeti vagyon: Gyógyfürdő területe (816 hrsz), panzió 

területe (814 hrsz), kemping területe (815 hrsz), horgásztó területe (0100/19 és 0101/1, 098/35 hrsz), 

üdülőövezet területe (0100/14, 0100/5 és 488/1 hrsz), búcsú várás területe (487/1 hrsz), János Pál 

Pápa tér területe (490/1 hrsz.). 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: köztemető, 26/1 hrsz, épület együttes (régi 

egészségügyi központ épülete. 

Az önkormányzatnak többségi tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú társasága, 

illetve társasági részesedése nincsen. 

 

Gazdasági Program 

Máriapócs Város Képviselő Testülete 48/2015. (IV. 15.) sz. határozatával fogadta el a város 

Gazdasági Programját 2014-2019-ig terjedő időszakra. A program alapvető célja, hogy 

megfogalmazza azokat a főbb irányvonalakat, amelyek meghatározzák a település életét. A 

dokumentum az alábbi kitörési pontokat határozta meg:  

- meglévő kulturális és egyházi hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése, 

- közterületek, zöldfelületek rekonstrukciója, 

- turisztika fejlesztése, gyógyvíz hasznosítása, termálfürdő építése, szálláshelyek bővítése. 

 

Kiemelt feladatként jelenik meg az önkormányzati intézmények rendbevétele, azok 

gondozásával a megfelelő városkép kialakítása a városba látogatók (turisták és zarándokok) számára 

a település vonzóvá tétele. Legfontosabb prioritás az önkormányzat pénzügyi stabilitásának 

megőrzése, olyan fejlesztések támogatása, amelyek nem terhelik az önkormányzat költségvetését. 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Máriapócson a városfejlesztésért felelős szervezet Máriapócs Város Önkormányzata, a döntési 

jogkörrel a Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendelkezik. A Képviselőtestület 

rendeletekkel és határozatokkal dönt többek között a város fejlesztéséről, a szükséges pénzeszközök 

biztosításának lehetőségeiről is. A döntések előkészítését, szakmai javaslatot a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság tesz, amely 7 tagból áll; a bizottság elnöke és 3 tagja önkormányzati 

képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő. A városfejlesztéssel kapcsolatos döntések 

végrehajtásáért a Polgármesteri Hivatal a felelős. Az önkormányzat tervei között szerepel a 

Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létrehozása.   

Az elmúlt időszakban több olyan projekt is megvalósult a városban, amely hozzájárult a 

városkép minőségi megújulásához, a közszolgáltatások korszerűsödéséhez és a környezetbarát 

közlekedési rendszerek fejlődéséhez. Az elmúlt években megvalósult fejlesztések jelentős része a 

településközpont minőségi megújítását célozta, melynek eredményeként a város egy rendkívül 

kompakt, igényesen felújított városközponttal büszkélkedhet. A városközpont közterületeinek 

megújítása három ütemben valósult meg, két kis léptékű városfejlesztési és egy nagyobb volumenű 

városrehabilitációs projekt finanszírozásával. A műemléki környezetben lévő városközpont 

megújítása érdekében több, mint fél milliárd forintos beruházás valósult meg. Ennek kiemelt célja 

volt a közterületek állapotának javítása mellett a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és városképi 

beillesztése.  Első ütemben egy a bazilika előtti téren 1760 négyzetméternyi területen történt meg 
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térburkolás, új utca bútorok kerültek elhelyezésre, kialakításra került a város főterén a kandeláberes 

világítás, illetve bővítették a parkolók számát. Második ütemben a városközpont területén 

folytatódott a zöldövezet kibővítése, az esztétikai szerepű utcabútorokkal való ellátottság növelése és 

újabb parkolóhelyek kialakítása. A városközpont fejlesztésének harmadik üteme egy komplex 

funkcióbővítő városrehabilitációs projekt volt, melynek eredményeként a polgármesteri hivatal 

épülete helyén új piac épült, parkolókkal és parkkal, a polgármesteri hivatal egy felújított épületbe 

került át. A fejlesztés keretében elvégezték az általános iskola homlokzati rekonstrukcióját, 

nyílászáróinak cseréjét. Emellett megújult a Szent Bazil Rend apácarendjének épülete, illetve új 

épületbe költözött a központtól fél kilométerre lévő kulturális központ. A városfejlesztési projektek 

mellett a könyvtár fejlesztése, az óvoda energetikai korszerűsítése volt a városközpont 

fejlesztéseiben a kiemelt fontosságú beruházás. Mint látható a 2007-2013 közötti programozási 

időszakban jelentős forrásokat tudott az önkormányzat a városközpont fejlesztésére fordítani.  

 
17. táblázat: 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított önkormányzati településfejlesztési projektek 

Alintézkedés/ 

Pályázó neve / Projekt megnevezése: 

Megítélt 

támogatás (Ft): 

ÉAOP 3.1.3/A-09 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

Máriapócs Város Önkormányzata 

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Máriapócson 

55 476 828 

ÉAOP 3.1.3/B-09 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal 

kezelendő LHH kistérségekben 

Máriapócs Város Önkormányzata 

Külterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Máriapócson 

50 358 596 

ÉAOP 5.1.1/E Helyi településfejlesztési akciók 

Máriapócs Város Önkormányzata 

Máriapócs városközpontjának megújítása a műemlékhez méltó környezet 

kialakítása érdekében 

49 256 749 

ÉAOP 5.1.1/E-09 Helyi településfejlesztési akciók  

Máriapócs Város Önkormányzata 

A máriapócsi városközpont rehabilitációjának folytatása az egységes műemléki 

környezet kialakítása érdekében 

49 220 638 

ÉAOP 5.1.1/D-09-2f Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések 

 Máriapócs Város Önkormányzata 

Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson  

430 077 914 

TIOP 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Máriapócson 

7 983 505 

KEOP 

Máriapócs Város Önkormányzata 

Napelemek telepítése a máriapócsi óvoda és iskola épületére 

20 231 320 

Forrás: www.palyazat.gov.hu 

http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
http://emir.palyazat.gov.hu/kulso/jelek/index.php?i_6=104&checked_array=104&view=list&id=14&menu=104&ttipus=telepules&tkod=19655&op_nev=&op_nev_teljes=&id_paly_altip=&kedv=#adatlap_modal
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 

Turizmusfejlesztés 

Máriapócs város gazdasági életében kiemelkedő hangsúllyal van jelen a vallási és egyházi 

turizmus. Ezt támasztja alá a város Gazdaságfejlesztési Programja is, melyben kiemelt hangsúlyt kap a 

meglévő turisztikai értékek megőrzése, fejlesztés, valamint új turisztikai létesítmények létrehozása. 

Ennek megfelelően Máriapócs város Önkormányzata által megvalósított és a megvalósítani tervezett 

gazdaságfejlesztési tevékenységek is a turizmusfejlesztéshez kapcsolódnak, illetve azt erősítik. 

Máriapócs esetében a vallásturizmus fejlesztésében nem az önkormányzat jelenik meg 

katalizátorként, hanem a görög katolikus egyház, hiszen a kegyhely, valamint a kapcsolódó kiszolgáló 

létesítmények az ő tulajdonukban vannak. Az önkormányzat csak olyan kiegészítő fejlesztéseket tud 

megvalósítani, amely kiszolgálj a településre érkező zarándokokat (pl. közterületek fejlesztése, 

parkolók létesítése), közvetlenül az egyházi turizmust kiszolgáló vonzerőfejlesztésbe nem tud 

bekapcsolódni.  

A Hit és Egészség – Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért címet 

viselő projekt 2,4 milliárd forint uniós támogatással, mintegy 3,5 milliárd forint összköltséggel 

valósult meg 2008-2013 között. A projekt célja az volt, hogy összekapcsolják a kiemelkedő színvonalú 

vallási turisztikai látnivalókat a gyógyturizmus nyújtotta szolgáltatásokkal Máriapócs és Nyírbátor 

vonatkozásában. A projekt hat főbb elemből állt, ebből öt Nyírbátorban és egy Máriapócson valósult 

meg. Egyrészt ennek a projektnek a részeként restaurálták a máriapócsi bazilikát, amely a hazai görög 

katolikusok legfőbb búcsújáró helye. A kegytemplomban előbb régészeti feltárást folytak, 

megújították a belső berendezéseket az ikonosztázzal együtt, és padlófűtést alakítottak ki. A Hit és 

egészség projekt jóvoltából a Máriapócsi bazilika teljes körű felújítására sikerült a szükséges 

forrásokat biztosítani.  

Közvetve érintette Máriapócsot a Mária Út - Via Mariæ projekt, melynek általános célja, hogy 

Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező spirituális turista útvonal és zarándok 

útvonal hálózat épüljön ki Magyarországon és Közép-Európában, amely összeköttetést teremt kelet-

nyugati irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és az útvonal végállomását jelentő 

Csíksomlyó között, valamint észak-déli irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, Máriagyűd és 

Medjugorje között. A spirituális turista útvonal fejlesztésének első szakaszát a Mária Út Mariazell és 

Csíksomlyó közötti szakaszának kijelölése és kiépítése képezte. A projekt keretében közel ötven millió 

forintot tudtak fordítani a Máriaút észak-alföldi szakaszának fejlesztésére.  

Mária sugara – Közös vallásturisztikai értékek megőrzése és bemutatása című projekt a 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával valósult meg 2012-

2015 között. A projekt vezetőpartnere a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye volt. A projekt 

keretében az Emmanuel Zarándokközpont kialakítása valósult meg Máriapócson a régi óvoda 

épületében. Ehhez kapcsolódóan, a határon átnyúló vallásturisztikai útvonal kiépítésének, a 

„kisugárzásnak” jegyében a Máriapócs-Szatmárnémeti vonal mentén a nagykárolyi görög katolikus 

templom és közvetlen környezetének felújítása, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római 

Katolikus Plébániatemplom épület felújítása, valamint a szatmárnémeti román ajkú Görög katolikus 

«Popp Aurel» Kápolna felújítása történt meg. A fejlesztés 1.176.887 EUR támogatásban részesült.  

2014-2015 között valósult meg még egy jelentős turisztikai termékfejlesztés a város területén, 

amely tovább erősíti a város turisztikai vonzerejét. A Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint projektgazda 

valósította meg a "Mária sugara - Hitnek vonzásában" Zarándokturizmus fejlesztése Máriapócson 
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című projektjét, melynek célja Máriapócs és térsége hitéleti és turisztikai értékeire épülő fejlett, 

szervezett térségi vallásturizmus jövőképének elérése. A projekt közvetlen célja volt a meglévő 

Máriapócsi vallásturisztikai attrakciók fejlesztése család- és zarándokbarát szolgáltatások 

kialakításával A beruházás eredményeként létrejött: - "Családvár" zarándokhely - Pócsi Csodák 

Tornya" kilátótorony - "Noé bárkája" játszóudvar - komplex vallásturisztikai szolgáltatás-csomag.  A 

projekt összköltsége:  518 401 173 Ft.  

Mint látható az összes vonzerő fejlesztési projekt a görög katolikus egyház gesztorálásában 

valósult meg az elmúlt években, azonban az önkormányzat jelentős városfejlesztési forrásokat tudott 

nyerni a település vonzerőinek környezetfejlesztésére.  

 

Szociális gazdaságfejlesztés 

 

A 2013. és 2014. év folyamán megvalósult közfoglalkoztatási programok megteremtették az 

alapját a szociális gazdaságfejlesztésnek. A közfoglalkoztatási programok keretében olyan fejlesztések 

valósultak meg, amelyek egy értékteremtő, termelő jellegű közfoglalkoztatás irányába indítják el a 

várost. A közmunka program keretén belül saját készítésű térburkolattal tervezi megvalósítani a 

szükséges járda felújításokat.  

A városban az „Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub” segíti többek között a gazdaságfejlesztést. A 

Pócspetriben és Máriapócson működő egyesület célja: olyan modern információs- és kommunikációs 

technológiával, műszaki és irodai infrastruktúrával rendelkező, kisközösségi színterek biztosítása, ami 

eszköz a hátrányos helyzetű települések és térségének a felzárkóztatásához, a társadalmi és 

gazdasági különbségek felszámolásához, és reálisan hosszú távon biztosítja az egyéni és közösségi 

szintű hozzáférés és elérés lehetőségét az információs társadalomhoz.  

Továbbá kiemelt szerepet kap a helyi közösség életminőségét, és egészségét javító programok 

megvalósításának támogatása, valamint az oktatások, képzések, tanfolyamok és a szabadidő hasznos 

és tartalmas eltöltésének szervezése. 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
A városban a közmunka és a START programok tudnak lehetőséget nyújtani a munkaerő-

piacról kiszorult álláskeresők részére. A START munkaprogramok az elmúlt években több szakaszban 

és többször is megvalósultak, ezzel jelentős számú lakosnak biztosítottak átmeneti jövedelemszerzési 

lehetőséget. A foglalkoztatás szervezését Máriapócs Város Önkormányzata látja el. A 

közfoglalkoztatási programok elsősorban a város karbantartási, javítási feladatainak ellátását 

célozzák meg. Az elmúlt években belvízelvezetők rendbetétele, mezőgazdasági földút rendbetétele, 

valamint mezőgazdasági projektek valósultak meg. A programok nemcsak foglalkoztatást 

biztosítottak, hanem nagy értékű eszközök is beszerzésre kerültek, illetve képzés is kapcsolódott a 

mezőgazdasági programhoz. A belvízelvezető rendbetétele során a nyílt csapadék vízelvezető árkok 

tisztítása, karbantartása, újrabetonozása és fed lapozása valósult meg, eredményeként megújultak az 

Ófehértói, Bercsényi, Báthori, Ady E. utak.   

A mezőgazdasági projekt keretében 1500 méter kordonos uborka, egy hektár paradicsom és 

több hektáron paprika, burgonya, hagyma és egyéb zöldségfélék termesztése történik. A megtermelt 

zöldségek a városban működő konyhák alapanyag ellátását biztosítja, illetve a többlet a lakosság 

részére kerül értékesítésre. Az önkormányzat részéről korlátot jelent a projekt megvalósítása, 

fejlesztése során, hogy nem rendelkezik saját tulajdonú mezőgazdasági területtel.  



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

122 

A Startmunka mintaprogram helyi sajátosságok mintaprojekt keretében betonelem gyártás 

betonoszlopok készítése, térkövek gyártása, fa alapanyagból esőbeálló, fapadok és szemetesek 

készültek. A bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogramra szintén sikeres 

pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Ennek keretében került sor Máriapócs Napközi Otthonos 

Óvoda kazáncseréjére 2013. évben.  

A településen dinamikusan növekedett a közmunkások száma. 2005-ben 109 volt, 2015-ben 

már közel 200 fő, vagyis tíz év alatt megduplázódott a közmunkások száma. Ezzel együtt a 

közmunkaprogramra fordított kiadások is jelentősen megnövekedtek, közel nyolcszorosára 

emelkedett a ráfordítás mértéke tíz év alatt. Máriapócs Város Önkormányzata, valamint a 

fenntartásában működő intézményeknél a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása az alábbiak szerint 

történik:  

 Önkormányzat – 97 fő, 

 Óvoda – 6 fő, 

 Polgármesteri Hivatal  –  5 fő. 
  

18. táblázat: Máriapócs városban a közfoglalkoztatási és egyéb programokban foglalkoztatotti létszámának, valamint 

költségvetésének alakulása 2005-2015 között 

Év Létszám (fő) Ráfordított 
összes költség e Ft 

Összes 
költségből önerő e Ft 

2005 109 13.274 3.982 

2006 97 9.807 2.942 

2007 114 17.111 6.380 

2008 71 17.841 5.352 

2009 144 20.216 2.375 

2010 66 26.107 26.072 

2011 28 25.146 0 

2012 26 24.820 0 

2013 68 41.703 880 

2014 210 61.125 129 

2015 196 97.050 0 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012 (V.28.) számú önkormányzati 

rendeletében szabályozza az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletét. Az 

önkormányzat 2014. évtől nem rendelkezik bérlakással, az azt megelőző években összesen 2 db lakás 

volt a tulajdonában, amelyek az egészségügyi központhoz kapcsolódóan szolgálati lakásokként 

funkcionáltak. Ennek megszűntetését követően a szolgálati lakások felújítását követően a 

polgármesteri hivatal székhelyéül szolgálnak. A nem lakás célú helyiségek esetében az önkormányzat 

saját feladatainak ellátásához használja (pl. közmunkához kapcsolódóan), bérbeadás nem történik.  

  



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

123 

 
 19. táblázat: Máriapócs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakás állományának alakulása 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

1.10.6. Intézményfenntartás 
 

Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok egészséges ivóvíz ellátás, óvodai nevelés, 

általános iskolai oktatás, nevelés, egészségügyi alapellátás, szociális alapellátás, közvilágítás, helyi 

közutak és köztemetők fenntartása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése. 

 

Helyi közszolgáltatások körében ellátott feladatok: településfejlesztés, településrendezés, 

épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, vízrendezési és csapadékvíz elvezetés, 

csatornázás, közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság 

biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság  helyi feladatairól, közreműködés a 

helyi energiaszolgáltatásban, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, közreműködés az 

egészségügyi és szociális ellátásban, gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról, a közművelődési 

tevékenység támogatása, művelődési ház és könyvtár fenntartása, tudományos művészeti 

tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

A városi önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik a városüzemeltetési 

feladatokról, a város infrastrukturális beruházásokról, felújításokról, helyi közszolgálati média 

működtetéséről, labor- fizikoterápiai ellátásról, civil szervezetek támogatásáról, sportfeladatokról, az 

önkormányzat tulajdonában, használatában lévő mezőgazdasági területek műveléséről, 

hasznosításáról, erdők telepítéséről, ápolásáról, kisebbségi önkormányzatok támogatásáról. 

 

2010-2015. év közötti időszakban megvalósult beruházások 

-  Kossuth tér I. és II. ütem  (109 419 317 Ft) 

- külterületi és belterületi kerékpárút építése (96 467 825 Ft) 

- több funkciós rekortán pálya épült az Általános Iskola területén (29 876 390 Ft) 

- új fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása (17 387 930 Ft) 

- új játszóterek létesítése - Művelődési Ház, Horgásztó (2 473 890 Ft) 

- ravatalozó külső – belső felújítása (7 782 700 Ft) 

- városközpont átalakítása, középületek felújítása (541 398 000 Ft) 

Év Önkormányzati bérlakások 

száma (db) komfortfokozata mérete 
2005 2 összkomfortos 3 szobás 

2006 2 összkomfortos 3 szobás 

2007 2 összkomfortos 3 szobás 

2008 2 összkomfortos 3 szobás 

2009 2 összkomfortos 3 szobás 

2010 2 összkomfortos 3 szobás 

2011 2 összkomfortos 3 szobás 

2012 2 összkomfortos 3 szobás 

2013 2 összkomfortos 3 szobás 

2014 - - - 
2015 - - - 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

124 

 

Máriapócs Város Önkormányzat által fenntartott intézmények  

Polgármesteri Hivatal, a Kulturális Központ és Könyvtár, a Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda, 

valamint a sportpálya és a ravatalozó. Emellett az egyház is szerepet vállalt az 

intézményfenntartásban, 2012. évtől a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásába 

került a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona.Polgármesteri hivatal és Kulturális Központ és 

Könyvtár intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal, a Kulturális Központ és Könyvtár az 

„Integrált városfejlesztési stratégia Máriapócson” című projekt keretében épült, valamint felújításra 

került. A beruházás 2015. évben fejeződött be, felújítást, korszerűsítést nem igényel.   

Az óvoda 75 férőhelyes, 3 csoporttal működik. Minden csoporthoz külön öltöző, 

mosdóhelyiség és terasz tartozik. A csoportszobák tágasak, világosak, jól felszereltek.  Az épületben a 

mozgásigény kielégítésére külön tornaszoba ad lehetőséget. Számos mozgásfejlesztő játék, padok, 

labdák, kézi szerek, stb. kap itt helyet. Külön helyiség biztosított a logopédiai és egyéni fejlesztésre. 

Az udvar tágas, jól felszerelt, főleg fából készült udvari játékokkal, amit pályázati és alapítványi 

pénzből kerültek beszerzésre. Az óvodában vegyes tüzelésű kazán lett elhelyezve, valamint 2015-ben 

a tetőszerkezetre napelemek lettek felszerelve. Az intézmény állapota megfelelő. Az óvoda esetében 

a jelenlegi étterem, étkező kapacitása nem megfelelő, annak bővítése szükséges. 

Máriapócs temetőjének ravatalozó épület felújítása 2014. évben fejeződött be, amely az 

épület mellet a bekötő út felújítását is magában foglalta. Az önkormányzat tervei között szerepel a 

ravatalozóhoz vezető út közvilágítási lámpatestek kiépítése, elhelyezése.   

A városban kialakításra került labdarúgó rektorán pálya, melynek állapota megfelelő, viszont 

nem megfelelő minőségű a kapcsolódó kiszolgáló sportlétesítmény, az öltöző felújításra szorul. Ezen 

túl az atlétikai sportágakban való eredményesebb felkészülés és sikeresebb szereplés érdekében egy 

atlétikai sportpálya kialakítása hosszú távú megoldás lehetne.  

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 
Az 2007-2013-a programozás időszakban két energetikai fejlesztés valósult meg a városban. Az 

önkormányzati fejlesztés keretében az óvoda és iskola épületére napelemek telepítése, valamint az 

egyházi fenntartású idősek otthonának épületenergetikai fejlesztése történt meg. A projektek 

hozzájárultak az intézmények költséghatékonyabb és környezettudatosabb üzemeltetéséhez, amely 

az önkormányzat részéről fontos szempont a jövőben is. Az önkormányzat tervei között szerepel a 

megújuló energiaforrás-felhasználása, termálvíz hő hasznosítása fűtés céljából.  

 
20. táblázat: Energetikai fejlesztések a 2007-2013 időszakban Máriapócs városban 

Projektgazda Projekt címe Támogatási döntés 
dátuma 

 

Megítélt támogatás 
összege (Ft) 

Máriapócs Város 
Önkormányzata 

Napelemek telepítése 
a máriapócsi óvoda és 
iskola épületére 

2014.12.31. 20 231 320 

Szent Lukács 
Görögkatolikus 
Szeretetszolgálat 

Boldog II. János Pál 
Pápa Idősek Otthona 
épületének energetikai 
fejlesztése 

2014.03.17. 127 488 151 

Forrás: www.palyazat.gov.hu
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A településüzemeltetés célja a településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, 

gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható 

szintű folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési komfortérzet elősegítése, erősítése, az élhető 

település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása.  

Máriapócs esetében a településüzemeltetési feladatokat Máriapócs Város Önkormányzata 

biztosítja. A városüzemeltetési feladatokat 62 fő látja (47+15 fő bontásban) és ebből 5 fő 

brigádvezető. Feladatai közé tartozik: utak, közterületek fenntartása, tisztántartása, az 

önkormányzati intézmények karbantartási munkálatai.  
Emellett közszolgáltatási szerződések kötött az alábbi feladatok elvégzésére:  

 a szilárdhulladék kezelés (szállítás, elhelyezés) esetében az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel; 

 a temető üzemeltetését a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. látja el; 

 települési folyékony hulladék kezelésére (szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás) – Esztári 

László vállalkozóval. 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások bemutatása 
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1.12.1. Természeti adottságok 
Máriapócs a Közép-nyírségben helyezkedik el. A kistáj 95,7 és 163 m közti tszf-i magasságú, 

észak felé lejt. Váltakozva futóhomokkal, lösszel és löszös homokkal fedett hordalékkúpsíkság, a 

Bodrogba torkolló folyók hordalékára települt. Mérsékelten meleg és mérsékelten száraz 

kontinentális éghajlata van. Az évi napfényes órák száma 1900, az évi középhőmérséklet 9,4-9,7 oC. 

Évente 187-190 fagymentes nappal számolhatunk április 10-13 és október 18-20 között. Az évi 

legmagasabb hőmérsékletek átlaga 34-34,5 oC, az abszolút minimumok átlaga -17,5-18 oC. Az évi 

csapadék mennyisége 540-570 mm. A nyári félévben 350 mm körüli eső várható. Az ariditási index 

1,24 és 1,28 közötti. Leggyakoribb szélirány az ÉK-i, majd a DNy- i és É-i, az átlagos szélsebesség 3m/s.  

A város vizeit a Máriapócsi (IV. számú) főfolyás viszi a fő vízgyűjtő Lónyai-csatornába. A 

Máriapócsi főfolyás hossza 37 km, vízgyűjtőjének területe 336km2. A település a száraz, vízhiányos, 

gyér lefolyású nyírségi területekhez tartozik. A talajvíz mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 

m, máshol 2-4 m közötti, mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege nátrium-hidrogénkarbonátos 

keménysége 15-25o között van, a település közelében magasabb (45 o).  

A főként homok talajképző kőzeten a táj területének több mint felét a kovárványos barna 

erdőtalaj alkotja, mely gyengén savanyú kémhatású. Szervesanyag- tartalma 0,5-1%, szelvényében 

barnás-vörös kiválásos rétegek jellemzők. Hasznosíthatóságuk 50%-ban szántóként, 35%-ban 

erdőként, 5-5%-ban legelőként és szőlőként lehetséges. A Közép-Nyírség 13%-át futóhomok talajok 

alkotják, melyek mészmentesek, 0,2 mm átmérőjű kvarcot és kevés szilikátot tartalmaznak, enyhén 

savanyú kémhatásúak. A humuszos homoktalaj a terület 6%-át alkotja, szervesanyag-tartalma 0,5-1% 

közötti. A homoktalajok 1-15%-ban legelőként, 45-15 %-ban erdőként, 50-65%-ban szántóként, 0-5%-

ban szőlőként és 5%-ban gyümölcsösként (almáskert) hasznosítottak. A szélesebb mélyedések 

hidromorf talajképződménye a meszes réti talaj, amely öntéstalajon vagy löszös üledélken képződött, 

általában homokos vályog fizikai féleségű, 2-3% szervesanyagot tartalmaz. Ez a talajtípus a kistáj 16%-

át teszi ki. Hasonló termőhelyen alakul ki a lényegesen több szerves anyagot tartalmazó lápos réti 

talaj, részaránya 2%. A lápos réti talajok a felszínközeli talajvíz miatt korlátozott termőréteg 

vastagságúak. 60%-ban szántóként hasznosulnak, káposzta és torma termesztésére is alkalmasak, 

40%-an pedig rétként.   

A növényzet kialakulása csak a pleisztocén utolsó intenzív eljegesedése, a würm III. után 

vehette kezdetét. A felsőpleisztocén időszakéban az Alföldön hideg sztyepp volt, ugyanígy annak 

valamelyest csapadékosabb részén, a Nyírségen is, ahol a nedvesebb homokos lösz és homokos 

területeken törpefenyő (Pinus mugo), cirbolya fenyő (Pinus cembra) és vörös fenyő (Latrix decidua) 

lehetett. Az első fenyő-nyírkorban hideg és száraz löszpuszta fázis uralkodott, amelyben 

megnövekedetett a fás növényzet mennyisége és a fenyők mellett megjelent a nyír (Betula) és a fűz 

(Salix). Az erdősödés a fenyő-nyírkor II. szakaszában indul meg, amely tovább folytatódik a nedvesebb 

éghajlatú III. fenyőnyírkorban. Ez idő tájt a nyírség növényzete valószínűleg erdős sztyepp, döntő 

mértékben fenyővel, kevesebb nyírrel (10-20%) és fűzzel, de előfordult már a tölgy (Quercus) és az 

éger (Alnus) is. Az emelkedő hőmérsékletű és kissé szárazabb fenyő-nyír IV. fázisban még a fenyő volt 

a fő erdőalkotó. A mainál melegebb és szárazabb mogyorókorban szorultak vissza a fenyők és ismét 

klimatikus sztyepp jött létre, minden bizonnyal Festuca, Stipa és Chrysopogon sztyepprétekkel. Ebből 

az időből származnak a terület mai sztyeppfajai. A száraz éghajlat miatt a lápok kiszáradtak. A meleg 

és nedves éghajlatú tölgyfázisban a klimatikus sztyepp erdős sztyeppé alakult át, az uralkodó fafaj a 

1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
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tölgy lett. A mélyebb részekben újra megindult a száraz mogyorófázisban leállt lápképződés. Ez a kor 

kedvezett a szubmediterrán-mediterrán fajok megtelepedésének. A hűvösebbé és csapadékosabbá 

váló éghajlat hatására köszöntött be a bükk I. fázis. Ekkor ereszkedett le a nyírségi erdőkbe a bükk 

(Fagus) és gyertyán (Carpinus). A Nyírségnek ekkor borította legnagyobb részét erdő és láp (a 

mogyorófázis erőteljes homokmozgásainak eredményeként létrejött mély szélbarázdákban és 

deflációs laposokban), és a sztyeppfajokat háttérbe szorítják a montán elemek. A bükk II. fázisban a 

kontinentálisabbra forduló éghajlat miatt a bükk és a gyertyán nagy része visszahúzódott a 

Nyírségről, és csökkent az erdők és lápok mennyisége. A Nyírség növényzetében a bükk II. fázis után a 

legjelentősebb változásokat a társadalom hozta létre. 

Máriapócs növényföldrajzilag az Eupannonicum (Alföld) flóravidék Nyírségense flórajárásába 

tartozik. A Nyírségnek az Alföld erdős sztyepp övétől eltérően zárt tölgyes öv jellegű a klimazonális 

adottságait tekintve. Ez azt jelenti, hogy ha a természetes szukcesszió során eltérő edafikus és 

mikroklimatikus, illetve antropogén hatások nem jelentkeztek volna, akkor ma a terület 

növénytakarója zárt tölgyes lenne. A klimatikus hatásoknak megfelelően ott, ahol az edafikus 

viszonyok is lehetővé tették, valóban tölgyesek alakultak ki természetes vegetációként, de az emberi 

beavatkozások (települések kiépítése, mezőgazdasági művelés vagy csak egyszerű erdőirtás) 

következtében mára állományuk már igen erősen megcsappant. Ma kb. 12% körüli a Nyírség 

erdősültsége, amelybe azonban a kultúreredetű akácosok (az összállomány kb. fele) és egyéb ültetett 

erdők is beletartoznak. A nyírségi kocsányos tölgyes homoki erdőknek két típusát különíthetjük el, 

úgy mint 1. a gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum) és 2. a pusztai tölgyes (Festuco-

Quercetum). Az első záródott tölgyes, kevés gyertyánnal, nyírrel, ezüsthárssal, amely kötött 

homoktalajon vagy vályogon fejlődött ki. A második laza homoktalajon vagy vályogon kialakuló 

nyíltabb tölgyes, igen ritkán kevés nyírrel. 

A tölgyeseket a homokbuckákon és a lapos, mélyedéses térszíneken - elsősorban edafikus okok 

miatt - homokpusztai, illetve vízi, lápi, mocsári és réti társulások váltják fel. A homokbuckák egykor 

jellemző magyar csenkesz-ezüstperje alkotta gyepjének (Festuceto-Corynephoretum) napjainban már 

csak foltjai maradtak meg hírmondóként, ez is leginkább délen (Soó, 1939 b). A tavak vízében a 

békalencsehínár (Lemno-Utrcularietum), a nagy hínár (Myriophyllo-Potametum), a tündérrózsahínár 

(Nymphaetum) és a tócsahínár (Batrachio-Callitrichetum), a szódás-szikes tavakban kis sziki hínár 

(Parvipotamo-Zannichellietum), partján a sziki kákás (Bolboschoenetum) tagjai élnek (Soó, 1938). A 

tavakat nádas (Phragmitetum) övezi, ezt kifelé legtöbbször magassásos (Magnocaricion) követi. 

Nagyobb lapályokban, mocsaras területeken az előzőektől függetlenül, önállóan is megjelenik a 

mocsárrét (Agrostion albae), amely, ha az előző zonációk is jelen vannak, a Magnocaricion-t váltja föl. 

A mocsárrét kevésbé nedvesebb, magasabb helyeken nedves kaszálórétbe megy át (Festucetum 

pratensis). 

A mintegy 1200 edényes fajt magában foglaló nyírségi flórában a hazai endemikus fajok közül 

kilencet találunk meg. Kifejezetten nyírségi bennszülött a Pulsatilla hungarica Soó és a Melampyrum 

nemorosum ssp. debreceniense. Északi és magashegységi elterjedésű reliktum fajok a Ligularia 

sibirica, Comarum palustre, Calamagrostis neglecta, Angelica palustris és Salix aurita. A flóraelemek 

megoszlása a következő: 55% európai és közép-európai, 20% pontusi és pontusmediterráni, 12% 

kozmopolita, 7% mediterrán, 1-1% balkáni és kárpáti, alig 2% az atlantikus és cirkumpoláris elem és 

1% az endemizmus. (Forrás: Dr. Tuba Zoltán) 
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1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

 1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

 

A 18. századi állapotokat rögzítő 1. katonai felmérésen jól azonosíthatók a ma is meglévő utak, 

melyek iránya, nyomvonala az évszázadok alatt alig változott.  Szintén felismerhető az akkori 

tájszerkezetben a részben ma is meglévő erdőfoltok körvonala, a településtől délnyugati és északi 

irányban, bár az előbbi esetében az erdő területe már nem olyan összefüggő, mint 250 évvel ezelőtt. 

A településtől nyugatra, a szőlőhegytől északra, a Pócspetri felé vezető út menti összefüggő erdőfolt 

már a 2. katonai felmérés idejében sem volt meg.  

 
Máriapócs és környéke az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképén 

 
Forrás: mepar.eu 

 
A szőlőhegyek szintén jól beazonosíthatóak, ez a tájhasználat is régről változatlan helyen 

található, bár hozzá kell tenni, hogy gazdasági jelentőségük csökkent, ma sok benne a parlag, az 

elhanyagolt gyümölcsös és szőlő, ami a gazdasági és társadalmi szerkezet átalakulásának számlájára 

írható. Az északi zártkert északi fele mára erdővé alakult át. A lakott terület a 18. században sokkal 

kisebb, koncentráltabb volt. A 19. században észak felé, a két út mentén indult el növekedni, mai 

formája csak a 20. században alakult ki. Nagyon beszédesek a 2. katonai felmérés dűlőnevei, ugyanis 

a homokbuckák magasabb térszíneit következetesen hegynek vagy halomnak nevezik. Látványosan 

ábrázolják a buckaközi mélyedésekben húzódó vizenyős, lápos, mocsaras élőhelyeket is, ami a mai 

térképpel összehasonlítva rögtön szembetűnik, ugyanis mára ezek jó része eltűnt. Az észak-dél 

irányban húzódó Máriapócsi főfolyás menti rétek ugyan részben megvannak, de a vízfolyás mára 
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szabályozott medrű csatorna, a környező rétek pedig szárazabbak lettek, természetes növényzetük 

megváltozott, a szántók pedig helyenként egész a csatornáig elérnek, a vizes élőhelyek minimálisra 

zsugorodtak össze. A harmadik katonai felmérésen szembetűnő a sok tanya, külterületi épület, 

csárda, malom, valamint a dűlőutak menti fasorok, cserjesávok. Ez a térkép egy a mainál 

mozgalmasabb, változatosabb, és ezáltal ember közelibb tájról ad képet nekünk.  

 

Máriapócs és környéke a Második Katonai Felmérés (1806-1869) térképén 

 
Forrás: mepar.eu 
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Máriapócs és környéke a Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) térképén 

 
Forrás: mepar.eu 

 

 1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

 
A települést formáló természetes és ember alkotta térszerkezeti elemek uralkodó helyzete és 

irányultsága a tájhasználatban is tükröződik, meghatározza azt. A mai tájhasználat a korábbiakhoz 

hasonlóan a természet szabta fizikai keretekhez igazodik, persze az ember keze nyomát mindinkább 

magán hordozva. A táj szerkezete alatt a tájhasznosítás módjának térbeli vetületét értjük, melyet a 

különböző területhasználatok és hálózati elemek térbeli rendje határoz meg. A tájszerkezet az adott 

település lakóinak megélhetését adó tevékenységek fizikai kereteit biztosítja. 

Az iparosítás elkerülte a várost, ezért az egész külterületen a mezőgazdasági jelleg az uralkodó. 

Ma a külterület mintegy 60%-át foglalják el a szántók, melyek részben közúton, részben dűlőutakon 

jól megközelíthetők. A szántóföldi növények közül elsősorban a kalászosok, az étkezési és olajnak 

feldolgozott napraforgó, valamint a dohány terjedtek el. A nyírségi homokon nagy hagyománya van a 

burgonya, a paradicsom, a paprika és az uborka termesztésének is.  A szántóterületek a gyep- és 

erdőterületekkel váltakozva, azokkal egészséges arányban, a homokbuckák lankáin helyezkednek el. 
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A gyepterületek jellemzően a vízfolyások, csatornák mentén helyezkednek el, az alacsonyabb 

fekvésű területeken. Részben köztéri legelőként, részben értékes élőhelyként funkcionálnak. Területi 

arányuk a szántókénál kevesebb, mintegy 20%.   

A település északi, magasabb fekvésű területein található összefüggő erdőterületek részben 

állami tulajdonban vannak, faállományukat vörös és kocsányos tölgy, erdei fenyő és akác adja. A 

település déli, alacsonyabb területein találhatók a magánkézben levő, erdőbirtokosságban művelt 

nemesnyár ültetvények.   

Az Országos Erdőállomány Adattár 675,19 hektár erdővel borított és 62,93 hektár nem erdővel 

fedett, de az erdőtervben szerepelő ún. egyéb részletként megjelölt területet (rét, rakodó, vízállás 

stb.) tart nyilván. Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: Védelmi 

5,24 hektár, Gazdasági 669,95 hektár, Közjóléti 0,00 hektár. A település közigazgatási területén a 

kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület nagysága 337,81 hektár.  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölése még 

kivételes esetben sem javasolt. Védett természeti területen, Natura 2000 területen és az ökológiai 

hálózat területén ösztönözni kell az övezet termőhelyi adottságainak megfelelő honos 

erdőállományainak megőrzését, a tájidegen erdőállományok honos erdőállományokra történő 

fokozatos lecserélését. A természet védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó 

erdőterületeken elő kell segíteni a meglévő erdőállományok természetes, illetve természetszerű 

erdőkké történő átalakítását, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek 

elterjedését. 
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A gyümölcsösök területe napjainkban bővül, a hagyományos almások mellett elterjedőben 

vannak a meggy, fekete ribizli és szeder ültetvények is, melyek nagy részén öntözéses gazdálkodást 

folytatnak. Máriapócs az országos gyümölcstermőhely kataszter által érintett település. A kataszter I. 

és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

A településtől északra található zártkert fele részben művelt, fele részben felhagyott telkekből 

áll, ahol szőlő- gyümölcs- és szántóként való hasznosítással egyaránt találkozhatunk. A település 

legmagasabb pontján helyezkedik el a település másik, délebbre eső zártkertje, ahol a telkeket 

szintén különböző módokon hasznosítják, beleértve az erdősítést is. Itt jóval kevesebb a felhagyott 

telkek aránya.  

Máriapócson a belterület szomszédságában, attól délre található az egykori tsz központ, ami 

ma az erdőbirtokossági központnak, egy tápkeverő üzemnek és a Rabócsi-ring versenypályájának ad 

otthont. Ehhez a tömbhöz közvetlenül nem kapcsolódik, de nem messze található egy betonkeverő 

telep és a Nyír-Havanna Bt. dohányszárítója. Ezen telepek közül az erdőbirtokossági központ kellő 

mértékben (40%os lombfedettséget biztosítva) fásított, túlnyomórészt nyárakkal, melyek elöregedő 

egyedeinek folyamatos pótlására különös gondot kell fordítani. A többi telep mintegy 15%-os 

lombfedettsége a kellő pormegkötést és a kiszűrődő hanghatások tompítását nem képes biztosítani.  

Egyéb mezőgazdasági és ipari területek a vasútállomás közelében, a máriapócsi bekötőút 

torkolatánál csoportosulnak. Ez a terület kedvező közlekedési adottságai, valamint a lakott területtől 

való kellő távolsága miatt alkalmas üzemi területek számára. Különálló majorként a település északi 

határában álló juhtelep említhető meg. 

A belterület északi határában lévő vályogvető mélyedésében ma nádas-mocsaras, használaton 

kívüli területet találunk. A belterülettől délre található három egykori vályogvető gödröt a 

közelmúltban rekultiválták, bennük 3,5 ha összterületű horgász- és csónakázó tavakat alakítva ki. A 

város szabadidő-parkjának szervező elemeivé vált tavak az önkormányzat tulajdonában vannak, és a 

Máriapócsi Horgász Egyesület működteti őket. A környező erdőkkel együtt 13 hektáros terület az új 

funkció révén értékes táji elemekkel (tó, sziget, tóparti fásítás stb.) gazdagodott, valamint élettel telt 

meg az idelátogatók által. A Szent János termálkutat 2000-ben fúrták, 1000 méter mélységből feltörő 

vize 52 fokos.  

A város új köztemetője külterületen létesült, a Pócspetribe vezető közútról egy fűzfasorral 

szegélyezett bekötőúton közelíthető meg. A temető területe drótkerítéssel van körülvéve.  
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Jellemző a kerítés menti sövénytelepítés és fásítás hiánya, a sírok közti területek kopársága. 

Fákat (nyírt és fenyőt) csak a ravatalozó közelében találunk.  

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A közigazgatási terület nem érintett ilyen területtel, a megyei területrendezési terv ezen övezete sem 
érinti 

 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték 

 
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan összefüggő  európai 

ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű  természetes élőhelytípusok, vadon élő  állat-  és 

növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul 

kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Máriapócson található 

Natura 2000-es terület.  

 

 
 
 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

 

Máriapócs területén a Máriapócsi főfolyás és parti sávja, az azt kísérő rétek, vizenyős területek 

az országos ökológiai folyosó övezetbe tartoznak. A megyei területrendezési terv ajánlása szerint 

minden vízfolyást ökológiai, vagy zöld folyosóként javasolt kezelni. A folyosó két hasonló, 

magterületként számba vehető, azonos típusú élőhely közötti tér azon része, amelyen keresztül a két 

magterület között, az arra képes fajok populációi között génkicserélődés jöhet létre. A kiemelten 

értékes élőhelyek Magyarországon már védelem alatt állnak, így a következő feladat a természetes 

élőhelyhálózat megőrzése. Az ökológiai folyosók területén törekedni kell arra, hogy a természetes és 

természetközeli élőhelyek folyamatos – területileg összefüggő, vagy kapcsolatban lévő - rendszert 

alkossanak.  
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Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket nem 

beépíthető korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként, erdőterületként, vagy vízgazdálkodási 

területként célszerű kijelölni. Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő 

természetes társulásokat a biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág sokféleségének 

megőrzése érdekében indokolt megőrizni. Amennyiben a természetes mederalakulatot már 

megváltoztatták, úgy terv készítése javasolt a vízfolyás természetszerű rehabilitációjára. 

 

 
 
 

Új vízkivétel, csak oly mértékben javasolható, amely az élővíz természetes voltát nem 

veszélyezteti. A meder kísérő felületeként, településeken kívül legalább a meder természetes 

átmérőjének háromszorosát elérő területet, természeti területen legalább 50-50m széles 

területsávot, épületmentesen célszerű megtartani az ökológiai rendszer fejleszthetősége érdekében. 

A települések belterületén a természetes állapotú medrek, és azokat kísérő vegetáció 

megváltoztatása, a természetes meder műtárgyakkal való helyettesítése nem javasolt. Az állóvizek 

természetes állapotát meg kell őrizni, új bányatavak, mesterséges tavak kialakításánál törekedni kell 

a természetszerű rendezésre. Állóvizek partján új épület létesítésére nem célszerű lehetőséget 

biztosítani akkor, ha a keletkező szennyvíz tárolása vagy elvezetése az állóvíz károsítása nélkül nem 

oldható meg. 

 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 

A mesterségesen kialakított vízfolyások (a Máriapócsi IV. főfolyás és az abba torkolló IV/4-es 

Bogáti mellékág) a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva a településszerkezetben is fellelhető, 

jellegzetes észak-déli irányt követik. A vízfolyások, és az őket kísérő, helyenként rétekké kiszélesedő 

gyepes sávok az ökológiai hálózat igen fontos elemei, melyek észak-déli irányban a település teljes 

hosszában zöldfolyosóként funkcionálnak. Ezen sávok leszűkülése, a mezőgazdaság térhódítása 

tájhasználati konfliktust eredményez.  

A mezőgazdasági táblák megközelítését szolgáló, többnyire burkolat nélküli utak mentén 

jellemzően hiányoznak a fasorok és a cserjesávok. A fasorok nélküli, a változatos terepadottságokhoz 

igazodó utak a mezőgazdasági táblák egyhangúságát nem törik meg, nem teszik mozgalmassá a tájat. 

Az utak menti zöldsáv élőhelyet, búvóhelyet biztosíthatna az itt élő állat- és növényfajoknak, a 

vízfolyásokhoz hasonlóan zöldfolyosóként funkcionálhatna.  
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1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan agy tartósan fedett, biológiailag aktív, 

termesztési illetve kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül. Egy település 

„élhetőségét”, az ott élők életminőségét, a település képét nagymértékben meghatározza a 

zöldfelületek aránya és azok állapota. A zöldfelületi rendszer különböző elemeit térbeli helyzetük és 

használatuk módja szerint csoportosíthatjuk. 

 

Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk: 

 sávos helyzetű zöldterületeket, ilyenek a település telkes lakóterületei; 

 vonalas helyzetű zöldterületeket, ilyenek az utcai zöldsávok és a vízfolyások partja; 

 és szigetes helyzetű zöldterületeket, mint a közparkok, a temetők, a sportpálya és az 
intézménykertek. 
Használatuk módja szerint megkülönböztetünk: 

 Korlátlan közhasználatú zöldterületeket, ide sorolhatók a belterületi erdők, a közparkok és 
közkertek, valamint az utcai zöldsávok, 

 Korlátolt közhasználatú zöldterületeket, ami alatt a zöldterületi jellegű intézmények 
(temető, sportpálya) és a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda, 
művelődési ház, templom stb.) értendők, ahol a használat térben és időben korlátozva van, 

 A közhasználat elől elzárt zöldfelületeket, melyhez a település magántelkein található 
kertek tartoznak.  

 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

 
Korlátlan közhasználatú zöldterületek 

 

Máriapócs 13 hektáros közterületéből 2 ha működik parkként.  Jelentős parkok a görög 

katolikus kegytemplom és a polgármesteri hivatal előtti téren (Kossuth tér) találhatók, melyek búcsúk 

idején nagy tömegek számára biztosítanak felvonulási helyet. Mintegy 0,5 ha kiterjedésű az 1991-es 

pápalátogatás helyszínén létesített emlékpark a belterület déli részén. Az emlékpark szobrai a tokaji 

Közép-Európai Művésztelep alkotói jóvoltából évről-évre gyarapodnak. A település szerkezetéből 

adódóan a számos útkereszteződés újabb és újabb lehetőséget kínál kisebb közkertek létrehozására.  

A közterületek többi részét az utcai zöldsávok teszik ki, melyek fenntartását a közparkokéhoz 

hasonlóan az önkormányzat végzi. Máriapócs igen szegényes utcai zöldsávokkal rendelkezik annak 

ellenére, hogy a legtöbb utcában (a zártrendszerű és a folyókás vízelvezetéssel rendelkezőkben) 

elegendő hely áll rendelkezésre fasorok vagy cserjesávok kialakítására. Az utcafásítás és a valódi, 

gyepesített illetve sövénnyel betelepített zöldsávok létesítésének azonban nincs hagyománya a 

településen.  

 

 

1.13.  ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
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Korlátozott közhasználatú zöldterületek: 
 
Zöldterületi jellegű intézmények: 

A település régi, belterületen található köztemetője nemrég még gyönyörű, idős akácfákból 

álló fasorral rendelkezett, melyet azonban a sírokhoz való túlzott közelségük miatt kivágtak. A kerítés 

mentén szintén hiányzik a temetőt a környezetétől (sportpálya, lakóterületek) elválasztó fásítás.  A 

legészakibb telektömb belsejében, „a kertek alatt” található izraelita temető ma teljesen felhagyott, 

rossz állapotban van, nehezen közelíthető meg. 

A gyepes sportpálya környezete nem megfelelően fásított, az utca felőli palánkkerítés nem 

kellemes látvány, valamint a szomszédos temetőtől való, a két funkció összeegyeztethetetlensége 

miatt szükséges elhatárolás sincs kellőképpen megoldva. A beton lelátók és az öltöző sem felel meg 

egy kisvárosi sportpálya kívánalmainak. 

 

Zöldterülettel rendelkező intézmények: 
Máriapócs bővelkedik egyházi intézményekben, mint a templomok, a zarándokház, a 

rendházak. Ezek kertjeiről általánosságban elmondható, hogy kerítéssel körülzártak, befelé fordulnak, 

a nyugodt elmélkedést szolgálják, ennek megfelelően bensőséges hangulatot teremtenek, az 

utcaképre nincsenek hatással. Ez alól csak a középkori eredetű kegytemplom kertje kivétel, mely zöld 

szigetként jelenik meg a városka forgalmas terén.  

Az oktatási, közigazgatási és egyéb szociális intézmények közül a művelődési ház kertjében idős 

ostorfákat, az óvodakert kerítése mentén szép hársakat találunk, melyek értékes zöldfelületi elemek. 

A most épülő szociális otthon környezete még nem mutatja valódi arcát. Az iskolakert nagy részét a 

beton- és salak borítású sportpályák foglalják el, de az előkert szépen gondozott, valamint a kerítés 

mentén is történtek fatelepítések.  

 
Közhasználat elől elzárt zöldterületek: 

A hagyományos alföldi típusú parasztporták számos példája maradt meg Máriapócson, hiszen 

a lakosság nagy része ma is állattenyésztéssel és növénytermesztéssel egészíti ki jövedelmét. 

Jellegzetes gazdasági építményeik, a nagyméretű, deszkafalú csűrök és a nyitott oldalú, legfeljebb 

napraforgó-kóróból épített falú dohányszárító pajták, más néven hodályok a búcsúk alkalmával a 

zarándokok éjjeli alvóhelyéül is szolgáltak. A telkek előkertje minden háznál szépen gondozott 

díszkert, amit a gazdasági udvar, és a telek végében a haszonkert követ.  

 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

 

Az igényesen parkosított központi, templom körüli tér a nagy látogatottságnak megfelelően 

térkő burkolattal ellátott a templom bejárata előtt. A burkolt teret zöldfelület veszi körbe, gyep,- 

cserje- és lombkorona szinttel. A fásítás, főleg hárs, juhar, kőris fajokból álló faállomány a parkban 

mintegy 60%-os lombkorona-fedettséget biztosít. A zarándokok a kegytemplom körül kellemes, 

pormentes és árnyas zöld környezetbe érkeznek. 
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1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A központi parkon, valamint a horgásztó körüli parkon kívül nagyobb zöldfelülettel nem 

rendelkezik a város. A foltként elhelyezkedő zöldfelületek közötti összeköttetés hiányzik, az utcai 

zöldsávokban a gyepszint sok helyen teljesen hiányzik, jellemzőek a homokos, kopár útpadkák. Utcai 

fasorok a lakott területen nem, inkább a külterületi utak mentén jellemzőek. A zöldfelületi hálózat 

ebből adódóan nincs kiépülve a városban, a házakhoz tartozó kertek elégítik ki a lakosok ilyen irányú 

igényeit.  
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1.14.1. Terület-felhasználás vizsgálata 
 

1.14.1.1. A település szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 

A település sokutcás, szabálytalan alaprajzú útifalu. Az előkertes beépítettségű utcák 

csatlakozásánál kiöblösödő tereket találunk. Középkori településmagját a gótikus eredetű temploma 

jelöli ki. A nagymélységű egysoros – ritkábban kétsoros - szalagtelkes elrendezés alacsony beépítési 

intenzitást eredményezett. A település szerkezetét meghatározza a kelet-nyugat irányú Nyírbátor-

Napkor közötti, és az észak-dél irányú Ófehértó-Kisléta közötti út csomópontja. Itt épült fel a görög 

katolikus templom és rendház, amely kijelölte a település központját, térszerkezetileg is illetve 

megjelenés/látvány szempontjából is. A szerkezetben jól elkülöníthető a történelmi 

településszerkezet és utcahálózat, az újkor feltárásoktól, ragadványoktól. 

  
Lakó és gazdasági területek elhelyezkedése a közigazgatási területen belül 

 
Forrás: saját szerkesztés 

1.14.  AZ ÉPÍTETT KÖRNYZET VIZSGÁLATA 
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A külterületi beépítésre nem szánt területek jellemző mezőgazdasági terület-felhasználása 

mellett, jelentős kiterjedésű erdő területeket találunk. Ezek jelentős része történelmileg fennmaradt 

erdős területek, kisebb részben újkori telepítések. 

 
Erdő területek elhelyezkedése a közigazgatási területen belül 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és minőségi 
osztályok 

A település külterületének (1916,13ha) 58%-a mezőgazdasági művelési ágú. A mezőgazdasági 

területek közel 80%-a szántó terület. Minőségi osztály szerinti besorolásuk megoszlása változó. 

Jellemzően az Sz2, Sz3 minőségű területek vannak túlsúlyban a belterület keleti, valamint a Nyírbátor 

– Nagykálló közötti út nyugati végénél. Az alacsonyabb minőségű területek jellemzően a belterülettől 

délre, illetve a 4911-es déli oldalán terülnek el. 

 
Külterületi használt földterületek művelési ág szerinti megosztása 

Művelési ág Terület 
(ha) 

Mezőgazdasági 
területek 

szántó 823 954 

gyümölcsös 103 

gyep 20 

erdő 547  
Forrás: TEIR 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A hatályos településrendezési eszközök beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeinek 

tagozódása, a települészerkezetben elfoglalt helye és kiterjedése, az alábbiak szerint: 

 

A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
- Lakóterület: kertvárosias-, kisvárosias-, falusias lakóterület 
- Vegyes terület: településközponti és központi vegyes terület  
- Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató-, ipari-gazdasági terület 
- Üdülőterület: üdülőházas terület 
- Különleges terület: sportolási célú-, temető területe, idegenforgalmi (kemping, fürdő) 

hasznosítású különleges terület, rekultiválandó terület, üzemanyagtöltő területe 
 

Beépítésre szánt és nem szánt területek eloszlása 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

- közlekedési célú területek: közúti-, vasúti terület 
- zöldterület, 
- erdőterület, 
- mezőgazdasági terület (általános, gyepes, ültetvényes, zártkert), 
- különleges bánya terület 
- vízgazdálkodási terület. 
 

A beépítésre szánt területek nagyobb hányada a lakó és gazdasági területekből (kereskedelmi 

szolgáltató, ipari gazdasági) tevődik össze. A területek viszonylag koncentráltan, a közigazgatási 
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terület közép, és déli részét foglalják el. Az elhelyezkedését és koncentrácijót a Nyíregyháza – 

Nyírbátor összekötő út sávja erősen befolyásolja.  

 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolat) 

Az önkormányzat fenntartásába tartozik a Polgármesteri Hivatal, a Kulturális Központ és 

Könyvtár valamint Óvoda. A Polgármesteri Hivatal, a Kulturális Központ és Könyvtár az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia Máriapócson című projekt részeként épült és újult meg. A beruházás 2015 

évben fejeződött be. Kulturális Központ és Könyvtár önkormányzati fenntartású intézmény. Több 

funkciós intézményként a művelődési, könyvtári feladatokon túl alapvető oktatási tevékenységet is 

végez, segíti az egyesületek alapítványok munkáját. Az óvoda 75 férőhelyes, 3 csoporttal működik. 

Minden csoporthoz külön öltöző, mosdóhelyiség és terasz tartozik. A csoportszobák tágasak, 

világosak, jól felszereltek. A játszóudvar tágas, jól felszerelt, főleg fából készült udvari játékokkal. Az 

óvoda korszerű melegítő konyhával, étkezővel rendelkezik. Máriapócs városi temetőjének ravatalozó 

épület felújítása 2014-ben fejeződött be. Ezzel párhuzamosan a Máriapócs – Pócspetri összekötő 

útról letérő, a megközelítést biztosító bekötő út is felújításra került. 

 
Intézmények illetékességi területei: 

Építésügyi Hivatal    Nyíregyháza    

Építésügyi körzetközpont    Nyírbátor    

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség    Nyíregyháza    

Gyámhivatal    Nyírbátor    

Járási Hivatal    Nyírbátor    

Katasztrófavédelmi kirendeltség    Mátészalka    

Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal    Nyírbátor    

Kistérségi ÁNTSZ    Mátészalka    

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség    Nyíregyháza    

Körzeti Földhivatal    Nyírbátor    

Megyei földhivatal    Nyíregyháza    

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Nyíregyháza    

Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 
Szerv    

Nyíregyháza    

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága    

Nyíregyháza    

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága    Debrecen    

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága    Nyíregyháza    

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság    Debrecen    

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ    Nyíregyháza    

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága    Nyíregyháza    

Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv    Nyíregyháza    

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek 
Munkavédelmi Felügy.    

Nyíregyháza    

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügy.    

Nyíregyháza    

Munkaügyi központ kirendeltsége    Nyírbátor    

NeKI Kirendeltség    Nyíregyháza    

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága    

Nyíregyháza    
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága    Debrecen    

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatósága    

Debrecen    

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság    Nyíregyháza    

Polgármesteri hivatalok    Máriapócs    

Rendőrkapitányság    Nyírbátor    

Szociális és gyámhivatal    Nyíregyháza    

Városi Bíróság    Nyírbátor    

Vízügyi Igazgatóság    Nyíregyháza    

 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

A településen viszonylag kompakt módon jelennek meg a gazdasági területek, telephelyek a 

település déli oldalán a belterületi határnál, valamint a Nyíregyháza – Nyírbátor közötti út Máriapócs 

– Kisléta bekötő útjainál. Ez utóbbi területen, a vasútállomás környezetében találunk néhány olyan 

telephelyet melyek évek, évtizedek óta használaton kívül vannak. Az állomás területéhez csatlakoz 

felhagyott átrakó/depónia terület szintén használaton kívüli. A barnamezős területnek tekinthető 

részek kiterjedése a település méretéhez viszonyítva nem nagy. Azonban a frekventált, a település 

megközelítését biztosító egyik csomópontnál található ezért szembetűnő és megoldandó.  

 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött degradálódott) terület 

A település lakóterületeire nem jellemző a szlömösödés. Felhagyott, valamely társadalmi, 

térszerkezeti problémára visszavezethető degradálódó terület nincs a városban. Az idősebb korú 

lakosság magas számának jelenlétéből adódó épületállomány állag és közterületi irányába történő 

megjelenés, utcakép – különösen a településvégek esetében – szembetűnően eltér a város egyéb 

területeiről. A roma lakosság által lakott utcákban (Jókai, Petőfi utcák) az épületek állaga, 

megjelenése ebbe az irányba mutatnak, de a közterületek, közterület alkotó elemek (járda, 

csapadékvíz elvezetés) rendezettsége miatt azonban degradációról itt sem beszélhetünk.   

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálat 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

A XVIII. században kialakult szalagtelkes telekstruktúra mind a mai napig nagyobbrészt 

megőrződött. A város központjától – a Kossuth tér, görög katolikus templom együttese – távolodva a 

telekméretek folyamatosan növekednek. Néhány ingatlan az 5000 m2 nagyságot is meghaladja. A 

központot körülölelő telektömbök változatos telekstruktúrája, a szalagtelkes szerkezet folyamatos 

átalakulásának köszönhető. Ez a folyamat napjainkban is tart, köszönhetően a megváltozott 

életvitelhez köthető telekhasználat megváltozásának. Ezzel egyszersmind a település városias 

jellegének erősödését elősegítve (intenzívebb beépítés, intenzívebb telekhasználat). 
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Telekméret vizsgálat, jellemző telektömbben (Kossuth utca – Selyem utca – Ófehértói út – Kossuth tér) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

 
Az ingatlanokat legnagyobb részben magán tulajdonban találjuk. Az önkormányzati, valamint 

az egyházi ingatlanok a központban, az intézményi ingatlanvagyonban összpontosulnak. A külterületi 

beépítésre szánt ingatlanokat is szintén magán személyek birtokolják elsősorban. 

1.14.3. Önkormányzati tulajdoni kataszter 
Az Önkormányzat bérlakás állománya 2013. évig  2 db 3 szobás lakásból állt, 2014. évtől nincs a 

önkormányzati tulajdonú bérlakás a városban.  

Vagyonelem Ingatlan száma (db) Könyv szerinti bruttó értéke (e Ft) 

Forgalomképtelen törzsvagyon 159 813.344 

Korlátozottan forgalomképes 15 1.483.509 

Egyéb (forgalomképes) vagyon 195 143.825 
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Belterületi forgalomképes vagyon elhelyezkedése 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.14.4.Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
A lakóépületek 12%-a 2. világháborút megelőző évekből származik, a 70-es évek előtti időkből 

további egyharmaduk. Az épületállomány 38%-a a 70-es, 80-as évekből származik. A lakóépület 

állomány fen maradó egyötöde a rendszerváltást követő években épült. A vizsgálatok alapját a 

hatályos településrendezési terv alaptérképe képezte, melyet helyszíni bejárással, valamint légi és 

műholdas fotók elemzésével került kiegészítésre. 

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

 A lakóépület állomány 708db egylakásos épületből, 5db 2-3 lakásos, 1db 4-10 lakásos 

lakóingatlanból áll. A szinte kizárólagos egylakásos, családi házas jelleg a település falusias jellegét 

támasztja alá egyértelműen. Az épület állomány közel fele komfortos, további 38%-a 

összkomfortosnak tekinthető. A fennmaradó félkomfortos vagy komfort nélküli lakások még így is 

kiteszik a teljes lakásállomány több mint egy tizedét (15%). 
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1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

 Az ingatlanok számottevő részén hagyományosan oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző. 

Ezen belül az újonnan kialakított ingatlanok előkerttel – 3-5méter – rendelkeznek, míg a 70-es évek 

előtt létesítettek nagyobb részt, előkert nélküli, vagy 0-3 méter közötti elhelyezést mutatnak. 

A beépítési intenzitás a település központját alkotó tömbök esetén a legmagasabb. Ezeket 

követik a főbb utak mentén elhelyezkedő tömbök, illetve az eredeti szalagtelkes szerkezetet felosztó 

újabb építésű településrészek tömbjei. A legalacsonyabb intenzitással a külső periférikus, nem tisztán 

lakó funkciójú telektömbök, és a nagyobb zöldfelületi jellegű intézményt is magába foglaló 

telektömbök rendelkeznek. Az intenzitás változása követi a térszerkezeti modellt, sugaras értéket 

mutat a főtértől távolodva. 

 
Beépítési százalék vizsgálat, jellemző telektömbben (Kossuth utca – Selyem utca – Ófehértói út – Kossuth tér) 

 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

A település épületállományát magasság és szintszám alapján két részre bonthatjuk. A 

lakóépületek 100%-a földszintes vagy földszint + tetőtér beépítéses. Ez utóbbiak száma a teljes 

állományon belül nem éri el az 5,0%-ot sem. A többszintes épületek kizárólag közösségi, egyházi, 

oktatási, igazgatási funkciójú épületek alkotják, de ezek sem magasabbak két szint + tetőtér 

beépítésnél. Ezek az épületek jellemzően a Kossuth tér mentén sorakoznak, a tér térfalait alkotják. Az 

épületek nagy része magas tetős kialakítású.  
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A kialakítása vegyes képet mutat a sátortetős, az utcára merőleges és az utcával párhuzamos 

gerincű kialakítások között. A lapos tetős épületek csak mutatóban lelhető fel a településen, ezek 

felújításaikor magas tetős átépítések történtek az elmúlt évtizedben.  

 

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A település bár városi ranggal rendelkezik, de mind a mai napig megőrízte a falusias arculatát 

(egyedül talán a Kossuth tér és a környező térfalat alkotó épület együttesek környezetében érződik 

enyhe kisvárosias hangulat). Az utcaképet és a térarányt alapvetően befolyásolja a szalagtelkes 

szerkezet, amely a hosszan elnyúló utcahálózatot eredményezte. A viszonylag nagyméretű telkek az 

ingatlanok alacsony kihasználtságát eredményezte, amelyre jellemző hogy az épületek nagy része 

minimális előkerttel állnak az utcafronton. Ezzel szűkítve a belátható tereket és rontva a térérzetet a 

közterület irányából, valamint tágas, terjengős tömbbelsőket eredményezve.  

 
Utcahálózat és közterületek a városszerkezetben 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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1.14.6. Az épített környezet értékei 
 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Az Alföld egykori képéből a Nyírség őrizte meg a legtöbbet.  Az erősen mozaikos felépítésű 

tájat buckaközi mocsarak, fűz- és nyírlápok, ligetes erdők, füves vegetációval borított homokhátak 

tagolják. A Nyírség területén a vízrajzi viszonyok, a buckaközi mocsarak, szikes tavak medencéi 

alapvetően meghatározták a települések létrejöttének helyeit. Máriapócs esetén a természeti 

viszonyok mellett a település fejlődését, történetét az út menti fekvés és a Mária kegyhely jelenléte 

századokon át határozta meg.  

 
Máriapócs fekvése Lipszky János Mappa generális-án Blatt N. VIII. 

 
Forrás: mapire.eu 

 
Pócs helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással.  Az alapjául szolgáló 

személynév a Pál-lal tartozik össze, annak –cs kicsinyítőképzős származéka. A Mária-előtag a XVIII. 

században kapcsolódik hozzá, amikor az egri püspök 1715. szeptember 19-én a községet Szűz Mária 

kegyhelyének nyilvánította. A falu első említése 1280-1300 körüli, amikor is Damján fia László és 

Lőrinc fia Derzs közötti birtokperben tűnik fel terra Poulch alakban.  1326-ban, mint Fehértó nyugati 

szomszédját említik. 1327-ben vásári kikiáltási hely.  1328-ban István nevű papját említik. 1354 óta a 

Báthoriak ecsedi várának és uradalmának része, a család ecsedi ágának kihalta után az erdélyi 

fejedelmek voltak a földesurai, 1635-től Rákóczy birtok, a Rákóczi szabadságharc után a Károlyi család 

szerezte meg. A Károlyi család 1758-ban a bazilita szerzetesrendnek engedte át, akik egészen 1945-ig 

játszottak meghatározó szerepet a település életében. A középkor végén Pócs Szabolcs megye 

központi helye, amit elsősorban, mint úthálózati csomópont és heti vásár tartására jogosult faluként 

érdemelt ki.   
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Máriapócs két út, a Nagykálló-Nyírbátor út, valamint az észak felé, Kisvárdára menő út 

kereszteződésében jött létre. A két út mentén kialakult utcák fekvése már a XVIII. század végén 

készült első katonai felmérés térképlapján is jól megfigyelhetőek. A település történeti központjában 

így egy észak-déli irányú utca alakul ki, az utca mindkét oldalán szalagtelkek sorakoznak; valamint egy 

közel nyugat-keleti irányú utca keresztezi, amelyben szintén mindkét oldalon szalagtelkek húzódnak. 

A település képét ma is meghatározó soros elrendezésű szalagtelkek rendszere már a XVIII. 

században kialakul. 

A XVIII. században a település központjában már jelentős térszervező erővel jelenik meg a 

kegytemplom és a hozzákapcsolódó kolostor épülete. A település látképét mind a mai napig 

meghatározó épületegyüttes körül alakul ki a település történeti központja. A nyugat-keleti út és az 

észak-déli irányú út kereszteződésében áll a középkori eredetű, gótikus templom, amelynek 

környezetében a középkori település húzódik. 

 
A kegytemplom és a kolostor épülete a település központjában 

 
Forrás: mapire.eu 

 
Fényes Elek XIX. század közepén készült geográfiai szótárában így jellemzi Pócsot: „Pócs 

(Mária), magyar m.-város, Szabolcs vmegyében, ut. p. Kállóhoz keletre 1 1/4 mfdnyire: 216 r., 930 g. 

kath., 56 ref., 2 evang., 223 zsidó lak., rom. kath. fil. és g. kath. anyatemplommal, s görög kath. 

basiliták monostorával, 22 4/8 2-dik osztálybeli egész telekkel. Határa homokos, de rozsot, dohányt, 

tengerit bőven terem. Az idevaló bucsujárások nagy élénkséget adnak ezen városnak. F. u. a basiliták, 

Gergelyfy, Némethy, Mándy; Urbán, Tisza stb.” 
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Máriapócs a második katonai felmérés XLIV. col. 46. sect. térképlapján 

 
Forrás: mapire.eu 

 
A település 1819-ben mezővárosi rangot kap.  A XIX. század közepén készült második katonai 

felmérés téképlapján az utcák vonalvezetése már egy sokkal letisztultabb képet mutat. Kialakul az 

Ófehértói és Kossuth utca, valamint a Petri út és Bátori út jelenlegi nyomvonala. Az utcák 

kereszteződésében kialakulnak a tölcséres terek.  Megjelenik az Ófehértói utcával párhuzamos 

Selyem utca. A XX. század elején Máriapócs, nagyközség, 276 házzal és 1532, nagyrészt gör. kath. 

vallású lakossal. Posta, táviró és vasúti állomás. A Nyíregyháza-Mátészalka vasúti szárnyvonal 

megépítésre 1886-ban nyernek engedélyt. A megépült vasútvonal elkerüli Máriapócsot, a 

településtől délre húzódó vasútvonal kiépülése a település szerkezetének fejlődésére, alakulására 

nincsen hatása. A második és a harmadik katonai felmérés készítése között jelentős 

településszerkezeti változás nem következett be Máriapócs esetén. A település terjeszkedésének 

iránya azonban kezd körvonalazódni. Kialakul az újabb utcák, mint a Honvéd és Bercsényi utcák 

vonalvezetése, azonban ezek még beépítetlenek a XX. század elején. 

 
Máriapócs a harmadik katonai felmérés térképlapján 

 
Forrás: mapire.eu 
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Máriapócs mai településképét tekintve sok utcás, szabálytalan alaprajzú útifalu, kiöblösödő 

terekkel. A nagymélységű szalagtelkek soros elrendezésűek, belső kerítésekkel részekre osztottak, 

hátul csarnokos csűrrel záródó udvar. Az utcák előkertes beépítésűek. 

 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Számos 

ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt, amelyek vízmentes magaspartjai pedig kiváló 

körülményeket kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez. Nem volt ez másképp a Nyírség 

területén sem.  A homokhátak között kialakult szikes tavak, buckaközi mocsarak sűrű hálózata alakult 

ki. A tavak vízmentes magaspartjai pedig jó körülményeket kínáltak a régészeti korokban a 

megtelepüléshez. Máriapócs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A 

település közigazgatási határában több nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez nem jelenti 

azt, hogy ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti topográfiai kutatások 

még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes határa. A mellékelt lista csak 

egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, hogy 

ismerjük Máriapócs közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A 

földmunkával járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg 

lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma 

már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály 

legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely 

fogalmát. 

A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A 

település teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag 

a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagy felületű 

zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így 

különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a 

régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés 

legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, 

ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség által 

jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a régészeti 

örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább 

csökkenthető már korábban kialakított telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős 

beruházások ösztönzésével. 

Máriapócs közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek (A Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ 2016. áprilisi adatszolgáltatása alapján): 

 

azonosító név Leírás HRSZ 

57117 
Kis-lapos É-i rész (MOL 
22. lh.) 

A lelőhely jelentős része Kisléta 
közigazgatási határába esik. 2008-ban 
végzett feltárás során a Jósa András 
Múzeum régészei egy késő avar település 
objektumait tárták fel.  

032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 
032/18, 032/19, 0122/18, 0122/19, 
0122/20, 0122/21 

35601 Kossuth tér 
Középkori eredetű, gótikus templom és a 
templom körüli temető maradványai. 

26/1, 26/2, 29, 30, 318/2, 318/1, 
317, 319, 320, 321, 344, 214, 215 
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47253 Mocsolya-tanya 

A Szent Bazil rend Mocsolya tanyáján 
1925-ben találtak bronz tárgyakat a 
homokban, amelyek közül Dolhy Leontin 
görög katolikus rendfőnök juttatott el egy 
bronz tokos baltát a nyíregyházi 
múzeumba. 088/3, 088/2, 088/1, 021, 022, 023 

47254 Ciberéshegy 

1926-ban a Máriapócs-Kislétai út építése 
során kerültek őskori településre utaló 
edénytöredékek a felszínre a Ciberéshegy 
oldalából. A nyíregyházi múzeum régészei 
által végzett helyszíni szemle során 1997-
ben további őskori kerámiatöredékeket 
gyűjtöttek a Ciberéshegy oldalában. 085/1, 085/4 

47255 Páskum 

1997-ben szántás alkalmával 
bronztárgyakat fordított ki az eke az 
Ófehértói utca végén. A Jósa András 
Múzeum régészei által végzett 
leletmentés során  késő bronzkori 
kincslelethez tartozó tárgyakat sikerült 
azonosítani. 023/12 

47256 Vasútállomás 

Gencsy Albert ajándékaként került a Jósa 
András Múzeumba az a középkori 
vaskard, amelyet 1880-ban találtak a 
vasútállomás környékén, árokásás 
alkalmával. 

091/6, 090, 080/1, 080/2, 082, 
083/1, 083/2, 079, 078/1, 078/2, 
077/4, 077/5, 089, 091/7, 091/8, 
087, 081/2, 081/4, 081/3 

57101 
Pócsi-pap-dűlő keleti 
rész (MOL 23. lh.) 

A lelőhelyen 2008-ban végzett régészeti 
feltárás során késő népvándorláskori 
település és temető részletét tárta fel a 
Jósa András Múzeum. 

0122/2, 0122/3, 0122/4, 0122/5, 
0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9, 
0121, 0122/10, 0122/1 

57111 Dupas-halom 

Késő rézkor végén-kora bronzkor elején 
emelt halomsír. Jelentős tájképi 
jelentősége van. 

0120/2, 0121, 0122/3, 0122/4, 
0122/2 

57116 
Csíkós-lápos K-i rész 
(MOL 24. lh.) 

A lelőhelyen 2008-ban végzett régészeti 
feltárás során bronzkori  település 
részletét tárta fel a Jósa András Múzeum. 

0110, 0111/1, 0112/7, 0112/3, 
0111/2 

66468 Ciberés-dűlő D-i része 

A Máriapócs-Kisléta összekötő út mellett 
nyitott homokbányában bronzkori 
település maradványai kerültek felszínre. 074/4, 074/5, 074/6, 010/16 

66470 
Páskumtól É-ra, 
Ófehértói útfél 

Máriapócs-Páskum határrészen előkerült 
késő bronzkori kincslelet kutatásához 
kapcsolódó régészeti topográfiai 
kutatások során térképezett Árpád-kori 
település. 

021, 022, 023/6, 023/8, 023/9, 
023/10, 023/11, 1160/2, 1175, 
1174, 1176, 1179, 1178, 1159, 
1160/1, 1148, 1149, 1150, 1151, 
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 
1158, 023/7, 1161/1, 1161/2, 
1162/1, 1162/2, 1163, 1164, 1165, 
1166, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169, 
1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 
1177 

76025 Pócsi-halom 

Késő rézkor végén-kora bronzkor elején 
emelt halomsír. Jelentős tájképi 
jelentősége van. 

0141/7, 038/4, 038/5, 038/6, 
0141/1 

73305 Páskom II. 

Máriapócs-Páskum határrészen előkerült 
késő bronzkori kincslelet kutatásához 
kapcsolódó régészeti topográfiai 
kutatások során térképezett őskori 
település. 023/19, 023/12, 023/14, 023/17 
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75839 Ciberés-dűlő kelet 

A Máriapócs-Kisléta összekötő út mellett 
nyitott homokbányában előkerült 
bronzkori település kutatásához 
kapcsolódó régészeti topográfiai 
kutatások során térképezett település. 074/1, 072/2, 072/1, 072/3, 073 

79103 Füle-dűlő 

Máriapócs határában végzett régészeti 
topográfiai bejárás során térképezett 
település, csak régészeti terepbejárásból 
ismert. 

011/5, 011/7, 011/6, 011/8, 817, 
819, 014/11, 013, 014/7, 818/1, 
818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 
818/7, 811, 08, 011/3, 012/2 

36876 Ercsi-vár lapos VII. 

A lelőhely jelentős része Pócspetri 
határába esik, az őskori erődített 
település, Ercsi-vár régészeti kutatásához 
kapcsolódó régészeti topográfiai 
kutatások során térképezett település. 023/54, 0112/16 

 
Máriapócs déli határában húzódó nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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Máriapócs északi határában húzódó nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további 

régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Máriapócs határában, azonban a kevés és pontatlan 

helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges. 

 Máriapócs-Gergelyffy Dezső birtoka: 1899-ben került a Jósa András Múzeumba két egymás 
mellett előkerült bronzkori bronz bogrács. 

 Máriapócs határa: Közelebbről meg nem határozott lelőhelyről 1931-ben került napfényre 
egy Mátyás korabeli sarkantyú, amit Gregori József juttatott el a múzeumba 

 Máriapócs-Návai Tivadar kertje: III. Valentinianus császár arcképével díszített római kori veret 
került innen a Jósa András Múzeumba. 

 Máriapócs határa: Közelebbről meg nem határozott lelőhelyről 1893-ban került elő egy bronz 
tokosbalta, amit Gencsy Albert ajándékozott a múzeumnak. 

 
Máriapócs közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti 

lelőhely nem található. 

 

Máriapócs közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek 
 

Római katolikus templom környezete: Pócs középkori településének elhelyezkedésére a 

középkori eredetű, gótikus stílusban épült római katolikus templom utal. A település középkori 

központjában a templom állt. A középkori településhez tartozó épületek, régészeti jelenségek a 

templom körül húzódtak.  A belterületen végzett régészeti kutatások hiányában a középkori település 

pontos kiterjedésének megrajzolását nem tudjuk elvégezni. A középkori település maradványait a 

belterületen modern építési törmelék borítja, amelynek vastagságát régészeti kutatás hiányában 

nem ismerjük, azonban azt valószínűsíthetjük, hogy egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet 

számítani késő középkori-kora újkori településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően 

a település központjában, a mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal 

kell eljárni. Az építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet megrendelése. 
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Máriapócs határában további régészeti érdekű területeket találunk az egykori szikes tavak, 

mocsarak, lápok magas partjain. Máriapócs keleti határában húzódik közel észak-déli irányban a 

Máriapócsi (IV.)főfolyás, amely egy egykori nyírvízfolyás, ami több egykoron vízjárta medencét 

kapcsol össze. Máriapócs közigazgatási határába eső vízmentes magaspartja régészeti érdekű 

területnek minősül, ahol a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek 

előkerülésére kell számítani. Különösen a főfolyás keleti partján húzódó Csonkás-dűlő nyugati fele, a 

Nagy-Árok-dűlő nyugati fele, a Hal-dűlő nyugati fele, a Csendes-kert nyugati fele, a Barát-lapos teljes 

területe; a főfolyás nyugati partján emelkedő Akasztó-hegyi-dűlő keleti fele. Máriapócs nyugati 

határában húzódik közel észak-déli irányban a Bogáti (IV/4.)-főfolyás, amely egy egykori nyírvízfolyás, 

ami több egykoron vízjárta medencét kapcsol össze. Máriapócs közigazgatási határába eső vízmentes 

magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol a kulturális örökség védelméről szóló törvény 

értelmében régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Különösen a főfolyás nyugati partján 

húzódó Görcsös-lapos délkeleti része. Régészeti érdekű területnek minősül a Csíkos-lápos teljes 

vízmentes területe. 

Régészeti érdekű területek Máriapócs közigazgatási határában 
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Forrás: saját szerkesztés 

 
 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

 
Máriapócs a XVIII. század közepétől jelentős búcsújáróhely. A település arculatát ezért 

elsősorban egyházi épületei határozzák meg. A település képének feltárulásában elsődleges szerepet 

a görög katolikus zarándoktemplom tornyai játszanak.  

 

 
 

A zarándoktemplom és a hozzá kapcsolódó kolostorépület a település központjában 

helyezkedik el. Az egyházi épületek körül alakult ki a település mostani központja is. A történeti 

településmagot alkotó Kossuth tér ma már kisvárosi hangulatot áraszt az utóbbi években épült, a 

térfalakat határoló középületeknek köszönhetően. 
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Általános iskola a Kossuth téren 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A XIX. század második feléből és XX. század elejéről ma már csak néhány épület maradt meg, 

amelyek azonban meghatározó elemei Máriapócs arculatának. 

 
Polgármesteri Hivatal a Kossuth téren 

 
 (Forrás: saját szerkesztés) 
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Egykori művelődési ház a Báthori úton 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A tájegységre jellemző népi építészet elemeit megőrző lakóépületek közül még néhány látható 

Máriapócson, amelyek jelentős része helyi védelem alatt áll. Az utca tengelyre merőlegesen 

elhelyezett tornácos parasztházak kedves színfoltjai a település arculatának, azonban kevés számuk 

miatt nem meghatározó elemei a falusias utcaképnek. 

 

  
                Lakóház, Ófehértó u. 32.          Lakóház, Petri u. 12. 
 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökség várományos terület 

Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Máriapócs közigazgatási 

határában.  

 

1.14.6.5. Műemlék, műemlék együttes 

 
Római katolikus templom, műemléki törzsszám: 6137, hrsz.: 29, Kossuth tér 

Gótikus eredetű, sokszögű záródással ellátott keletelt téglatemplom, nyugati toronnyal. A 

síkmennyezetes hajóhoz kelet felől csúcsíves diadalívvel kapcsolódik a fiókos dongaboltozatú 

szentély. A sekrestye észak felől csatlakozik a szentélyhez. Gótikus eredetre utalnak a szentély 

támpillérei, déli csúcsíves ablakai, valamint a torony nyugati elfalazott ablakai. A torony gótikus 
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ablakainak kialakítása a XIV. század első felében történhetett. Valószínűsíthetjük, hogy ez a templom 

állt már akkor, amikor papját 1328-ban említik. 1332-ből származó írásos forrás alapján a templomot 

Boldogságos Szűz tiszteletére szentelték. A templom 1597-ben a reformátusok kezébe kerül, akiktől a 

katolikusok 1767-ben szerezték vissza. 1978-as felújítási munkák során bukkantak rá a hajó északi 

falán a Köpönyeges Máriát ábrázoló freskó részletre. 

 

  
 

Máriapócs római katolikus templom 

 
 

Gótikus ablakok a római katolikus templom tornyában 
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Görög katolikus templom, műemléki törzsszám: 6138, hrsz.: 1, Kossuth tér 36. 
Kettős homlokzati toronnyal ellátott, egyhajós és kereszthajós, tágas félkörívű szentéllyel 

záródó barokk templom. A templom főhomlokzata előtt vakolt kerítésfal húzódik, kapuzata hullámos 

oromzatú. A jelenlegi templom helyén a XVII. században egy fatemplom állhatott, amelyben először 

könnyezett a később Bécsbe szállított nevezetes Mária kép. A most álló templomot 1731. és 1756. 

között építették. A templomban található ikonosztázion szintén a XVIII. században készült. 

 
Görög katolikus templom 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Görög katolikus kolostor, műemléki törzsszám: 6139, hrsz.: 2, 4, 3/1, 3/2, Kossuth tér 13. 

Négyszögű udvart körülvevő, négyszögű, emeletes, barokk épület, déli szárnyán három 

rizalittal. Észak felé a templommal emeletes folyosóépület köti össze, amely alul árkádos. Az épület 

szerkezete a hagyományos kolostortípust követi. Egyszerű vakolt téglaépület, vakolatkeretes, téglány 

alakú ablakokkal. A kolostorépület építését 1749-ben kezdték meg, amelyet Károlyi Ferenc 

pártfogásával 1753-ra fejeznek be. 
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Országos műemléki védelem alatt álló ingatlanok Máriapócson 

 
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai, történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

Máriapócs közigazgatási határában a műemlékvédelem sajátos tárgyai közé sorolt történeti 

kert, temető és temetkezési hely nem található. 

 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

Máriapócs területén műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem került 

kijelölésre.  Az országos műemléki védelem alatt álló épületek esetén a védéshez kapcsolódóan, 

külön jogszabályban nem jelöltek ki műemléki környezetet. Ennek megfelelően a római katolikus 

templom, a görög katolikus templom és kolostor műemléki környezetének megrajzolásakor a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény rendelkezései az irányadóak. A római 

katolikus templom ex-lege műemléki környezete a 26/1, 26/2, 30, 214, 215, 318/1, 318/2, 319, 320, 

344, 210, 265 helyrajzi számú ingatlanokat fedi le. A görög katolikus templom ex-lege műemléki 

környezete 2, 26/2, 30, 4, 24/1, 208/2, 207/1, 206, 3/2, 31/2 helyrajzi számú ingatlanokat fedi le. A 

görög katolikus kolostor ex-lege műemléki környezete a 24/1, 26/2, 30, 206, 207/1, 208/2, 21, 20/1, 

20/2, 19, 18, 17/2, 17/1, 6, 5/2, 34/4, 34/3, 54, 1, 31/1, 31/2 helyrajzi számú ingatlanokat fedi le. 

 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

 
2011. november 7-én elfogadta a Parlament a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV törvény módosítását, amely bevezette a nemzeti és történelmi emlékhelyek fogalmát. 2012. 

január 1-től hatályba lépő módosítás „Az emlékhelyek védelme” című fejezetében szabályozza a 

nemzeti és történelmi emlékhelyek védelmét. Az emlékhelyek fogalmának bevezetésére a nemzeti 
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identitástudat erősítése érdekében került sor. Az emlékhelyek olyan szimbólumok, amelyek 

általánosan elfogadott helyszínei a magyarság történetének, melyek mindenki által elérhetőek és 

identitásképző mivoltuk általánosan elfogadott. A nemzeti emlékhelyek azok a helyszínek, amelyek 

hazánk múltjában kiemelkedő szerepet játszottak, vagy valamely történelmi kor meghatározó 

színterei voltak, egyúttal a nemzet önazonosítását illetően is kiemelkedő jelentőségűek. A történelmi 

emlékhelyek közé olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek tartoznak, 

amelyek nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó 

jelentőséggel bírnak, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért 

megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 

23.) kormányrendelet értelmében 39 történelmi emlékhely található Magyarországon. A történelmi 

emlékhelyek listája azonban az országgyűlés jóváhagyását követően bővülhet.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincs nemzeti emlékhellyé nyilvánított helyszín, azonban a 

megye két történelmi emlékhellyel is büszkélkedhet. A 303/2011. (XII. 23.) kormányrendeletbe 

szerepel ugyanis a Máriapócs, Kegytemplom és Bazilita monostor, valamint a Nyírbátori Református 

templom és fogadópalota.  

 

1.14.6.9. Helyi védelem 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2001./VIII. 30./KT. SZ. egyes épületek és 

építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendeletében az 

alábbi épületek kerültek helyi védelem alá: 

 
Utca, házszám  Helyrajzi szám  Jellemző használat  Meghatározó értékei  

Egyedi művi   értékek 
Épületek és   építmények 

Báthori u. 25. 14 Művelődési Ház   és 
Könyvtár 

Hely, tömeg, anyaghasználat 

Kossuth u. 16. 208/2 Nagy   Szent Bazil 
rendi   nővérek, Szent 

Makrina Szoc.   Otthon 

Hely, városképi megjelenés, utcai 
homlokzat, 

Kossuth u.-Báthori   u. 
sarok 

27 Egészségház Tömeg, homlokzatok 

Honvéd u. 11. 726 lakóház Tömegarány, lépték, utcakép 
és   telken belüli elhelyezés 

Honvéd u. 31. 736 lakóház Tömegarány, lépték, utcakép 
és   telken belüli elhelyezés 

Selyem u. 60. 90 lakóház Tömegarány, lépték, utcakép 
és   telken belüli elhelyezés 

Béke   u. 7. 569 lakóház Lépték, tömegarány 

Selyem u. 49. 143 lakóház Tömegarány, lépték, utcakép 
és   telken belüli elhelyezés 

Báthori u. 20. 334 Gazdasági mellék-építmény Telken belüli   hely, tömegarány, 
alkalmazott   ép. Anyagok, 

homlokzat 

Szőlő   u. 18. 521/1 lakóház Utcai   homlokzat 

Szőlő   u. 5. 578 lakóház Utcai   homlokzat 

Petri   u. 12. 505 lakóház Telken belüli   hely, tömegarány, 
alkalmazott   ép. Anyagok, 

homlokzat 
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Selyem u. 33. 151 lakóház Tömeg, homlokzat 

Selyem u. 21. 158 lakóház Tömeg, homlokzat 

Ófehértói u. 48. 241 lakóház Beépítés, tömeg, utcai –oldalkerti 
homlokzat 

Ófehértói u. 27. 301 lakóház Beépítés, tömeg, utcai homlokzat 

Báthori u. 30. 339 lakóház Beépítés, tömeg, utcai oldalkerti 
eredeti homlokzat 

Ófehértói u. 59. 285 lakóház Beépítés, tömeg, utcai homlokzat 

Ófehértói u. 32. 233 lakóház Beépítés, tömeg, utcai homlokzat 

Ófehértói u. 10. 221 lakóház Beépítés, tömeg, utcai homlokzat 

Kossuth u. / tér /   25. 5 Lakóház + kerítés Beépítés, tömeg, utcai homlokzat, 
tetőforma és   anyag 

Gyulaji u. 10. 366 lakóház Beépítés, tömeg, utcai homlokzat 

Gyulaji u. 12. 367 lakóház Beépítés, tömeg, utcai homlokzat 

Kossuth u. 17. 192/2 Egyházi múzeum Beépítés, tömeg, utcai – oldalkerti 
homlokzat, telek 

Kossuth u. 11. 195 lakóház Beépítés, tömeg, utcai – oldalkerti 
homlokzat, telek 

Petri   u. 7. 9 lakóház Tömeg   és utcai homlokzat 

  
Szobrok 

  

Helye                         helyrajzi szám 

Kossuth tér 30 ivókút   

Kossuth tér 30 emlékmű   

Pápa tér 0100 szobor   

 
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001(VIII.30) számú - a város 

építészeti örökségének helyi védelméről szóló - önkormányzati rendeletének illetve 14/2001(VIII.30) 

számú – egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezéséről szóló – 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 5/2013.(VI.21.) rendelet kiegészítette a helyi védett 

értékek körét. 

 
Növények 

Növény Utca házszám Hrsz 

Fenyőfa Ófehértói 9 312/3 

 

A helyi védelem alá helyezett épületek, építmények védelmére a Máriapócs Város 

Önkormányzat Képviselőtestülete 13/2001./VIII. 30./KT. SZ. a Város építészeti örökségének helyi 

védelméről szóló rendeletet fogadott el.  

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
Máriapócs napjainkban az ország egyik legismertebb kegyhelye, jelentős zarándokhely. Az 

országosan védett műemléképületek között így csak egyházi épületet találunk. Máriapócs 

fejlődésében fontos szerepet játszik a zarándoklatokhoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések 

megvalósítása. Máriapócs településképe az utóbbi években jelentősen átalakult, archaikus elemek 

ma már alig fedezhetők fel, amelyek szinte kizárólag egyházi épületek. A településközpontban 

található építészeti értékek kiemelését, hangsúlyozását a zöldfelületek növelésével, parkok 

kialakításával, gondozásával is elő lehet segíteni. 
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A kevés országosan védett érték mellett jobban kellene tudatosítani a város arculata 

szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti értékeket. Ezt a 

feladatot egyrészt a település helyi értékvédelmi rendelete el tudja látni. Máriapócs helyi védelmi 

rendelete számos népi építészeti jelleget őrző, az utcakép, tömegalakítás szempontjából jelentős 

értéket képviselő épületet helyezett helyi védelem alá. Ha áttekintjük ezeknek az épületeknek az 

állagát azt tapasztaljuk, hogy egy részük üresen áll és gyakorlatilag mindegyik helyi védett épület 

korszerűsítés, modernizáció, felújítás előtt áll. Ezen épületek felújítása során a legnehezebb feladat a 

mai XXI. századi funkció megtalálása, amely szinte az egyedüli biztosítéka ezen régi épületek 

fennmaradásának. A megtalált funkció mellett fontos szerepet játszik még az új funkcióhoz 

kapcsolódóan az épületek modernizálása, esetleges bővítése, amelyet csak az épületek építészeti 

értékeinek figyelembevételével, hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani. 

A középkori eredetű településközpontban, a Kossuth tér környezetében, a Kossuth utcán, a 

Kossuth utca és Báthori utca kereszteződésénél tervezett esetleges új beépítések esetén számolni 

kell késő középkori-kora újkori településnyomok előkerülésével. A településen komoly 

örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. Ahogyan fentebb említettük, 

Máriapócs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé, így újabb régészeti 

lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkani különböző földmunkák során. A 

nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek 

előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy 

hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén 

a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti 

dokumentáció, ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti 

örökség által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során 

a régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe. A régészeti örökségvédelmi kockázat 

tovább csökkenthető már korábban kialakított telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős 

beruházások ösztönzésével. 
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1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
A város az M3-as autópálya kiépülésével a gyorsforgalmi úthálózatról 15 percen belül elérhető 

területekhez tartozik, az Ófehértói lehajtón keresztül, amely mindössze 8 km-re található a várostól. 

Máriapócs közúti közlekedési kapcsolatai kedvezőek. Máriapócsot közvetlenül az M3 autópálya 

kapcsolja be a nemzetközi közlekedési vérkeringésbe és köti össze a fővárossal. Az autópálya az V. 

számmal megjelölt Velence-Trieszt-Ljubjana-Maribor-Budapest-Ungvár-Lvov-Kijev irányú páneurópai 

közlekedési folyosó része, ezért fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be az áruszállításban. Az M3 

autópályának két nemzetközi dimenziója van. Egyrészt Észak-kelet Magyarországgal együtt 

Kárpátalját, Kelet-Szlovákiát, Észak-Erdély és Dél-Lengyelországot bekapcsolja a nemzetközi 

vérkeringésbe. Másrészt a nagy távolságú, transzkontinentális jelentőségű, ugyanis az M3 keleti 

folytatása Magyarországot, Ukrajnával és ezáltal Oroszországgal és Távol-Kelettel kapcsolja össze. Ez 

a kedvező közlekedés-földrajzi beágyazódottsága a településnek kifejezetten kedvezően hat a 

Máriapócs idegenforgalmára, hiszen potenciális küldő területeket kapcsol össze.  

 
5. térkép: V. Páneurópai folyosó (Velence-Triest-Ljubjana-Maribor-Budapest-Ungvár-Lenberg-Kijev) 

 

Forrás: http://web.archive.org/web/20110223194354/http://www.unece.org/trans/main/ter/Countries/PanEuCorridors.html 

  

1.15. KÖZLEKEDÉS 

http://web.archive.org/web/20110223194354/http:/www.unece.org/trans/main/ter/Countries/PanEuCorridors.html
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A település közúthálózati megközelíthetősége észak-déli irányból a 4927-4929-es sz, utakon 

keresztül biztosított. Kelet-nyugati irányban, a szomszédos településekre a 4928-as (Pócspetri) úton, 

alsórendű egyéb úton Nyírgyulaj megközelíthető. A tényleges kelet-nyugati irányú közlekedési 

kapcsolatot a belterülettől délre húzódó 4911-es – Nyíregyháza-Nyírbátor – út biztosítja. A 4911-es 

számú út Nyíregyházát köti össze Nyírbátorral és a magyar-román országhatárral a vállalji határátkelő 

irányába. A 4911. számú út biztosítja a közvetlen nemzetközi összeköttetését a településnek 

Romániával.  

 
Máriapócs közlekedés-földrajzi kapcsolatai 

 
Forrás: Sz-Sz-B megyei területrendezési terv 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 
A település Nyíregyházától DK-re található. A szomszédos Ófehértó területét érinti az 

M3-as autópálya nyomvonala. Ófehértó területén található a legközelebbi lehajtó, melynek a 

megközelítését Máriapócs felől a 4927-es és a 4105-ös utak között épült összekötő út biztosítja. 

Nyíregyháza és Nyírbátor felől a 4911 sz. ök úton, Ófehértó felől a 4927 ök úton, Pócspetri felől 

pedig a 4928 sz. ök úton közelíthető meg. A  4911. ök  út a Nyírbátor és Nyíregyháza felé vezető út. 

Osztályba sorolása K.V. külterületi összekötőút, napi forgalma ÁNF=3842 j/nap=4438 E/nap. Az út 

2×1 forgalmi sávos. A külterületi burkolatszélesség nem felel meg az előírásoknak, melynek 

fejlesztése szükséges a közútkezelő távlati terveiben. Az út burkolatminősége megfelelő, mivel 

néhány évvel ezelőtt történt a 4911. számú út teljes körű felújítása Nyíregyházától-Nyírbátorig. 

Közlekedésbiztonsági szempontból kedvező, hogy a 4911. számú út közvetlenül nem halad át a 

településen.  

A  4927. ök út az Ófehértótól Máriapócson keresztül menő út. Osztályba sorolása K.V., illetve 

B.V.c., forgalma nem jelentős, ÁNF=1591 j/nap=1739 E/d. Az út 2×1 forgalmi sávos. A belterületen a 

burkolatszélesség 6,0 m körüli, ami nem felel meg az útügyi előírásoknak. A külterületi 
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burkolatszélesség sem felel meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szükséges a közútkezelő 

távlati terveiben. A burkolatminősége megfelelő.  

A  4928. ök  út a Máriapócstól Pócspetri felé vezető út. Osztályba sorolása B.V.c., forgalma nem 

jelentős. Az út 2×1 forgalmi sávos. A belterületen a burkolatszélesség 5,5m, ami nem felel meg az 

útügyi előírásoknak. A burkolatminősége nem megfelelő. 

A 4929. ök  út a Máriapócstól Kisléta felé vezető út. Az út 2×1 forgalmi sávos. A külterületi 

burkolatszélesség nem felel meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szükséges a közútkezelő távlati 

terveiben. A burkolatminősége megfelelő. 

Máriapócsi közlekedéshálózat és elemei 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A településen lévő önkormányzati utak a helyi forgalmat bonyolítják, és vezetik rá az 

Állami Közút kezelő útjaira. Az utak forgalma nem jelentős. Szélességük 3,0-6,0 m. Az aszfalt 

burkolatú utak aránya jelentős a településen. A burkolatok kopórétege az építéskor nem mindenhol 

készült el, így a közeljövőben ezeket pótolni kell. 

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1.Közúti 

 
Máriapócsra az Észak-magyarországi Közlekedési Központ ZRt. üzemeltetésében naponta több 

autóbusz járat közlekedik. Állomásjárat, Baktalóránháza-Ófehértó-Máripócs, Nyírbátor-Máripócs-

Pócspetri, Nyíregyháza-Máripócs-Pócspetri útvonalon közlekednek a járatok. 

 
Buszmegálló a 4911-es úton, a vasútállomásnál 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Az autóbuszmegállók helye a Kislétai elágazás, Vasútállomás, Teleház, Városháza, Bogáti u. 4., 

Rákóczi Tsz. A Vasútállomásnál van egy meglévő buszforduló terv, melyet aktualizálni kell, és a 

megfelelő körülményeket ki kell alakítani. A településközpontban jelenleg több megálló van, és a 

különböző vonalak járatai nem ugyanazt a megállót használják. Az autóbusz megállóhelyek helye a 

rájárási távolságot nézve nem mindenhol megfelelő. A busz- megállók elhelyezése nem mindenhol 

szabályos. A leszállóhelyeket előírás szerint kell kialakítani, mert jelenleg nem megfelelőek. 

 
  



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

168 

1.15.3.2.Kötöttpályás 

 

Máriapócs a 113. számú, Nyíregyháza – Nyírbátor vasútvonalon van. Naponta több vonatpár 

közlekedik. A vasútállomás külterületen, a 4911. sz. út mellett található. A 113. számú Nyíregyháza – 

Nyírbátor egyvágányú, dízel üzemű vasútvonal, engedélyezett sebessége Nyíregyháza és Nagykálló 

között 60 km/óra, majd Nyírbátorig 50 km/óra. Ez a vasútvonal biztosítja a megyeszékhely 

kapcsolatát Nagykállóval, Nyírbátorral, Mátészalkával és Fehérgyarmattal. Nyírbátor - Mátészalka 

között a Debrecen – Mátészalka vasútvonallal közösen halad, itt 80 km/h az engedélyezett sebesség. 

A Nyíregyháza-Nyírbátor vonalszakasz, rendkívül korszerűtlen és elavult állapota miatt jelenleg a 

feladatát nem tudja ellátni, az utasforgalom jelentős része a párhuzamosan közlekedő autóbuszokat 

használja. 

 

Magyarország vasúti személyszállítási térképe – részlet 

 
Forrás: www.vasut.info 

 
 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
Máriapócson van kül és belterületi kerékpárút. A 4911. számú út csomópontjából egészen a 

város központjáig, onnan pedig Pócspetriig vezet kerékpárút Ez a kerékpárforgalmi hálózat két 

részletben épült meg. Az első ütemben kerékpársáv épült, a projekt keretében a 4927. számú út 

mentén, a Vasút utca, a Bogáti utca és a Báthori utca nyomvonalán került kialakításra 8500 méter 

hosszan. Ez a kerékpárút csatlakozik a Máriapócs-Pócspetri között meglévő kerékpárúthoz. A másik 

kerékpárút fejlesztés a város külterületén került kialakításra, a 4927. számú út mentén, a Vasút utca 

belterületi határától a 4911. számú főközlekedési útig. A két kerékpárút fejlesztési beruházás közel 

140 millió forintos európai uniós támogatással valósult meg 2010 folyamán.   

Lényeges szempont a város külterületi kerékpáros hálózatának kontextusa. A Dél-Nyírségben 

jelentős kerékpárút fejlesztések zajlottak az elmúlt évek során, illetve jelenlegi is zajlik több 

településeket összekötő kerékpárutak tervezése. A 4911. számú út mentén indokoltabb lenne egy 

összefüggő kerékpárút hálózat létrehozása hivatásforgalmi és idegenforgalmi szempontból egyaránt. 

Tekintve, hogy a 4911-es út mentén a térség egy lineáris tengelyre felfűzhető, a települések pedig 

közel vannak egymáshoz, lehetséges a kerékpáros turizmus fejlesztése, mivel számos nemzetközi és 

belföldi érdeklődésre számot tartó vonzerő koncentrálódik ebben a térségben. Másrészt 

http://www.vasut.info/
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Nyíregyháza, Nagykálló és Nyírbátor jelentős foglalkoztatási szerepkörrel bír, amely indokolja a 

hivatásforgalmú kerékpározás feltételeinek megteremtését. A 4911. számú út mentén különösen 

indokolt a kerékpárforgalmi hálózatok kiépítésének befejezése Nyíregyháza-Nyírbátor között. 

Jelenleg a szakasznak már több eleme megépült (Nagykálló teljes belterület, Nagykálló-Kállósemjén 

közötti szakasz), de még fontos szakaszok hiányoznak. A kerékpáros turizmus és hivatásforgalomi 

kerékpározás megélénkülésének előfeltétele a kerékpárutak megépítése, ugyanis a 4911-es út 

viszonylag magas közúti forgalmat bonyolít le. Ebben a térségben több kerékpárút fejlesztési 

projektet készítettek el az önkormányzatok 2016. év első felében, amelyekre pályázatot is nyújtottak 

be a Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében. A legfontosabb tervek között 

szerepel a Kállósemjén belterületi kerékpárút megépítése, a Kállósemjén-Máriapócs közötti szakasz 

kiépítése, illetve a Nyírgyulaj-Nyírbátor közötti szakasz. Ezeknek a szakaszoknak a megépülése esetén 

Nagykálló és Nyírbátor között biztosítható lenne egy egybefüggő kerékpárút hálózat létrehozása. A 

legnagyobb hiányosságot a Nyíregyháza-Nagykálló közötti szakasz hiánya okozza, ugyanis itt a 

legmagasabb a közúti forgalom, mivel az autópálya felhajtó csomópontját érinti ez az út. Egyelőre 

ennek a szakasznak az előkészítése sem indult el. A Dél-Nyírség kerékpárút hálózata szempontjából 

lényeges még megjegyezni egy észak-déli tengelyt a 471-es út mentén, amely Debrecen-

Hajdúsámson-Nyíradony-Nyírmihálydi-Nyírbogát-Nyírbátor-Nyírcsászári-Nyírmeggyes településeket 

köti össze. Ennek a hálózatnak az összes külterületi szakasza megépült az elmúlt években. A 471-es 

főútvonal - az úgy nevezett halálút - mellett a kerékpárút építése már évekkel ezelőtt elkezdődött 

Debrecen felől, majd az elmúlt években folytatódott Nyíradony térségében. 2012-2015 között 

megépült a Nyírbátor-Nyírcsászári-Nyírmeggyes közötti szakasz és a Nyíradony-Nyírmihálydi-

Nyírbogát közötti szakasz. 2015.végén elkészült a Nyírbogát-Nyírbátort összekötő kerékpárút. Ezzel 

lényegében Debrecentől Nyírcsászáriig egybefüggő külterületi kerékpárút hálózat alakult ki. Ez a 

kerékpárút fontos szerepet játszik, abban hogy a Nyírségi desztináció és kiemelten Máriapócs és 

Nyírbátor Hajdú-Bihar megye irányából is megközelíthető legyen. Tervek között szerepel a Nyírbogát-

Kisléta-Máriapócs kerékpárút megépítése, amely közvetlen biztosítaná Máriapócs számára a rákötést 

a Debrecen-Nyírbátor közötti kerékpárút hálózatra.  
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6. térkép: Kerékpárforgalmi hálózatok a Dél-Nyírségben 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon 

bonyolódik. A helyközi forgalmat bonyolító utakon távlatban mindenképpen járda építése szükséges. 

A kisebb önkormányzati utak esetében a jelentéktelen forgalom miatt nem túl balesetveszélyes. 

 
Kerékpárút az Ófehértói út elején 

 
(forrás: saját szerkesztés) 
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1.15.5. Parkolás 
A településen belül kiépített parkoló a Bazilika előtt, a Kossuth téren, az Óvoda előtt, az 

Általános Iskola előtt, a Polgármesteri hivatal előtt, az Idősek Otthona előtt, valamint a Piac mellett 

található. A főbb intézmények, illetve a település frekventált területei ellátottak. A kisebb 

önkormányzati utak mentén a csekély forgalom miatt nem okoz problémát a közterületen, az út 

padkán történő parkolás. Parkoló hiány állapítható meg az önkormányzati intézményeknél (iskola, 

Polgármesteri Hivatal, óvoda, Egészségügyi Központ, Művelődési ház, piac), illetve az egyházi 

intézményeknél. Megfelelő mennyiségű parkoló nem épült ezeken a helyeken már abban az 

időszakban sem, amikor épültek az intézmények. A városközpontban lévő intézmények, üzletek 

kiszolgálására nincs elegendő parkolóhely, illetve a közterületi parkolási lehetőségek korlátozottak. A 

városközponton kívüli területeken – mivel családi házas beépítés a jellemző – a lakosoknál parkolási 

probléma nincs.  

Jelentős parkolási probléma alakul ki a búcsúk idején, ugyanis ekkor egyszerre több tízezer 

ember érkezik a településre. Ennek a problémának az orvosolása érdekében a településrendezési 

terv jelentős parkoló területeket jelöl ki. A nagyobb búcsúk, rendezvények kiszolgálása érdekében 

ideiglenesen alakítanak ki parkolóhelyeket, illetve ideiglenes forgalom szabályozást léptetnek életbe, 

amellyel csökken a városközpont forgalomterhelése. Az autók parkolását ilyenkor a pápatér melletti 

zöld területeken biztosítják első sorban. 

 
Parkoló a Kossuth tér déli oldalán 

 
(forrás: saját szerkesztés) 

 
A város rendelkezik parkolási koncepcióval, de önálló parkolási rendeletet nem alkotott. Az 

egyéb, eseti vagy eseményhez kötött un. várakozási terület használatáról és kezelésének 

szabályozásáról, 15/2015 (IX. 09.) számon a Képviselő-testület rendeletet alkotott. 
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1.16.1. Vízi közművek 

1.16.1.1.Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

 

A vízbázis a Dél-Nyírségi süllyedék hidrogeológiai tájegységen belül helyezkedik el. A 

kitermelhető víz vas, mangán tartalma határérték feletti. A vízminőségi osztály besorolás II. osztályú. 

A Máriapócs Vízmű vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű víz- bázisok közé tartozik. 

A település saját vízművel rendelkezik, a vízbeszerzés 2 db mélyfúrású kútból történik. A vízműről 

történik Pócspetri vízellátása is. Az ivóvízhálózat kiépítése még a 80-as években megtörtént a 

településen, Pócspetrivel közösen. Vízkezelési technológia kiépített kapacitása: 1000 m3/d. Jelentős 

ipari vízfelhasználás a Gloster Kft. Konzerv-és almafeldolgozó üzem területén van, egyedi kutas 

vízbeszerzéssel, 41.000 m3/év vízfelhasználással. A települési elosztóhálózat DN80-DN250-es 

nyomócsövekből 1980-ban készült, kb. 14 km hosszú, nagy részben körvezetékes és kisebb részben 

ágvezetékes hálózat. A rákötések aránya magas, 95%-os. 

A településen az Önkormányzat kezelésében 1 db hévízkút van. A 1.sz kút 860 m mélységű. A 

kitermelt víz 51 °C hőmérsékletű. Felhasználása jelenleg nem megoldott, a hasznosítás előkészítése 

folyamatban van. Az önkormányzat elképzelései között hévízhasznosítási alternatíva van. A hévizek 

általánosan tapasztalható rétegenergia csökkenése miatt elsősorban gyógyászati és balneológiai 

célokra kell felhasználni, ezért kiemelt cél a gyógyturizmus fejlesztési feltételeinek megteremtése, 

amely jelentős forrásokat igényel. Az önkormányzat fejlesztési elképzelései között szerepel egy 

lakópark létrehozása a termálkút környezetében. A lakópark kialakítását elsősorban az indukálja, 

hogy a Nyírbátorban jelentős iparfejlesztések zajlanak, amely dinamikusan vonzza a munkaerőt. 

Ennek hatására már elindult Nyírbátorban egy lakópark kialakítása. Azonban Máriapócs is lehet vonzó 

település a Nyírbátorban dolgozók számára, hiszen Máriapócs kedvezőbb lakókörülményeket tudna 

biztosítani. Van olyan fejlesztési alternatíva is a város termálvíz készletének hasznosítására 

vonatkozóan, amely a fent említett lakópark energiaellátást biztosítaná.  A lakópark kialakításának 

legnagyobb gátját az jelenti, hogy a terület nem közművesített.  

 
21. táblázat: Vízgazdálkodás és vízellátás adatai Máriapócson 

 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Összes  szolgáltatott 
víz mennyisége 
(m

3
/év) 

82.000 79.000 70.000 66.000 65.000 65.000 66.000 

Közüzemi 
ivóvízvezeték 
hálózatba bekapcsolt 
lakások (db) 

670 659 659 660 662 662 668 

Forrás: TEIR 

  

1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 
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1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

 

A város szennyvízhálózata és szennyvíztisztító telepe közös Pócspetrivel, amely 2000-ben épült 

meg. 2007-ben zajlott a szennyvízberuházás II. üteme, amely a szennyvíztelep 100%-os kapacitás 

bővítését és a hiányzó szennyvízhálózat kiépítését célozta. A fejlesztés 272 millió forintos hazai 

támogatással valósult meg. A telep fogadja Pócspetri településen keletkező szennyvizeket is. A 

településen elválasztott rendszerű gravitációs csatorna üzemel, közbülső átemelőkkel. A 

csatornahálózat DN 200 KG PVC gerincvezetékből és DN 150 KG PVC bekötővezetékből áll. DN63 KPE 

ill. DN100 KM PVC anyagúak az átemelőkhöz tartozó nyomóvezetékek. 

 
22. táblázat: Máriapócsi szennyvízhálózat és szolgáltatás fontosabb adatai 

 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-
hálózatban 
(közcsatornában) 
tisztítottan elvezetett 
összes szennyvíz 
mennyisége [m3] 

70.000 70.000 94.000 78.000 77.000 94.000 87.000 

Közüzemi 
szennyvízhálózatba 
bekapcsolt lakások 
száma (db) 

524 517 517 540 546 541 548 

Közüzemi szennyvíz 
gyűjtő hálózat hossza 
(km) 

12 12 12 12 13 15 15 

Forrás: TEIR 
 

A közműolló tekintetében elmondható, hogy a 2014-es adatok figyelembevételével, Máriapócs 

jóval kedvezőbb helyzetben van, mint az országos, megyei vagy járási átlag.  



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

174 

42. ábra: Közműolló arányának alakulása Máriapócson, egy km ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza, 
(%) 

 
Forrás: TEIR 

 
A megyében a csatornázás üteme felgyorsult az elmúlt tíz évben az állami támogatásoknak 

köszönhetően. A csatornázott települések száma megötszöröződött a rendszerváltás óta, melyben 

döntő arányt képviselnek a kistérségi rendszerek. A Nyírbátori járás területén jelentős 

szennyvízhálózati fejlesztések zajlottak le az utóbbi években. A projekt keretében 6 település több 

mint 24 ezer lakosának életminőségében történik szignifikáns változás 2015. második felére. 

Összességében 55,7 km gravitációs gerinccsatorna lefektetésén keresztül újabb közel 3500 

lakóingatlan tud majd rácsatlakozni a szennyvízelvezetési rendszerre, amely egy új fejlesztésű 

szennyvíztisztító telepen, és egy bővített, korszerűsített telepen kerül tisztításra. A Nyírbátor és 

Encsencs között kiépült szennyvízelvezetési agglomerációhoz Nyírbátor, Nyírvasvári, Piricse, 

Encsencs, Nyírbéltek, Nyírgyulaj települések csatlakoznak. A fejlesztés eredményeként jelentősen 

javult a térség közműellátottsága. A fenti adatsorban még nem láthatóak a Nyírbátori járás 

tekintetében a 2015-ben megvalósult fejlesztés hatásai.  

 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Máriapócs a 46. sz-ú Nyíri belvízrendszer területéhez tartozik. Domborzata enyhén tagolt 

jellegű. Befogadó a Máriapócsi (IV. számú) főfolyás. A jellemző terepmagasság 136,00 – 155,00 mBf. 

között változik, de zömében 140,00-145,00 mBf. közötti magasságok vannak. A város területén 

találhatóak még az alábbiak csatornák: Bogáti (IV/4.sz.) mellékág, IV/4-1. számú oldalág, a Létai-

Pócspetri (IV/3-1. sz.) oldalág, illetve a Gyulaji (IV/5. sz.) mellékág. A Máriapócsi (IV. sz.) főfolyás az 

öblözetre jellemző 20 l/s/km2 fajlagos vízhozamra lettek kiépítve. Közvetett befogadó a FETIVIZIG 
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kezelésű Máriapócsi (IV. számú) főfolyás. A településen áthaladó belvízcsatornák a Máriapócsi (IV. 

számú) főfolyásba csatlakoznak, melyek a NYÍRSÉGI VGT. kezelésében vannak. 

A belvízrendezés jelentős részben megoldott a településen. A belvíz elöntések a város K-i 

oldalán a kertekben alakultak ki, mert az itt lévő terület mély fekvésű terület mely 136,00-138,00 

mBf. magasságú. Az elöntések külterületen elsősorban a Bogáti (IV/4. sz.) mellékág és a Máriapócsi 

(IVsz.) főfolyás csatlakozásában alakultak ki. Új beépítésre szánt terület csak vízrendezett terület 

lehet, tehát a beépítés előtt a mély fekvésű részeken a feltöltést és a vízelvezetést meg kell oldani. Ez 

a belterületen általában véve megoldható. A belvízcsatornák mentén a parti sávot, kezelői sávot 

biztosítani kell, azt beépíteni nem lehet, mely Igazgatósági kezelésű csatornák és Társulati kezelésű 

csatornák esetében egyaránt a part élektől számított 3,0 - 3,0 m. 

 

1.16.2. Energia 
 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 

 
Villamos energia 

 

Máriapócson a az elektromos energia és közvilágítási hálózat a település kül és belterületén a 

lakó és ipari ingatlanok vonatkozásában 100%-ban kiépített. A középfeszültségű szabadvezetékek és 

földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Rt. elosztóhálózatának részei, ezek több helyen 

magántelkeken haladnak. Ezek oldják meg közép/kisfeszültségű transzformátorokon keresztül a 

terület villamos energia ellátását. A meglévő középfeszültségű hálózatok alkalmasak a területek 

folyamatos energiaellátására. A meglévő TR állomások tovább bővíthetőek. A kisebb átlagos 

fejlesztéseket a TR állomások jelenlegi állapotukban is elviselnek. TR cserével további bővíthetőségek 

hajthatóak végre. Nagyobb igények kielégítésére kell újabb TR állomást telepíteni.  A közvilágítás a 

közcélú hálózat tartóoszlopain elhelyezett lámpatestekkel van biztosítva. A közvilágítási lámpatestek 

korszerűsítése 22 utcából, 13 utcában megtörtént, ettől függetlenül Máriapócs város jelenlegi 

közvilágítása csak részben tekinthető korszerűnek. A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a 

kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes hálózattal üzemel, többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó 

oszlopsorra szerelt lámpákkal van megoldva. Az önálló közvilágítási hálózat, a szabadvezetékes 

környezetben minimális. A Kossuth tér környezetében földkábeles hálózat került kiépítésre, önálló 

közvilágítási hálózattal. A közvilágítási feladatokat az E.ON látja el, a felépítmény az ő tulajdonukban 

van, az áramszolgáltatás költségét a város fizeti. 
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43. ábra: Háztartási villamos energia fogyasztás Máriapócson 

 
Forrás: TEIR 

 
Földgázellátás 
 

A városban 1994-ben lett kiépítve a gázhálózat. A területen jelenleg a TIGÁZ Rt. működik, mint 

gázszolgáltató. A lefedettségi terület alapján a központi belterület szinte teljes része földgázzal 

ellátott. A város gázellátása az D-i irányból Kisléta felől jövő 6 bar-os nagy középnyomású 

gázvezetékre telepített gázfogadó állomásról biztosított. A településen középnyomású (3 bar) 

hálózat épült KPE csőből, D63 – D160 mm mérettel. A hálózat viszonylag új, ezért rekonstrukciós 

igény nem várható a közeljövőben. A gázszolgáltató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a 

meglévő hálózatban még vannak tartalékok, melyek az igénynövekedést kielégíthetik. 

 
Biztonsági övezetek paraméterei 

 Épülettől Vasúttól 

kisnyomású vezeték 2m 2m 

középnyomású vezeték 4m 4m 

nagy középnyomású vezeték 5m 5m 

 

Máriapócs közigazgatási külterületét érinti a MOL Rt. üzemeltetésében lévő 64bar-os, DN 

800 „Összefogás” nagynyomású gázvezeték. A vezeték biztonsági övezete ezen a szakaszon 50-50 

méter mindkét irányban. 
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Nagy és nagyközép nyomású gázhálózat Máriapócs körzetében 

 

Forrás: MOL gázhálózati üzletág 

 
A gázhálózat hossza 24 km hosszú, a lakások 65%-a be van kapcsolva a gázhálózatba. A 

településen a közintézmények energiaellátása gázzal történik. Bekötések számát és a 

földgázfogyasztást az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer 

segítségével a mellékelt táblázatokban mutatjuk be.  

 
Gázfogyasztás és bekapcsolt lakások, gázhálózat hossza: 

 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Összes  
szolgáltatott gáz  
mennyisége 
(m

3
/év) 

1.575.000 1.276.000 1.527.000 1.401.000 1.227.000 1.290.000 
1.375.000 

Gázhálózatba 
bekapcsolt  
lakások száma (db) 

512 515 519 511 505 479 
472 

Gázhálózat hossza 
(km) 

17 20 20 24 24 24 
24 

Forrás: TEIR 
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44. ábra: Háztartási gázfogyasztás Máriapócson (1000 m³/fő) 

 

Forrás: TEIR 

Távhő: 
A településen vezetékes távhőszolgáltatás nincs kiépítve. 

 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatok energiagazdálkodás 
lehetőségei 

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló 

energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is figyelembe 

véve, szél erőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése nem lenne 

gazdaságos. A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak világításra és 

technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne termikus célú 

energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt ilyen célú 

alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol más 

energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós fűtésre 

javasolható. 

 

1.16.2.3. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 

üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval ellátott 

elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. Javasoljuk ezen kívül az elektromos hálózat 

felújítását is. Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények térvilágításának gazdaságos 

működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő működtetését, de kézi lekapcsolásra 

való lehetőséggel. 
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Továbbá szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 

lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 

 csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 
 csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek 

azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel rendelkeznek. Az 

IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a világítótesteket, melyekkel 

teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető. 

 
 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

 
1991-ben Máriapócs öt szomszédos településsel közösen csatlakozott a T-COM hálózathoz. A 

telefonhálózat jól kiépített légkábeles, melyet a Magyar Telekom Nyrt. folyamatosan bővít, 

korszerűsít. Több helyen már földkábeles hálózatot is kialakítottak. A településen a T- mobil, a 

Telenor és a Vodafone GSM állomások jól foghatóak. Máriapócson szélessávú kommunikációs és 

televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A város 1991-ben 

létrehozta kábeltelevíziós hálózatát, amelyet az Elektronet Zrt. Nyíregyháza működtet. A településen 

működik városi televízió.  
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1.17.1. Talaj 
A település az Észak-Nyírségi tájegységben található. A Nyíregyházát és Nyírbátort összekötő 

4911. számú út és a vele párhuzamosan futó vasút mentén Kállósemjén után több nádas, 

rekettyefüzes, magassásos, mocsárrét és láprét fordul elő a gyakran pangóvizes területeken. Ezeket a 

változatos, tipikus és átmeneti élőhelyeket a műút és a vasút között és mentén 20–30 m széles 

természet közeli zöld folyosó köti össze. A táj északi részét kovárványos barna erdőtalaj, déli 

területeit laza futóhomok, jellegtelen váztalaj fedi. A löszös-homok és homokos-lösz felszíneken 

mezőségi talajok alakultak ki. A már művelés alá vett futóhomokon a humuszosodás jelei 

mutatkoznak. A Nyírség ősi folyóvizeinek medreiben tápanyagokban viszonylag gazdag réti talajok 

alakultak ki. A humuszos réteg alatt mészkiválások, mészkőpadok fordulnak elő, továbbá 

gyepvasérces réti talajok is találhatók itt, amint az Bátorliget mellett is megfigyelhető. Erdőtársulásait 

akácosok és nyárfások alkotják egy kevés tölgy- és fenyőerdővel. Helyenként éger-, fűz- és 

nyírfacsoportokat is találunk. 

 

1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek 
A 19. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. A lefolyástalanságot a sajátos 

geológiai felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen idézték elő. 

Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló csapadék egy része ugyanis 

leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget. Csapadékosabb időben, a homokdombok 

közti mélyedésekben összegyűlt víz és hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét. Az 

akkori társadalmi – gazdasági helyzetben a fő célkitűzés a mezőgazdasági termőterületek növelése 

volt, ennek érdekében elvégezték a Nyírség lecsapolását. A szabályozás eredményeképpen a nyírségi 

vizeket a Tiszába szállító Lónyay-főcsatornába délről hat nagyobb, és több kisebb csatorna torkollik. A 

mai Lónyay-főcsatorna 1882-ben készült el, majd 3 évre rá a jelentősebb csatornák, főfolyások, 

összesen 750 km hosszban. A felszín alatti vizekről elsősorban azért kell említést tenni, mert a 

Nyírség döntő része beszivárgási terület, a felszínen végrehajtott beavatkozások kihatnak a felszín 

alatti vízháztartásra is. A talajvízjárást természetes és mesterséges hatások egyaránt befolyásolják. A 

Nyírségben a talajvíz szintje a homokdombok alatt 4-8 m-re, a homokdombok közötti mélyebb 

részeken 1-2 m-re van a felszíntől. A megfigyelési adatok egyértelműen jelzik, hogy míg a 

külterületeken az átlagos talajvízszint folyamatosan csökken, addig a csatornázatlan települések alatt 

emelkedik, vagy folyamatosan magas szinten van. 

A belvizek tározására, valamint az öntözési igények kielégítésére az alegység területén számos 

tározó került kialakításra, melyből több kijelölt álló víztest. A vízgyűjtő egészét jelentősen befolyásoló 

lefolyási, utánpótlódási, megcsapolási viszonyokat jelentősen módosító beavatkozások hajtóereje 

egyértelműen a mezőgazdaság, valamint a településfejlesztés. A terület lakosságának megnövekedett 

mezőgazdasági terület iránti igénye következtében kialakított belvízelvezető rendszer ma már 

azonban nem elégít ki minden igényt. A terület adottságai nem kedveznek a kialakított, mai 

szántóföldi kultúráknak sem. A vizek elvezetése, a talajvíz süllyedése, kedvezőtlenül érintik a 

természetes, vagy természeteshez közel álló vízi, vizes, víztől függő ökoszisztémák állapotát is, mely 

kedvezőtlen hatásokat az éghajlatváltozás tovább súlyosbít. 

1.17. KÖRNYEZTVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 
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A terület a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében 

felszín alatti vizek vonatkozásában fokozottan érzékeny kategóriába tartozik. A 43/2007.(VI.1.) 

FVM.rendelet értelmében nitrát érzékenynek mondható. 

Napjainkban mezőgazdasági szempontból jelentős probléma a térségben vízvisszatartás 

hiánya. Az öntözővíz eljuttatása ebben a térségben a jelenlegi hátrányos helyzetből való kitörést 

erősítené. Az öntözött területen termelési rendszerben foglalt rendező elvek mellett termelhető 

kultúrnövényekről is beszélhetünk: pl,a dohány termelés újraindítása, a hazai cukor cirok termő 

területének növelése, vagy a csicsóka termelés termőhelyi területének növeléséről.  

A település parkjában a központtól nem messze 200 méter mélyről termálvíz 52 C fokos 

termálvíz tör a felszínre (Szent János víz) Na(Cl,HCO3) gazdag, amely a 3 darab mintegy 3 hektáron 

elhelyezkedő mesterségesen kialakított tórendszer a városhoz közelebb eső oldalán található. A 

tavak között közvetlen vízkapcsolat van feltöltésük a Bogáti IV./4-es mellékágáról történik. Kitörést 

jelenthet a turisztika és idegenforgalom termálvíz hasznosításával. A víz elhelyezése magas 

sótartalom miatt környezetvédelmi szempontból problémát okozhat. 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelem 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többszörösen módosított 21/2001. 

(II.14.) Korm. rendeletben a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt levegővédelmi 

ügyek közül kiemelendő az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények 

meghatározása, betartásának ellenőrzése. Ezen követelmények Máriapócs településen 

önkormányzati rendelettel nincsenek szabályozva, ezért eltérő jogi szabályozás hiányában az égetés 

tilos. A településen időszakosan megjelenő pollen illetve parlagfű okozhat az időjárástól függően a 

lakosság körében kisebb allergiás panaszokat. 

A település területén és közigazgatási határain belül kevés ipari tevékenység zajlik, összesen 

négy bejelentett pontforrás található. A pontforrások jellemzően a lakott területektől jelentős 

távolságban találhatók. 

 

 Telephely jellemzői      Telephely címe 

1.     Gázátadó állomás külterület 
2.   Konzervüzem Pócsi sarok 
3.   Központi állattartó telep 094/1 
4.  Terményszárító telep Állomás mögött 

 
 

A lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális terhelést jelentő légszennyező forrás az 

közúti közlekedés. Ez gyakorlatilag csak a közlekedési utak közvetlen környezetében (belterületen a 

beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50-100 m széles sávban) jelentkezik. A nyírségi 

homokon, a lecsapolt síklápi és réti talajokon jelentősebb kiporzást, mezőgazdasági eredetű 

porterhelés feltételezhető. 
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1.17.4. Zaj és rezgésterhelés 
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település területén (lakóövezetben) üzemi 

zajforrással nem kell számolni. A közlekedési zajterhelés szempontjából a település kedvező 

helyzetben van, nagyobb forgalmú tranzit utak (M3, 4911.) elkerülik. A településen átmenő forgalom 

szempontjából a 4927. Számú a települést Ófehértóval összekötő közút belterületi szakaszán 

található védendő objektum (lakott épület 200 m-es távolságban). A 4911. számú út mellett lévő, út 

melletti külterületi lakott helyeken a legközelebbi védendő épületek előtt elhelyezkedő szabványos 

megítélési pontokon számítható megítélési alapállapotban a közlekedési zaj messze elmarad a 

közlekedési zaj határértékétől. Az átmenő forgalom miatt az útpályák kialakítása miatt amennyiben a 

kötelező sebesség határt nem tartják be a gépjárművezetők gyorsan haladnak, ezért jelentős port 

vernek fel a járművek, valamint a zajkibocsátásuk is megnő.  Zajkibocsátás Vasút utca mentén 

elsősorban közlekedési eredetű. 

 

1.17.5. Sugárzás védelem  
A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív 

dózissal terhel. A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, 

élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai 

viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros különbségek is lehetnek a 

háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem befolyásolható. Élettani hatás 

szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a villamos és a mágneses 

terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is befolyásolják: 

- a vezetékek föld feletti magassága 
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése 
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget 
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják) 

 
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől: 

750 kV - 40 m, 400 kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m. Ezen védőtávolságok betartását a 

településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások során figyelembe kell 

venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és szemben a villamos térrel 

kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás 

mágneses tér ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások 

esetén, Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 

MHz 9.000.000 µW/m.2 A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették 

alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket. 

 

1.17.6.Hulladékkezelés 
A településen a keletkezett kommunális hulladékot Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft. társaság hetente egy alkalommal elszállítja Nagyecsedi regionális hulladéklerakójába.  

A településen nem található hulladékudvar. A közszolgáltató által végzett egyéb hulladékok 

(papír, műanyag, fém, üveg) begyűjtése havonta szelektív módon történik. Közterületen több helyen 

található kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet. A településen található szilárd hulladéklerakó 

rekultivációja, az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás 

tagjaként 11 településsel együtt 2012-14 - ben valósult meg. A projekt sikerességéhez Máriapócs 

település Önkormányzata is hozzájárult. Hulladéklerakó területén lévő fás szárú növények, bokrok, 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

183 

cserjék irtását elvégezte, a hulladék áthámozása és frakcióra való átrostálásra került. A hulladék 

rostálását követően a hasznosítható és nem hasznosítható frakciók külön történő deponálása, 

elszállítása az engedéllyel rendelkező bodrogkeresztúri lerakóba megtörtént. A kiegyenlítő, 

gyökérzáró, takaró rétegek a helyben rostált 0-20, 20-60 frakció méretű anyagok felhasználásával 

került kivitelezésre. Az altalaj és a talajvíz szennyezettség vizsgálata megvalósult. A földmunkák 

végeztével az érintett területeken a biológiai rekultivációt is végrehajtottak, melynek rövid távú célja 

a tartós és tájba illeszkedő zöldfelület kialakítása gyeptelepítéssel és, hosszú távú célja pedig, az 

élhető tiszta lakókörnyezet kialakítása, a település hulladékgazdálkodásának minőségi javítása. A 

településen működő vállalkozások üzemeléséből elvileg nem keletkezik veszélyes hulladék.  A 

vállalkozásoktól veszélyes hulladék a regionális szilárdhulladék lerakó telepre nem kerül. 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós konfliktusok közé 

sorolhatók a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és elhagyott külterületi 

lakó épületek okozta konfliktusok. Fejleszthető terület a történelmi egyházi épületek tágabb 

környezetének állapota, ezek az arculatnak megfelelő fejlesztése. A tartós konfliktusként 

tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra valamint a városon belül 

rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális környezetterhelésekre. A városi 

zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai (védő- és 

takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.   

1.17.8. Árvízvédelem 
A település közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett. A településen árvízvédelmi 

rendszer elemeivel (I. és II. szintű) sem érintett.  

1.17.9. Fennálló környezetvédelemi konfliktusok, problémák 
A település viszonylag jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával 

rendelkezik, azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a 

fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és 

korszerűsíteni való a kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a 

csapadékcsatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés arányát növelni 

szükséges, meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges. Ezzel együtt a városi funkció 

erősítése, rendezettebb kialakítással, és a közlekedés fejlesztésével elsődleges a környezeti elemek 

védelme mellett. 

A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb cél, hogy az 

embert körülvevő épített és természetes elemek közötti összhangot megteremtsék, valamint 

állapotuk javulását elérjék. A környezetterhelés csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés, az 

emberi életminőség javítása a program kiemelt területeit képezik.
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1.18.1.Építésföldtani korlátok  

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Az Országos Barlangnyilvántartás adatai szerint a település közigazgatási területe nem érintett 

alábányászott területekkel, barlangok és pincék területeivel. 

1.18.1.2. Csúszás-, és süllyedésveszélyes területek 

Az Országos Felszínmozgás Kataszter nyilvántartása szerint a település közigazgatási területen 

nem érintett csúszás-, süllyedésveszélyes területekkel. 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A várost és környékét igen ritkán érik földrengések. Az ország szeizmikus veszélyeztetettségi 

zónáiból, a település közvetlen környezete a 2. zónához tartozik. (PGA értéke: horizontális gyorsulás 

értékek 50 évre, 10 % meghaladási valószínűség mellett (1/475 és gyakoriság) az alapkőzeten, „g” 

egységben). 

 
Magyarország szeizmikus zónatérképe 

 
(Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda) 

 

A történelmi és a jelen korokban feljegyzett szeizmológiai események által nem, vagy szinte 

alig érintett területen fekszik Máriapócs városa. A település közigazgatási területe nem érintett 

földrengés veszélyeztetett területekkel. 

 

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLET-FELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST 
BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 
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Magyarország szeizmotektonikája 

 
Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda 

 
Magyarország földrengélyveszélyeztetettsége 

 
Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A település közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, továbbá árvízvédelmi 

rendszer elemeivel (I. és II. szintű) sem érintett. 

 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

A településen található felszíni vízfolyások közül a Bogáti (IV/4.) mellékág a településen 

lefolyásra kerülő csapadékvizek elsődleges befogadója. Másodlagos befogadó a település határában 

található Máriapócsi-(IV.) főfolyás. Belvízvédelmi szempontból 2010 évben a FETIVIZIG I. sz. Nyíri 

Szakaszmérnöksége az Észak Alföldi Operatív Program, azon belül a „Térségi vízrendezés” című 

felhívás keretében a Nyíri (46. sz.) belvízrendszer rehabilitációja II. ütem Máriapócsi- főfolyás 

komplex vízrendezése címmel pályázatot nyújtott be. A támogatási döntés 2010. június 3-án 

megszületett, mely szerint a projekttámogatást nyert. Ennek keretében térség belvízelvezető 

csatornáit megújították (iszapolás és műtárgy helyreállítási feladatok). Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye területrendezési terve alapján a település közigazgatási területe nem tartozik a rendszeresen 

belvízjárta területek övezetébe. 

 
Magyarország belvízveszélyeztetttségi térképe 

 
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
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Belvízzel elöntött területek területek 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.18.2.3. Mélyfekvésű területek 

A város hatályos településrendezési eszközeiben rögzített „Mélyfekvésű vízállásos terület”-ek 

elhelyezkedése a közigazgatási területen belül az alábbi térképen kerültek bemutatásra.  

 
Mélyfekvésű vízállásos területek 

Forrás: Saját szerkesztés 
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1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

Máriapócs közigazgatási területe árvízvédelmi rendszerekkel nem érintett. A település a 46. sz-

ú Nyíri belvízrendszer területéhez tartozik. Domborzata enyhén tagolt jellegű. Befogadó a Máriapócsi 

(IV. számú) főfolyás. A település területén található még az alábbi csatornák: Bogáti (IV/4. sz.) 

mellékág, IV/4-1. számú oldalág, a Létai-Pócspetri (IV/3-1) oldalág, illetve a Gyulaji (IV/5. sz.) 

mellékág. 

 

1.18.3. Egyéb 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, felszakadás) 

A település közigazgatási területén nincsenek kedvezőtlen morfológiai adottságok. 

 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

A település közigazgatási területén nincsenek mélységi és magassági korlátozások. 

 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

A település közigazgatási területén tevékenységből adódó korlátozásról nem beszélhetünk. 
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági nyilvántartása alapján Tokaj közigazgatási 

területe nem érintett bányászati területtel. (www.mbfh.hu). Megkutatott ásványi nyersanyag 

lelőhely az alábbiak szerint található: 

- a 16-04-05-001 kódszámon, „Máriapócs I.-homok” védnevű bányatelken homok ásványi 

nyersanyag előfordulás. A bányatelek bányászati jogával a P-D. Gold Mine Trans Kft. „f.a.” 

rendelkezik.  

Bányatelek elhelyezkedése 

 
(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve alapján a település közigazgatási 
területe nem tartozik az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe.

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐ HELY  

http://www.mbfh.hu/
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1.20.1. A városi klíma kialakulása 
Az egyedi, városi klíma létrejöttének alapja az emberi tevékenység, melynek hatására a 

különböző éghajlati elemek jelentősen módosulhatnak a települést övező természetes környezethez 

képest. E változások nem függetlenek egymástól, hanem szoros ok-okozati összefüggésben állnak. 

 

 
Az egész folyamat kiindulópontja az emberi tevékenység, melynek hatására sajátos, 

mesterséges felszín jön létre. Ennek jellemzője az, hogy igen változatos, kis területen belül hirtelen 

módosulhat, a különféle éghajlati paramétereket pedig jelentősen befolyásolja. A városban lehulló 

csapadék a mesterséges, nem vízáteresztő felszíneknek és a csapadékelvezető csatornahálózatnak 

köszönhetően nagyon gyorsan lefolyik, így a városban a párolgás rövidebb ideig tart és kisebb 

mértékű, mint a városkörnyéki területeken. Ezáltal a városban a relatív nedvességtartalom is kisebb 

lesz. A felszín másik fontos hatása a sugárzási paraméterek módosulásában nyilvánul meg. Azt, hogy 

egy adott felszín a ráeső napsugárzást milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza, a felszín 

tulajdonságai döntően meghatározzák. A változatos felszín, a nagyobb érdesség miatt a város felett 

nagyobb a súrlódás, ami a szélsebesség csökkenéséhez és a turbulencia fokozódásához vezet. 

  

1.20. VÁROSI KLÍMA 
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Felszíntípus Albedó (α) Emisszivitás (ε) 

Csupasz talaj        (sötét, nedves) 0,05- 0,98- 

      (világos, száraz) 0,40 0,90 

Sivatag 0,20-0,45 0,84-0,91 

Fű  hosszú (kb. 1 m magasságú) 0,16- 0,90- 

      rövid (kb. 0,02 m magasságú) 0,26 0,95 

Mezőgazdasági földek, tundra 0,18-0,25 0,90-0,99 

Gyümölcsös 0,15-0,20 
 

Erdő    Lombhullató (lomb nélküli állapot) 0,15- 0,97- 

      Lombhullató (lombos állapot) 0,20 0,98 

      Örökzöld 0,05-0,15 0,97-0,99 

Víz      (kis zenitszög esetén) 0,03-0,10 0,92-0,97 

      (nagy zenitszög esetén) 0,10-1,00 0,92-0,97 

Hó régi 0,40- 0,82- 

      friss 0,95 0,99 

Jég tenger 0,30-0,45 0,92-0,97 

      gleccser 0,20-0,40 
 

Aszfalt 0,05-0,20 
 

Beton 0,10-0,35 
 

Fehér festett fal 0,50-0,90 
 

Színes festett fal 0,15-0,35 
 

Piros/barna tetőcserép 0,10-0,35 
 

Tégla és kő 0,20-0,40 
 

Kátrány és sóder 0,03-0,18 
 

Hullámlemezes tető 0,10-0,15 
 

 
Mindezek hatására megváltoznak a hőháztartási viszonyok: a város területén hőmérsékleti 

többlet alakul ki. Ezt kiegészíti az is, hogy a levegőszennyezés hatására fokozódik a különféle 

üvegházgázok koncentrációja a város fölött, ami erősíti az üvegházhatást. 

 

1.20.2. Máriapócs városi klímáját befolyásoló tényezők 
A közvetlenül a településről származó hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, így azok 

idősoros összehasonlítása, elemzése, un. középértékek eredeztetése csak a Vámosoroszin üzemelő 

észlelő állomás adatai alapján lehetséges. 

Középhőmérsékletek 2013-ban érvényes sokéves átlaga °C-ban (1967-2015) 

1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó Éves 

-1,8 0,1 5,2 11,2 16,8 19,8 21,5 20,9 15,9 10,1 4,6 -0,1 10,3 

(Forrás: TIVIZIG) 
Középhőmérsékleti átlagok 2015. évi észlelés °C-ban 

1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó Éves 

0,9 1,6 6,4 10,9 17,2 21,4 24,2 25,5 19,2 10,8 5,6 2,9 12,2 

(Forrás: TIVIZIG) 
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A város klímáját jelentősen befolyásoló geomorfológiai képződmény nincs, a település 

közvetlen környezete nagykiterjedésű vízfelületektől is mentes. Az alapvetően érvényesülő 

kontinentális éghajlat az elhelyezkedésből adódik. Az ország egyik legszárazabb területének 

(mérsékelten meleg - száraz) zónájához tartozik a település. A sokéves átlag 599 mm csapadék 

mennyiséget rögzít. 

Klimatikus viszonyok eloszlása Magyarországon 

 
 

A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított közterületek nem 

összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást tudnak csak 

kifejteni. A település szerkezetéből és jellemző beépítési módjából adódóan a burkolt felületek 

aránya viszonylag alacsony, nem jellemzőek a városi un. faltól-falig szilárd burkolatú térrészek. A 

tömbbelsőkben összeérő telekvégek zöldfelületei többnyire egyszintesek, a fásított felületek 

kiterjedése minimális, egysoros. A település központját alkotó Kossuth tér jelentősebb kiterjedésű 

burkolt felületeit jól megtörik a zöld felületek, számos nagylombos fával. Azonban a tér határain túl, 

de akár a tér túloldalán már semmilyen fásított felületet nem találunk. Ezért összességében a 

központ mikro klimatikus viszonyai negatív irányúak. A város klimatikus viszonyainak alakulásában 

nagy szerepet játszik, hogy a közvetlen környezetben nagykiterjedésű erdősült területeket, 

vízfelületeket nem találunk. Továbbá jelentős geomorfológiai mozgás sem jellemzi a területet, 

amelyek önmagukban un. légcsatornák kialakulását eredményezhetnék. 

 
Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet >25 °C) az 1980-2009-es időszakban 
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(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

1.20.3. A klímabarát város kialakulásának alapvetései, ajánlása 
1. Klímapartnerség és többszintű kormányzás a városokban 

A városok számára széles körű és rendszeres, szervezett partnerség létrehozása ajánlatos, 

amely a következőket veszi figyelembe: 

 Együttműködés a város működését érintő nemzeti, regionális hatóságok és önkormányzatok 
között, összhangban az ágazati politikákkal is. 

 A városi klímapolitikát széles körre épülő, tartós és jól szervezett partnerség keretében kell 
kialakítani, mely mind a lakosságot, mind a civil és gazdasági szereplőket magába foglalja. 

 Integrálni kell a klímabarát szempontokat a szabályozásoktól a lakosság és a gazdasági 
szereplők tájékoztatásán és ösztönzésén keresztül egészen a közszolgáltatások 
működtetéséig minden téren. A városi önkormányzat minél több szakterületre 
támaszkodhat, annál erősebb városi klímapolitikát tud megvalósítani. 

 A városi klímapolitika kialakításának egyik legfontosabb eszköze lehet a város 

 gazdaságpolitikája, amennyiben az képes a zöld gazdaság céljait és elveit követni, valamint 
erősíteni a helyi erőforrásokra épülő helyi gazdaságot. 

 Európai és nemzeti szinten biztosítani kell a városi és városhálózati klímapolitikai 
kezdeményezések megismerését, és hasznosítani azok tapasztalatait, lehetőleg városi 
hálózatokon keresztül. 
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2. Klímatervezés az integrált stratégiákban 
A városoknak az alábbi elvek szerint érdemes integrálniuk az éghajlati szempontokat saját 

stratégiáikba: 

 A városi klímatervezést a város más fejlesztési és irányítási folyamataihoz kell kötni egy 
integrált, többszintű megközelítéssel, mind a kibocsátás-csökkentés és megelőzés, mind az 
alkalmazkodás lehetőségeit figyelembe véve. 

 A klímaváltozást a városok stratégiai tervezési folyamatának minden egyes lépésénél 
figyelembe kell venni (helyzetfeltárás, célok és eszközök kijelölése, a nyomon követés és a 
végrehajtás megtervezése). 

 
3. Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 
A városoknak törekedniük kell: 

 a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és 
együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált 
területhasználat kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás; 

 a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést 
biztosító zónákkal; 

 a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; optimalizálni 
kell a munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok elhelyezkedését; 

 a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a 
városszerkezetben; 

 a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket; 

 magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) 
hasznosítására, és kerülni kell a zöldmezős beruházásokat. 

 
4. Város és vidéke (város és környéke) együttműködései 

A helyi önkormányzatoknak és az érintett társadalmi szereplőknek érdemes együttműködniük 

annak érdekében, hogy: 

 Erősítsék a város és vidéke munkamegosztáson alapuló együttműködését, úgy, hogy az a 
város szétterülését megfékezze, megelőzve így a beépített területek összenövését, a fokozott 
energiafogyasztást és ökológiai funkciójú területek elvesztését. 

 Korlátozzák a városok szétterülését, megakadályozva a városkörnyéki vidékies területek és 
természetes zöldterületek beépítését, a város elkerülhetetlen növekedése a közösségi 
közlekedési útvonalakat kövesse 

 A városban élők élelmiszerszükségletét mind nagyobb arányban a környék mezőgazdasági 
termelői biztosítsák, az értékesítési lánc rövidüljön és lehetőleg maradjon a térségen belül. 

 
5. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és társadalmi következmények 

Annak érdekében, hogy a városok segítsenek a hátrányos helyzetű csoportokon, és hogy 

figyelembe vegyék a klímaváltozás társadalmi hatásait, az alábbiakat kell tenniük: 

 Fokozottan figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekeit és 
kockázatait, hiszen nekik további erőfeszítésekre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak a 
változó körülményekhez. 

 A városok legyenek fokozott figyelemmel a megelőző és alkalmazkodási intézkedésekkel járó 
lehetséges negatív társadalmi hatásokra, és ilyen esetben tegyenek ellensúlyozó 
intézkedéseket, különösen azokban a térségekben, ahol sokan élnek hátrányos helyzetben. 

 
6. Klímabarát építészeti megoldások 

A helyi építészeti szabályozás és építészeti kultúra fejlesztése során a városoknak a 

következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni: 
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 Megelőzés – hatékony energetikai megoldások az építészetben, energiatudatos építészet (pl. 
passzívház, alacsony szén-dioxid-kibocsátású épületek). 

 A háztartások energiafogyasztásának mérséklése (fűtés, hűtés, világítás), megújuló energiák 
felhasználása (pl. nap- és geotermális energiafelhasználás). 

 Víztakarékosság és újrahasznosítási megoldások, újrahasznosítható, környezetbarát 
építőanyagok alkalmazása az építészetben. 

 Az épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási helyzetekre. 

 Holisztikus, mindenre kiterjedő (építőanyag-gyártás, építés, használat, 
bontás/újrahasznosítás) energia-, költség- és károsanyag-kibocsátás elemzés készítése az 
épületek teljes életciklus elemzése során. 

 
7. Klímatudatos magatartás és életmód 

A helyi hatóságok számára előnyös, ha növelik a lakosok környezeti felelősségét. A mindennapi 

életmód az oktatás, a kultúra, az ismeretterjesztő kampányok, események által is befolyásolható, 

annak érdekében, hogy megerősítsék: 

 a közös felelősséget a városi környezet állapotáért és a közös társadalmi értékek kialakítását; 

 klíma- és környezettudatos életmódot: például utazási szokások, fogyasztási szokások és piaci 
kereslet kialakítása; 

 klímaváltozás következményeinek megismertetését, a tudásmegosztást; 

 helyi erőforrások hasznosításának ösztönzését, a helyi termelők marketingjét; 

 helyi közösségek kohézióját, összetartó erejét, ennek érdekében a társadalmi, kulturális és 
vallási intézmények lehetőségeinek bővítése szükséges. 

 
8. A klímabarát városok további főbb szektorális pillérei 

 A városok sokat tehetnek a klímaváltozás megelőzéséért önmagában már azzal is, hogy mint 
helyi piacok megerősítik a helyi, részben önellátó gazdaságot, amelynek célja a helyi igények 
kielégítése helyi erőforrások által mind a városokban, mind annak vidéki környezetében. 

 Klímabarát, fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, de versenyképes és biztonságos 
városi tömegközlekedés kialakítása, előtérbe helyezve a gyalogos és a kerékpáros 
közlekedést, valamint a változó klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodást (pl. árnyékolás, 
légkondicionálás, infrastrukturális elemek). 

 Biztosítani kell a hatékony és energiatakarékos energiagazdálkodást, kombinálva a zöld- és a 
helyi energia-előállítást a helyi gazdaság fejlesztésével, megújuló energiák felhasználásával és 
a városi hulladékból készült biogáz előállításával. 

 Fenntartható, természetközeli városi vízgazdálkodási rendszer kialakítására van szükség, 
szoros együttműködésben a vízgyűjtő terület többi településével. A műszaki infrastrukturális 
szolgáltatásokat fel kell készíteni a változó környezeti feltételekre, különösen az 
árvízvédelem, közlekedésbiztonság szempontjából. 

 Olyan katasztrófavédelmi intézkedéseket kell tenni és olyan egészségügyi szolgáltatásokat 
kell létrehozni, amelyek az egyre gyakoribb és jelentősebb környezeti kockázatokat sikeresen 
képesek kezelni (árvíz, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, tengerszint-emelkedés, 
hőhullámok, vízhiány, ipari katasztrófák, havária helyzetek). Növelni kell az ezzel foglalkozó 
intézmények, szervezetek felkészültségét és a lakosság tudatosságát. 

(Klímabarát városok, kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről – 
VÁTI 2011) 
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Településhálózati folyamatok 

Máriapócs városa az Észak-alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi térségben, 

a Nyírbátori járásban található település. A település az országos városhierarchia az egyik 

legalacsonyabb fokán álló városnak tekinthető, állandó népessége mindössze 2200 fő. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megy területfejlesztési koncepciójában Máriapócs, mint egyéb város kategóriába 

jelenik meg, ebben a kategóriában azok a városi jogállású települések találhatóak, amelyek nem 

decentrumok és nem járásközpontok. 

Nyíregyháza vonzásterülete a Nyírség jelentős részére kiterjed, elsősorban a Közép-Nyírség és 

a Dél-Nyírség nagy részére, Máriapócsra is. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül 

centrumpozíciót tölt be, egyértelműen a megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, kulturális, 

közigazgatási, közszolgáltatási centruma. Az elmúlt évtizedben Debrecen és Nyíregyháza között 

fokozatosan egy agglomerálódó térség van kialakulóban, amely továbbra is meg fogja határozni a két 

nagyváros körüli településhálózat fejlődését. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(Nemzeti Fejlesztés 2030), Nyíregyházát és Debrecent egy úgynevezett külső nagyvárosi körgyűrű 

(Győr – Pécs – Szeged –Békéscsaba – Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc) részeként említi. Az 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint a külső nagyvárosi gyűrű és a külső gyűrű 

városai körül egy agglomerációs térség van kialakulóban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a 

Nyíregyháza-Debrecen közötti területeken figyelhető meg, de Nyíregyháza-Nagykálló-Nyírbátor 

irányában is láthatóak a jelei. Máriapócs ennek az agglomerálódó térségnek a részeként jelenik meg 

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a középvárosi hálózat hiánya és a megyeszékhely 

excentrikus elhelyezkedése felértékeli a Nyíregyházától keletre található 10 ezer főnél népesebb 

településeket, amelyek térségi szerepköre túllépi kistérségeik határát, ezeket a településeket a 

megyei fejlesztési koncepció decentrumként azonosítja. A Nyíregyháza mellett a legjelentősebb 

térszervező centruma a Nyírségnek Nyírbátor, amely 12 km-re található Máriapócstól. A megyei 

területfejlesztési koncepció Nyírbátort decentrumként azonosítja. Nyírbátor elsősorban 

foglalkoztatási szerepével és közszolgáltatás koncentrációjával jelentős kisugárzó hatást gyakorol az 

egész Dél-Nyírségre és közvetlenül Máriapócsra is. 

Az a makro környezet, ahol Máriapócs található nem tekinthető városhiányos térségnek, sőt 

talán több is a városi jogállású település, mint amekkorát a térség funkcióellátottsága megkövetelne. 

Nyíregyháza és Nyírbátor a két legfontosabb pólusa a térségnek, mindkét város erősen behatárolja, 

hogy Máriapócs körül saját, kiterjedt vonzáskörzet alakuljon ki, emellett Nagykálló és 

Baktalórántháza, mint járásközpont, továbbá a Dél-Nyírségben lévő nem járási székhelyű városi 

jogállású települések magas koncentrációja (Újfehértó, Balkány, Nyírlugos) is korlátozza az önálló 

vonzáskörzet megerősödését. Máriapócs már lakosságszámával sem tud a térségben kiemelkedni. 

Máriapócs vonzáskörzetet lényegében Pócspetrire terjed ki. Pócspetri és Máriapócs fizikailag szinte 

összenőttek egymással, a távolság önmagában meghatározza ezt a kapcsolati rendszert. Emellett a 

két település közösségei között számos tradicionális és erős kapcsolati rendszer alakult ki, illetve 

Máriapócs több olyan közszolgáltatással rendelkezik, amellyel kiszolgálja a szomszédos Pócspetrit.  

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
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A vonzerő koncentráció és a kereslet-kínálati adatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

területén négy nagy desztináció rajzolódik ki, amelyeknek a magterületként jelennek meg Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 2014-2020-as tervezési időszakot érintő területfejlesztési koncepciójában. A 

négy desztináció összesen 159 települést foglal magába a 229 településből. Máriapócs a Nyírségi 

desztináció része.  

Összességében a regionális fejlesztési tengelyek és pólusok közül Máriapócs a nyíregyházi és a 

debreceni agglomerálódó térség perifériáján, Nyírbátor (decentrum) közvetlen szomszédságában 

fekszik. A fejlesztési centrumoktól való azonos távolság általában inkább hátrányt, semmint előnyt 

jelent. Azonban annak fontossága, hogy Máriapócs nemzeti kegyhely, és az erre épülő turizmus egyik 

emblematikus jelképe, a fejlesztéspolitika hazai döntéshozói előtt sem ismeretlen. Ezért a város 

eddig viszonylagos sikerrel tudta kompenzálni a periférikus térségek számára hátrányként mutatkozó 

földrajzi elhelyezkedését. 

Társadalmi folyamatok és a közösségi környezet állapota 

Lakosságszám alapján Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legkisebb városa. 2014. 

évi adatok alapján állandó népessége 2 196 fő, lakónépessége 2 153 fő. A város népességének száma 

2001. és 2007. között évről évre eltérően változott, kismértékű csökkenés, ezt követően kismértékű 

növekedés jellemezte. Az élveszületések és a halálozások száma között 2005. évtől egyre nagyobb 

különbség mutatkozik, mivel a születések száma folyamatosan csökkent, a halálozásoké nőtt. Ennek 

eredménye, hogy a város lakosságára 2004. évtől  a természetes fogyás volt jellemző, amelynek 

mértéke jóval meghaladta az országos, megyei és járási értékeket. Ezzel szemben a település  

vándorlási egyenleg kedvezőbben befolyásolja a népesség számának alakulását. Az elmúlt tíz év során 

néhány év kivételével pozitív értéket mutat, vagyis a településre vándorlások száma meghaladta az 

elvándorlásokét. 2012. évtől a vándorlási egyenleg pozitívan alakul. A városban a gyermekkorúak 

aránya (0-14 évesek) és a 15-17 éves korosztály aránya folyamatosan csökken. A 60 és idősebb 

korosztály aránya a lakónépességen belül alacsonyabb az országos, megyei aránytól, járáshoz 

viszonyítva viszont közel 1 százalékponttal magasabb. Máriapócs esetében az öregedési mutató 

nagysága jelzi, hogy a város népességére az elöregedés jellemző. Az öregedési mutató 2004. év óta 

folyamatosan emelkedik, amely meghaladja a járási, megyei értékeket, viszont kissé elmarad az 

országosétól. Összességében a település demográfiai viszonyait a természetes fogyás, a vándorlási 

nyereség és az elöregedés jellemzi, melynek eredményeként a város népessége csekély mértékben 

csökken 

A 2001. és 2011. évi népszámlási adatok alapján megállítható, hogy a város népességének 

iskolai végzettsége jelentősen javult, kivéve az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 

arányát tekintve, ahol stagnálás mutatkozik.  A 15 évesnél idősebb népesség esetében a legalább 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya nőtt, jelentősen növekedett a 18-x évesek 

tekintetében a legalább érettségivel rendelkezők aránya, illetve a 25 éves és idősekbb korosztályban 

az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya szintén jelentős mértékben növekedett. 

Mindhárom mutató tekintetében magasabb a növekédés mértéke a járási, megyei és az országos 

átlagnál.  

Máriapócs városban a két népszámlálás között csökkent a munkaképes korú lakosság száma, 

viszont a gazdasági aktivitás szempontjából kedvezőbb helyzet jellemzi a települést az 

ezredfordulóhoz viszonyítva. A munkaképes korú lakosság 35,1%-a foglalkoztatott a 2011-es adatok 

alapján, amely a 2001 évi adathoz viszonyítva 12,2 százalékponttal növekedett, a növekedés mértéke 

meghaladja a megyei és az országos átlagot. Az inaktívak aránya a két népszámlálás között csökkent. 
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Az eltartottak aránya ezzel szemben enyhe mértékben növekedett, arányuk a megyei arányhoz 

képest másfél, míg az országoshoz viszonyítva közel 3 százalékponttal magasabb.  

Máriapócson a foglalkoztatottak döntő része a szolgáltató szektorban dolgozik, arányuk a két 

népszámlálás között 5 százalékponttal csökkent. Az iparban, építőiparban dolgozók aránya 23,36%, 

amely  növekedett a két népszámlálás között. Ettől nagyobb mértékű növekedés figyelhető meg a 

mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területén; 2001. és 2011. év között közel 3,5 százalékponttal 

növekedett ebben a szektorban a foglalkoztatottak aránya. A foglalkoztattok aránya nőtt a két 

népszámlálás között, s ezzel párhuzamosan jelentősen növekedett a településről ingázók aránya is. 

2001. évben a naponta eljáró foglalkoztatottak aránya 23,6% volt, 2011. évben a foglalkoztatottak 

43%-a ingázott, amely igen nagy mértékű növekedés. A munkanélküliségi ráta a településen 2007-

2010 között folyamatosan emelkedett, 2010. évre 10 százalékponttal volt magasabb az országos 

aránytól. 2011. évtől csökkenő tendencia indult el, viszont a kedvező folyamatok ellenére is a 

munkanélküliségi ráta jóval meghaladja az országos, megyei és még a járási arányt is. A regisztrált 

munkanélküliek jelentős része (56,6%-a) 180 napon túli nyilvántartott álláskereső, amely magas 

értéknek számít (járáson belül csupán Nyírpilis esetében magasabb az arány). Az egy lakosra jutó 

nettó jövedelem összege az ezredfordulóhoz képest közel háromszor magasabb, a lakosság jövedelmi 

helyzete javult ugyan, de annak mértéke még mindig elmarad az országos, megyei szinttől, 2008. 

évtől kezdődően viszont a járási szintet meghaladja.  

Az 1000 lakosra jutó háziorvosi ellátásban megjelentek száma a vizsgált 10 évben valamennyi 

viszonylatban – országos, régiós, megyei, járási – a legmagasabb Máriapócs esetében. A város 

népessége a krónikus betegségek közül a keringési rendszer betegségei, úgymint magasvérnyomás-

betegség, Ischemiás szívbetegség, érszűkület, ér eredetű agyi történések, valamint a cukorbetegség, 

elhízás, lipidanyagcsere betegsége és mozgásrendszeri betegségek miatt fordulnak leggyakrabban az 

orvoshoz. Az akut betegségek között a vírusfertőzés, illetve a meghűléses betegségek vezetnek.  A 

halálozást vezető betegségek: a keringési rendszer betegségei, illetve a különböző rosszindulat 

daganatok.  

Máriapócson a legnagyobb nemzetiség cigány, melynek száma a két népszámlálás között 

jelentős mértékben emelkedett (2001-ben 85-en, 2011-ben 188-ban vallották magukat romának). A 

cigány nemzetiség mellett az ukrán/ruszin nemzetiség aránya emelkedik még ki. 2001-ben mindössze 

hárman, 2011-ben 42-en vallották magukat ukrán/ruszin nemzetiségűnek. A civil szerveződések a 

városban meghatározó szerepet töltenek be, Máriapócs magas civil aktivitással büszkélkedhet. Az 

ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek számát tekintve jóval meghaladja a megyei és járási értéket. A 

település társadalma erős vallási közösségnek tekinthető, elsősorban a görög katolikus vallásnak van 

identitáserősítő szerepe.  

 A városban korszerű óvodai ellátás működik. Az új óvoda épületét 2005-2006 során építettek, 

2015. évben az energetikai korszerűsítésként KEOP pályázat keretében napelemek beépítése valósult 

meg. A 2010-2012. közötti években a meglévő 75 férőhely kapacitása bővítésre került 90 férőhelyre. 

Az óvodába más településről is járnak gyerekek (Ófehértó, Nyírbogát), az óvoda kihasználtsága 100%-

os.  Az intézményben működő étkező, étterem kapacitás viszont bővítést igényel. Jelenleg az óvodás 

gyerekeken túl az általános iskolai tanulók részére is itt biztosított az étkezés – többek között a 

növekvő iskolai tanulói létszám miatt is – a jelenlegi férőhely nem megfelelő, nehezen megoldható és 

szervezhető az étkeztetés biztosítása. A városban egy oktatási intézmény, az önkormányzati 

tulajdonában lévő Máriapócsi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola látja el az általános iskolások oktatását, amely 2013. évtől állami fenntartásban 

(KLIKK) működik. A Máriapócsi Általános Iskolába a maximálisan felvehető létszáma 250 fő. Az 
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oktatási intézmény tanulóinak száma 2008. évtől folyamatosan növekszik, amely annak eredménye, 

hogy megváltozott a korábbi iskola profilja. Bevezetésre került anyanyelvi szinten az angol oktatás, 

melynek hatására létszámnövekedés indult el. A más településekről bejáró tanulók száma több, mint 

80 fő. Több olyan beruházás valósult meg az iskola fejlesztése érdekében, melynek eredeményeként, 

mára egy igen korszerű intézmény lett. KEOP pályázat keretében napelemek beépítése valósult meg 

2015. évben, illetve az integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” projekt keretében 

az általános iskola külső felújítása is megtörtént. Az infrastrukturális fejlesztéseken kívül szakmai 

programok is megvalósultak az oktatási intézményben.  

 Máriapócs Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi 

körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátásra, valamint iskola-egészségügyi ellátásra terjed ki. A település önálló mentőállomással nem 

rendelkezik, a legközelebbi mentőállomás Nyírbátorban található. Szakellátás szintén nem érhető el a 

városban, legközelebb Nyírbátorban, valamint a megyeszékhelyen, Nyíregyházán lehet igénybe 

venni. A városban kiterjed szociális alap és szakosított ellátórendszer érhető el, amelynek egy részét 

egyházi és civil szervezetek, egy másik részét pedig az önkormányzat és a Nyírbátori Többcélú 

Kistérségi Társulás működteti. Máriapócs Város Önkormányzata a város lakosságának a szociális és 

gyermekvédelmi alapellátások közül Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

keretében működik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, a nappali ellátás (idősek klubja) és a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Emellett a Nyírbátori Többcélú Kistérségi társulással kötött 

ellátási szerződés alapján biztosított a Támogató Szolgálat is a településen. A városban a civil és az 

egyházi szervezetek nagy szerepet vállalnak az idősellátás és a szociális gondoskodás területén. 

Ellátási szerződés keretében a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona látja el a szociális étkeztetést. 

A szociális ellátás területén hiányzó szolgáltatás a gyermek napközi ellátásának biztosítása. A 

városban jelenleg nem biztosított a bölcsődei ellátás, melyet a közeli Nyírgyulaj vagy Nyírbátor 

településeken lévő intézményben vehetik igénybe a kisgyermekes szülők. A városban működő Idősek 

Otthona tartós bentlakást nyújtó intézmény, 2006. évben bővült a tevékenysége, átmeneti 

elhelyezést is biztosít. 2012. január 1-jétől az önkormányzati tulajdonban lévő intézmény a Szent 

Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásába került. A Boldog II. János Pál Pápa Idősek 

Otthona átmeneti elhelyezést (időskorúak gondozóháza) 12 férőhellyel látja el. A városban szintén 

tartós bentlakásos elhelyezést lát el a Szent Makrina Szociális Otthon, amely az időskorú nők 

elhelyezését biztosítja. A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények férőhelyeinek száma 

összesen 120 db, melyek kihasználtsága közel 100%-os.  

A városban széleskörű és korszerű közművelődési intézményrendszer érhető el, továbbá 

változatos sportolási és szabadidős lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére. A város kulturális 

életét intézmény szinten a Kulturális Központ és Könyvtár szervezi, amely 2015. évtől egy teljesen új 

épületben látja el feladatát. A város nevéhez kötődik a második legnépszerűbb technikai sportág, a 

rallycross, amely jelenleg az ország legmodernebb és leglátogatottabb, nemzetközi minősítéssel 

rendelkező rallycross pályája. A folyamatos fejlődés következtében a pálya jogosult Európa-bajnoki 

futamok rendezésére is. A városban található szabadidő park. A máriapócsi Szabadidő Parkban 

található horgász tavak teljes vízfelülete 2, 4 ha, a szabadidő park területe összesen közel hat hektár. 

A tó környezetének állapota rendezett, a víz minősége jó. A tavat körülvevő épített környezet az 

elmúlt tizenöt alatt sokat amortizálódott. Ami nagyobb gondot jelent, hogy a területen alacsony 

minőségűek a higiénés helyiségek, nincs egy olyan szociális épület, amely kulturált körülményeket 

biztosítana a vendégeknek. További problémát jelent a közösségi terek hiánya. Problémát jelent, 

hogy a településen a sportolási és szabadidős tevékenységek végzéséhez kapcsolódó infrastruktúra 
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nem megfelelő, illetve hiányosak (sportlétesítmények hiányoznak, az öltöző felújításra szorul).  

Hiányoznak továbbá a gyermekek részére a mozgásigényt kielégítő játszóterek, a szabadtéri 

sportolási lehetőségek biztosítása. 

 

Gazdasági folyamatok 

A település gazdasági életben tradicionális hagyományai alakultak ki a mezőgazdaság, azon 

belül a dohánytermesztésnek és a zöldség-gyümölcs feldolgozásnak. A Dél-Nyírség számított és 

számít ma is a legnagyobb dohánytermesztő vidéknek, lényegében Nyíregyházától-Nyírbátorig 

jelentős dohányültetvények működnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg negyvenezer 

hektáron húszezer ember foglalkozik dohánnyal. Nyíregyházán 2003 óta működik a Nyírségi 

Dohánytermelői Csoport Kft, amely a hazai dohánytermesztés 85%-át integrálja. Kisléta, Pócspetri, 

Máriapócs községekben különösen nagy hagyománya van a dohánytermesztésnek, amely a 

rendszerváltásig szövetkezeti formában működött, a rendszerváltás után Máriapócson 

mezőgazdasági vállalkozó foglalkozik dohánytermesztéssel. A város legmeghatározóbb ágazatai a 

zöldség-gyümölcs feldolgozás mellett a dohánytermesztés és állattartás. A település regisztrált 

vállalkozásainak ágazatonkénti bontásában még inkább tükröződik a település mezőgazdaságú 

beállítottsága. A település vállalkozásainak közel 75%-a mezőgazdaság ágazatban tevékenykedik, 

20%-a szolgáltatás, 5%-a ipar.  

A térségben a szomszédos Nyírbátor kapta meg az ipartelepítési jogot még az 1960-as 

években, amely rövid idő alatt vegyipari, cipőipari, növényolajipari központtá vált. Nyírbátorban a 90-

es éveket követően a privatizáció hatására több gyár a multinacionális vállalatok kezébe került, 

melyek átszervezték, felszámolták, csökkentették gyáraik kapacitásait. Nyírbátorban több 

multinacionális vállalat telephelye működik, ezek közül kiemelkedik a Bunge Zrt. anyacége a Bunge 

Limited, a világ egyik legnagyobb olajosmag-feldolgozó vállalata. Itt van az angol-holland tulajdonú 

multinacionális cég az Unilever, amely fokozatosan Nyírbátorba koncentrálta a termelést, a többi 

vegyipari üzemegységet pedig felszámolta, ezáltal Nyírbátor lett az ország legnagyobb 

mosóporgyártó bázisa. Továbbá az MSK vállalatcsoport, amely a raklapos rakomány-egységek és nagy 

göngyölegek csomagoló berendezéseinek és logisztikai rendszereinek nemzetközi szinten vezető 

helyet elfoglaló gyártói közé tartozik. A gépipar másik jelentős vállalata a városban a DIEHL, amely a 

repülőgépipart szolgálja ki. A dán származású egészségügyi eszközöket gyártó Coloplast 2011-ben 

települtek be a nyírbátori ipari parkba, az elmúlt években jelentős fejlesztéseket valósított meg a 

cégcsoport. Nyírbátor legnagyobb élelmiszeripari vállalata a Bátorcoop cégcsoport.  

A Máriapócs szomszédságában lévő Nyírbátor jelentős ipari centruma a Nyírségnek, amely 

egyben korlát és lehetőség a város számára. Korlát mert Máriapócson ezen okok miatt az ipar 

tradicionálisan nem alakulhatott ki, a település lakosságát a szomszédos Nyírbátor ipara felszívta. 

Másrészt óriási lehetőség, hiszen ennek a gazdasági potenciálnak jelentős a kisugárzó hatása 

Máriapócsra is. Jelenleg egyetlen nagy élelmiszeripari feldolgozó, a Gloster tevékenykedik 

Máriapócson, amely zöldség-gyümölcs feldolgozással foglalkozik 1993 óta. Máriapócs korlátozott 

iparral rendelkezik. Ennek egyik oka, hogy a település nem rendelkezik ipari területekkel, ugyanis a 

rendszerváltást követően az önkormányzati tulajdonban lévő területek elaprózódtak, 

magántulajdonban kerültek. Ez gátló tényezőként hat az ipari profilú cégek betelepülésére.  

Máriapócs európai mércével mérve is rendkívül jelentős zarándokközpont, a Kárpát-medence 

egyik leglátogatottabb kegyhelye. A város a Mariazell – Csíksomlyó közötti Máriaút egyik kiemelt 

állomása. A település idegenforgalmi szempontból vonzó, kulturális és örökségértéke a 
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Kegytemplom, a Bazilita Gyűjtemény, a Római katolikus templom. Máriapócs ma már nem csak 

búcsújáróhelyként, hanem a Rabócsi Ring jóvoltából az ország egyik legmodernebb és 

leglátogatottabb magyar autósport centrumaként is ismert, amely nemzetközi minősítéssel bír. A 

város idegenforgalmi kínálatát tovább differenciálják a település határában kialakított horgásztavak. 

Jelentős vonzerő és attrakciófejlesztések valósultak meg Máriapócson az elmúlt években. Ezek közül 

a legjelentősebbek a Hit és Egészség projekt, a Mária sugara elnevezésű fejlesztési program és a 

Családvár kialakítása. Kínálati szempontból a település képes kiszolgálni az ide érkező látogatók 

igényeit. A keresleti oldal helyzete kiemelkedő, ezt bizonyítja, hogy a településen az elmúlt 15 évben 

fokozatosan emelkedett a szállásférőhelyek száma. A településen jelentős szálláshelyfejlesztések 

valósultak meg az elmúlt évtizedben. A településen lévő szálláshelyek egy részét egyházi fenntartású 

zarándok szálláshelyek alkotják, másrészt pedig magán szálláshelyek. Éveken keresztül komoly 

problémát jelentett a település számára, hogy nem tudta szálláshellyel kiszolgálni a városba érkező 

nagy számú zarándokokat, mára már a település szálláshely kapacitása ki tudják szolgálni a 

tömegeket. Megoldódtak a kapacitás problémák, de még szükség lenne kisebb mértékű, 

szálláshelybővítésre, amely elsősorban minőségi alacsony férőhelyszámú szobák kialakítását célozná. 

Ennek a szükségessége azért indokolt mert megoszlik a vendégkör, van egy olyan réteg, amelynek 

növekedtek az igényei és igénylik a két ágyas szobákat. Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7. 

legnagyobb vendégforgalmával rendelkező települése, évente közel 8 ezer vendégéjszakát realizál a 

kisváros. Pozitívnak ígérkezik, hogy 2012-től egy lassú, egyenletes növekedés tapasztalható a 

vendégéjszakák számának alakulásában. A külföldi vendégek száma is lassan növekszik. A látogatók 

száma az elmúlt években növekedett, 5-10%-os növekedést lehet megfigyelni. A vallásturizmus 

tekintetében az 1991. évi pápa látogatás volt az első nagy lökés, amely felhívta a figyelmet 

Máriapócsra. A második lökés a nemzeti kegyhely cím megszerzése volt. A Hit és Egészség projekt 

hatására szintén növekedett a látogatók száma Máriapócson. Korábban a látogatók kifejezetten a 

búcsúk alkalmával, vagy a hétvégéken jelentek meg a településen, mára hétköznap is érkeznek 

buszok. Máriapócs éves átlagos látogatószáma több mint 550 ezer fő, amely jelentősen kiemelkedik a 

megyei átlagból. Nyíregyháza közelsége és a vallási turizmus meghatározó elemeként évente 

átlagosan több mint 5%-kal növekszik a látogatószám. A településen alapvetően a Görög katolikus 

kegytemplom látogatottsága a meghatározó. Az egyik problémát éppen az adja a település számára, 

hogy ide érkező nagyszámú turistát nem tudják hosszabb ideig itt tartani. 

Máriapócson a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt bő évtizedben pozitívan alakult. 2004-

2014 között közel négyszeresére növekedett. A településen a legnagyobb arányban a mikro 

vállalkozások vannak, amin belül az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások szerepe a legjellemzőbb. . 

Azon kisvállalkozások amelyek 10-19 főt és 20-49 főt foglalkoztatnak, együttesen nem érik el az 1%-

os arányt a településen. 50 vagy annál több főt foglalkoztató középvállalkozás nincs a településen.  A 

vállakozások közel 75%-a a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban 

működik. Őket követi a kereskedelem, gépjárműjavítási ág, az építőipar, a feldolgozóipar és a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. Az elmúlt években egyértelműen megállapítható, hogy a 

mezőgadaság és a kereskedelem, szolgáltatás ágazatok irányában erősödött a gazdasági szerkezet, 

emellett az ipar esett vissza. A Máriapócson működő legnagyobb vállalkozásokat vizsgálva láthatjuk, 

hogy a legnagyobb a Gloster Kft., az Éden 96 Kft., a Rabócsiring Kereskedelmi, Szolgáltató és 

Szabadidő Kft., a Dercés Kft. és a Kegye-Farm kft. a legnagyobb bevételű és legnagyobb foglalkoztató 

vállalatok. Az öt vállalatból is láthatjuk, hogy a mezőgazdaságban, illetve a feldolgozóiparban 

tevékenykedő vállalatok a legnagyobb bevételűek a településen.  
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A város folyamatosan arra törekszik, hogy a gazdasági szereplők számára vonzóbbá tegye a 

települést, infrastrukturális igényeiket kielégítse. A településen a 90-es években a korábbi TSz.-telep 

nagy része magántulajdonba került, aminek következtében a településnek nincs megfelelő méretű 

iparterülete. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az ipar területét növelje, ennek köszönhetően 

2010 óta az addig 2 hektár területből mára 20 hektár terület került vissza önkormányzati tulajdonba. 

Az önkormányzat kezében azonban csak korlátozottan áll rendelkezésre ipartelepítésre alkalmas 

terület. A város emellett rendelkezik saját piaccal, mely egy korábbi városrehabilitációs projekt 

keretében került kialakításra. Vállalkozói szolgáltató ház korábban eladásra került, az önkormányzat a 

jövőben pályázati források bevonásával kíván kialakítani vállalkozói szolgáltató házat a régi 

művelődési ház épületénél, mely az üzleti vállalkozások számára tehet vonzóbbá területeket. 

A város lakásállománya 2014. évi adatok alapján 723 db. 2001. évben volt a legalacsonyabb a 

lakások száma, 703 db, ezt követően 2010. évig kismértékű emelkedés jellemezte a lakásállományt, 

majd kissé csökkent, illetve az elmúlt három év során stagnálás figyelhető meg, melynek oka, hogy 

nem épült új lakás ebben az időszakban. A két népszámlálás közötti jelentősen javultak a lakhatási 

körülmények, amelyek a lakások komfortfokozatánál is megfigyelhető. Jelentősen csökkent a komfort 

nélküli lakások aránya. 2015-ben az eladott lakások átlag értékesítési négyzetméter ára 72ezer Ft/m2 

volt a településen, míg a megyei átlag 90ezer Ft/m2, tehát az árak alacsonyabbak, mint a megyei 

átlag. 

 

Környezeti folyamatok (természeti és épített környezet) 

Máriapócs a Közép-nyírségben helyezkedik el, melynek mérsékelten meleg és mérsékelten 

száraz kontinentális éghajlata van. A város vizeit a Máriapócsi (IV. számú) főfolyás viszi a fő vízgyűjtő 

Lónyai-csatornába. A település a száraz, vízhiányos, gyér lefolyású nyírségi területekhez tartozik. A 

talajvíz mélységi mennyisége jelentéktelen. A főként homok talajképző kőzeten a táj területének 

több mint felét a kovárványos barna erdőtalaj alkotja, mely gyengén savanyú kémhatású. Máriapócs 

növényföldrajzilag az Eupannonicum (Alföld) flóravidék Nyírségense flórajárásába tartozik.  

Az iparosítás elkerülte a várost, ezért az egész külterületen a mezőgazdasági jelleg az uralkodó. 

Ma a külterület mintegy 60%-át foglalják el a szántók, melyek részben közúton, részben dűlőutakon 

jól megközelíthetők. A település külterületén található kiváló termőhelyi adottságú szántóterület. A 

szántóföldi növények közül elsősorban a kalászosok, az étkezési és olajnak feldolgozott napraforgó, 

valamint a dohány terjedtek el. A település rendelkezik kiváló termőhelyi adottságú erdőterületekkel. 

A gyümölcsösök területe napjainkban bővül, a hagyományos almások mellett elterjedőben vannak a 

meggy, fekete ribizli és szeder ültetvények is, melyek nagy részén öntözéses gazdálkodást folytatnak. 

Máriapócs az országos gyümölcstermőhely kataszter által érintett település. A településtől északra 

található zártkert fele részben művelt, fele részben felhagyott telkekből áll, ahol szőlő- gyümölcs- és 

szántóként való hasznosítással egyaránt találkozhatunk. A település legmagasabb pontján 

helyezkedik el a település másik, délebbre eső zártkertje, itt jóval kevesebb a felhagyott telkek 

aránya. A település északi, magasabb fekvésű területein található összefüggő erdőterületek részben 

állami tulajdonban vannak, faállományukat vörös és kocsányos tölgy, erdei fenyő és akác adja. A 

település déli, alacsonyabb területein találhatók a magánkézben levő, erdőbirtokosságban művelt 

nemesnyár ültetvények.  

Máriapócson a belterület szomszédságában, attól délre található az egykori tsz központ, a 

telep mintegy 15%-os lombfedettsége a kellő pormegkötést és a kiszűrődő hanghatások tompítását 

nem képes biztosítani. Egyéb mezőgazdasági és ipari területek a vasútállomás közelében, a 
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máriapócsi bekötőút torkolatánál csoportosulnak. Ez a terület kedvező közlekedési adottságai, 

valamint a lakott területtől való kellő távolsága miatt alkalmas üzemi területek számára.  

A belterülettől délre található három egykori vályogvető gödröt az ezredfordulón rekultiválták, 

bennük 3,5 ha összterületű horgász- és csónakázó tó került kialakításra. A város szabadidő-parkjának 

szervező elemeivé vált tavak az önkormányzat tulajdonában vannak, és a Máriapócsi Horgász 

Egyesület működteti őket. A környező erdőkkel együtt 13 hektáros terület az új funkció révén értékes 

táji elemekkel (tó, sziget, tóparti fásítás stb.) gazdagodott. 

Máriapócson található Natura 2000-es terület. Máriapócs területén a Máriapócsi főfolyás és 

parti sávja, az azt kísérő rétek, vizenyős területek az országos ökológiai folyosó övezetbe tartoznak. A 

mesterségesen kialakított vízfolyások (a Máriapócsi IV. főfolyás és az abba torkolló IV/4-es Bogáti 

mellékág) a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva a településszerkezetben is fellelhető, jellegzetes 

észak-déli irányt követik. A vízfolyások, és az őket kísérő, helyenként rétekké kiszélesedő gyepes 

sávok az ökológiai hálózat igen fontos elemei, melyek észak-déli irányban a település teljes hosszában 

zöldfolyosóként funkcionálnak. Ezen sávok leszűkülése, a mezőgazdaság térhódítása tájhasználati 

konfliktust eredményez.  

Máriapócs 13 hektáros közterületéből 2 ha működik parkként.  Jelentős parkok a település 

központjában a görög katolikus kegytemplom és a polgármesteri hivatal előtti téren (Kossuth tér) 

találhatók, melyek búcsúk idején nagy tömegek számára biztosítanak felvonulási helyet. A 

városközpont közterületeinek fejlesztésére jelentős forrásokat tudott a város fordítani az elmúlt 

években, több városfejlesztési projekt irányult a városközpont közterületeinek rendezésre, melynek 

eredményeként mára igen egységes és látványos városközpontja van a településnek. A város másik 

jelentősebb kiterjedésű zöldfelülete a mintegy 0,5 ha kiterjedésű az 1991-es pápalátogatás 

helyszínén létesített emlékpark a belterület déli részén. A település szerkezetéből adódóan a számos 

útkereszteződés újabb és újabb lehetőséget kínál kisebb közkertek létrehozására. Máriapócs igen 

szegényes utcai zöldsávokkal rendelkezik annak ellenére, hogy a legtöbb utcában elegendő hely áll 

rendelkezésre fasorok vagy cserjesávok kialakítására. Az utcafásítás és a valódi, gyepesített illetve 

sövénnyel betelepített zöldsávok létesítésének nincs hagyománya a településen. A gyepes sportpálya 

környezete nem megfelelően fásított, az utca felőli palánkkerítés nem kellemes látvány, valamint a 

szomszédos temetőtől való, a két funkció összeegyeztethetetlensége miatt szükséges elhatárolás 

sincs kellőképpen megoldva. A beton lelátók és az öltöző sem felel meg egy kisvárosi sportpálya 

kívánalmainak. A központi parkon, valamint a horgásztó körüli parkon kívül nagyobb zöldfelülettel 

nem rendelkezik a város. A foltként elhelyezkedő zöldfelületek közötti összeköttetés hiányzik, az 

utcai zöldsávokban a gyepszint sok helyen teljesen hiányzik, jellemzőek a homokos, kopár útpadkák. 

Utcai fasorok a lakott területen nem, inkább a külterületi utak mentén jellemzőek. A zöldfelületi 

hálózat ebből adódóan nincs kiépülve a városban, a házakhoz tartozó kertek elégítik ki a lakosok ilyen 

irányú igényeit. A település zöldfelületei klímahatás szempontból nem jelentősek. A fásított 

közterületek nem összefüggőek, rendszert nem alkotnak, kiterjedésük lokális, mikrokörnyezeti hatást 

tudnak kifejteni. A település központját alkotó Kossuth tér jelentősebb kiterjedésű burkolt felületeit 

jól megtörik a zöld felületek, számos nagylombos fával. Azonban a tér határain túl, de akár a tér 

túloldalán már semmilyen fásított felületet nem találunk. Ezért összességében a központ mikro 

klimatikus viszonyai negatív irányúak. A város klimatikus viszonyainak alakulásában nagy szerepet 

játszik, hogy a közvetlen környezetben nagykiterjedésű erdősült területeket, vízfelületeket nem 

találunk.  

A település sokutcás, szabálytalan alaprajzú útifalu. Középkori településmagját a gótikus 

eredetű temploma jelöli ki. A település szerkezetét meghatározza a kelet-nyugat irányú Nyírbátor-
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Napkor közötti, és az észak-dél irányú Ófehértó-Kisléta közötti út csomópontja. Itt épült fel a görög 

katolikus templom és rendház, amely kijelölte a település központját, térszerkezetileg is illetve 

megjelenés/látvány szempontjából is. A szerkezetben jól elkülöníthető a történelmi 

településszerkezet és utcahálózat, az újkor feltárásoktól, ragadványoktól.  

A XVIII. században kialakult szalagtelkes telekstruktúra mind a mai napig nagyobbrészt 

megőrződött. A település történeti központjában így egy észak-déli irányú utca alakul ki, az utca 

mindkét oldalán szalagtelkek sorakoznak; valamint egy közel nyugat-keleti irányú utca keresztezi, 

amelyben szintén mindkét oldalon szalagtelkek húzódnak. A település képét ma is meghatározó soros 

elrendezésű szalagtelkek rendszere már a XVIII. században kialakul. A nagymélységű egysoros – 

ritkábban kétsoros - szalagtelkes elrendezés alacsony beépítési intenzitást eredményezett. A XVIII. 

században a település központjában már jelentős térszervező erővel jelenik meg a kegytemplom és a 

hozzákapcsolódó kolostor épülete. A település látképét mind a mai napig meghatározó 

épületegyüttes körül alakul ki a település történeti központja. A település arculatát elsősorban 

egyházi épületei határozzák meg. A település képének feltárulásában elsődleges szerepet a görög 

katolikus zarándoktemplom tornyai játszanak. Az egyházi épületek körül alakult ki a település 

mostani központja is. A történeti településmagot alkotó Kossuth tér ma már kisvárosi hangulatot 

áraszt az utóbbi években épült, a térfalakat határoló középületeknek köszönhetően. A település bár 

városi ranggal rendelkezik, de mind a mai napig megőrízte a falusias arculatát (egyedül talán a 

Kossuth tér és a környező térfalat alkotó épület együttesek környezetében érződik enyhe kisvárosias 

hangulat).  

A külterületi beépítésre nem szánt területek jellemző mezőgazdasági terület-felhasználása 

mellett, jelentős kiterjedésű erdő területeket találunk. Ezek jelentős része történelmileg fennmaradt 

erdős területek, kisebb részben újkori telepítések. A település külterületének 58%-a mezőgazdasági 

művelési ágú. A mezőgazdasági területek közel 80%-a szántó terület. Minőségi osztály szerinti 

besorolásuk megoszlása változó, jellemzően az Sz2, Sz3 minőségű területek vannak túlsúlyban a 

belterület keleti, valamint a Nyírbátor – Nagykálló közötti út nyugati végénél. Az alacsonyabb 

minőségű területek jellemzően a belterülettől délre, illetve a 4911-es déli oldalán terülnek el. A 

beépítésre szánt területek nagyobb hányada a lakó és gazdasági területekből (kereskedelmi 

szolgáltató, ipari gazdasági) tevődik össze. A területek viszonylag koncentráltan, a közigazgatási 

terület közép, és déli részét foglalják el.  

A településen viszonylag kompakt módon jelennek meg a gazdasági területek, telephelyek a 

település déli oldalán a belterületi határnál, valamint a Nyíregyháza – Nyírbátor közötti út Máriapócs 

– Kisléta bekötő útjainál. Ez utóbbi területen, a vasútállomás környezetében találunk néhány olyan 

telephelyet melyek évek, évtizedek óta használaton kívül vannak. Az állomás területéhez csatlakoz 

felhagyott átrakó/depónia terület szintén használaton kívüli. A barnamezős területnek tekinthető 

részek kiterjedése a település méretéhez viszonyítva nem nagy. Azonban a frekventált, a település 

megközelítését biztosító egyik csomópontnál található ezért szembetűnő és megoldandó. A település 

lakóterületeire nem jellemző a szlömösödés. Felhagyott, valamely társadalmi, térszerkezeti 

problémára visszavezethető degradálódó terület nincs a városban. Az idősebb korú lakosság magas 

számának jelenlétéből adódó épületállomány állag és közterületi irányába történő megjelenés, 

utcakép – különösen a településvégek esetében – szembetűnően eltér a város egyéb területeiről. A 

roma lakosság által lakott utcákban (Jókai, Petőfi utcák) az épületek állaga, megjelenése ebbe az 

irányba mutatnak, de a közterületek, közterület alkotó elemek (járda, csapadékvíz elvezetés) 

rendezettsége miatt azonban degradációról itt sem beszélhetünk.   
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A város országos műemléki védelem alatt álló épületekben gazdag, Máriapócs, Kegytemplom 

és Bazilita monostor a 303/2011. (XII. 23.) kormányrendelet alapján történelmi emlékhely ranggal 

rendelkezik (mindössze két település rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen minősítésű 

műemlékkel, ebből az egyik Máriapócs, a másik pedig Nyírbátor). Jelentős számban találhatóak a 

településen helyi védelem alatt álló épületek. Máriapócs napjainkban az ország egyik legismertebb 

kegyhelye, jelentős zarándokhely. Az országosan védett műemléképületek között így csak egyházi 

épületet találunk. Máriapócs településképe az utóbbi években jelentősen átalakult, archaikus elemek 

ma már alig fedezhetők fel, amelyek szinte kizárólag egyházi épületek. A kevés országosan védett 

érték mellett jobban kellene tudatosítani a város arculata szempontjából fontos, a környezet 

minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti értékeket. Ezt a feladatot egyrészt a település helyi 

értékvédelmi rendelete el tudja látni. Máriapócs helyi védelmi rendelete számos népi építészeti 

jelleget őrző, az utcakép, tömegalakítás szempontjából jelentős értéket képviselő épületet helyezett 

helyi védelem alá. Ha áttekintjük ezeknek az épületeknek az állagát azt tapasztaljuk, hogy egy részük 

üresen áll és gyakorlatilag mindegyik helyi védett épület korszerűsítés, modernizáció, felújítás előtt 

áll. Ezen épületek felújítása során a legnehezebb feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, 

amely szinte az egyedüli biztosítéka ezen régi épületek fennmaradásának. A településen komoly 

örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. Ahogyan fentebb említettük, 

Máriapócs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé, így újabb régészeti 

lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkani különböző földmunkák során. A 

nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek 

előkerülésével. 

A 19. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefolyástalan volt. A lefolyástalanságot a sajátos 

geológiai felépítés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csapadék együttesen idézték elő. 

Természetesen csak felszíni lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló csapadék egy része ugyanis 

leszivárogva, mint áramló talajvíz elhagyta a Nyírséget. Csapadékosabb időben, a homokdombok 

közti mélyedésekben összegyűlt víz és hasznavehetetlenné tette a művelt területek nagy részét. Az 

akkori társadalmi – gazdasági helyzetben a fő célkitűzés a mezőgazdasági termőterületek növelése 

volt, ennek érdekében elvégezték a Nyírség lecsapolását. A szabályozás eredményeképpen a nyírségi 

vizeket a Tiszába szállító Lónyay-főcsatornába délről hat nagyobb, és több kisebb csatorna torkollik. A 

mai Lónyay-főcsatorna 1882-ben készült el, majd 3 évre rá a jelentősebb csatornák, főfolyások, 

összesen 750 km hosszban. A felszín alatti vizekről elsősorban azért kell említést tenni, mert a 

Nyírség döntő része beszivárgási terület, a felszínen végrehajtott beavatkozások kihatnak a felszín 

alatti vízháztartásra is. A talajvízjárást természetes és mesterséges hatások egyaránt befolyásolják. A 

Nyírségben a talajvíz szintje a homokdombok alatt 4-8 m-re, a homokdombok közötti mélyebb 

részeken 1-2 m-re van a felszíntől. A megfigyelési adatok egyértelműen jelzik, hogy míg a 

külterületeken az átlagos talajvízszint folyamatosan csökken, addig a csatornázatlan települések alatt 

emelkedik, vagy folyamatosan magas szinten van. 

 

Infrastruktúra 

A város az M3-as autópálya kiépülésével a gyorsforgalmi úthálózatról 15 percen belül elérhető 

területekhez tartozik, az Ófehértói lehajtón keresztül, amely mindössze 8 km-re található a várostól. 

Máriapócs közúti közlekedési kapcsolatai kedvezőek. Az autópálya 2013-ra érte el a Máriapócsot, 

amely lehetővé tette, hogy mélyüljön nemzetközi és országos közlekedési beágyazódottsága. Az M3 

autópálya az V. számmal megjelölt Velence-Trieszt-Ljubjana-Maribor-Budapest-Ungvár-Lvov-



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

207 

Kijev irányú páneurópai közlekedési folyosó része, ezért fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be 

az áruszállításban. . A 4911-es számú út közvetlenül érinti Máriapócsot. A 4911. számú út 

Nyíregyházát köti össze Nyírbátorral és a magyar-román országhatárral a vállalji határátkelő irányába. 

A 4911. számú út biztosítja a közvetlen nemzetközi összeköttetését a településnek Romániával. Ez a 

kedvező közlekedés-földrajzi beágyazódottsága a településnek kifejezetten kedvezően hat a 

Máriapócs idegenforgalmára, hiszen potenciális küldő területeket kapcsol össze.  

A város elérhetőségét biztosító úthálózat állapota nagyrészt megfelelő műszaki állapotban van. 

A 4911. út a város legfontosabb közlekedési tengelye. Az út külterületi burkolatszélessége nem felel 

meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szerepel a közútkezelő távlati terveiben. Az út 

burkolatminősége megfelelő, mivel néhány évvel ezelőtt történt a 4911. számú út teljes körű 

felújítása Nyíregyházától-Nyírbátorig. Közlekedésbiztonsági szempontból kedvező, hogy a 4911. 

számú út közvetlenül nem halad át a településen. Az 4927. ök út Máriapócsot kapcsolja össze 

Ófehértóval. Az út burkolatminősége megfelelő, külterületi burkolatszélesség sem felel meg az 

előírásoknak, azonban szerepel a közútkezelő fejlesztési elképzelési között. A Máriapócstól Pócspetri 

felé vezető 4928. ök  út burkolatminősége nem megfelelő. A Máriapócstól Kisléta felé vezető 4929. 

ök  út műszaki állapota megfelelő.  

Máriapócs rendelkezik közvetlen vasúti kapcsolattal, a 113. számú, Nyíregyháza – Nyírbátor 

vasúti szárnyvonal érinti a települést. A külterületen található vasútállomás és az egész vasútvonal 

műszaki állapota rendkívül rossz, ennek következtében engedélyezett sebessége alacsony. A 

vonalszakasz, rendkívül korszerűtlen és elavult állapota miatt jelenleg a feladatát nem tudja ellátni, 

az utasforgalom ebből eredően inkább a párhuzamosan közlekedő autóbuszokat használja.  

Máriapócson és környezetében jelentős kerékpárút fejlesztések valósultak meg az utóbbi 

években. Közvetlenül a települést érintően, 2011-ben megépült a 4911. számú út csomópontjától a 

település központjáig tartó kerékpárút. Lényeges emellett, hogy a 4911.-es számú út mellett néhány 

szakaszon és a Máriapócstól 10 km-re lévő 471. számú út mentén teljes hosszában megépültek 

Debrecen és Nyírcsászári között a kerékpárutak. Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs kerékpárút 

megépítésével a város közvetlenül tudna csatlakozni a 471. út mellett végig futó kerékpárúthoz. A 

4911. út mentén egy egybefüggő kerékpárút létrehozására jelentős fejlesztési szándékok 

mutatkoznak. Jelenleg a szakasznak már több eleme megépült (Nagykálló teljes belterület, Nagykálló-

Kállósemjén közötti szakasz), de még fontos szakaszok hiányoznak. Ebben a térségben több 

kerékpárút fejlesztési projektet készítettek el az önkormányzatok 2016. év első felében, amelyekre 

pályázatot is nyújtottak be a Terület és településfejlesztési Operatív Program keretében. A 

legfontosabb tervek között szerepel a Kállósemjén belterületi kerékpárút megépítése, a Kállósemjén-

Máriapócs közötti szakasz kiépítése, illetve a Nyírgyulaj-Nyírbátor közötti szakasz. Ezeknek a 

szakaszoknak a megépülése esetén Nagykálló és Nyírbátor között biztosítható lenne egy egybefüggő 

kerékpárút hálózat létrehozása. A legnagyobb hiányosságot a Nyíregyháza-Nagykálló közötti szakasz 

hiánya okozza, ugyanis itt a legmagasabb a közúti forgalom, mivel az autópálya felhajtó csomópontját 

érinti ez az út. Egyelőre ennek a szakasznak az előkészítése sem indult el.  

A város területén a parkolási feltételek nagyrészt biztosítottak, két tényező okoz problémát a 

parkolásban. Egyrészt a városközpontban lévő intézmények, üzletek kiszolgálására nincs elegendő 

parkolóhely, illetve a közterületi parkolási lehetőségek korlátozottak. Másrészt jelentős parkolási 

probléma alakul ki a búcsúk idején, ugyanis ekkor egyszerre több tízezer ember érkezik a településre.  

Térségi szinten Máriapócs alapvetően a kedvezőbb infrastrukturális ellátottságú települések 

közé tartozik a Dél-Nyírségben. A városi közművek nagy része még az 1990-es évek folyamán kiépült. 

A közműhálózatok a település nagy részén kiépültek, egyedül a horgásztó és termálkút környékén 
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nincs kiépített közműhálózat, illetve a pápa tér környékén vannak hiányosságok 

közműellátottságban. A Máriapócs Vízmű vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű víz- 

bázisok közé tartozik. A település saját vízművel rendelkezik közösen Pócspetrivel. Az ivóvíz hálózatra 

történő lakossági csatlakozás 95%-os. Máriapócson 2000-ben épült ki csatornahálózat, amelyet 2007-

ben korszerűsítettek. A város szennyvízhálózata és szennyvíztisztító telepe közös Pócspetrivel. A Dél-

Nyírségben jelentős szennyvízhálózati fejlesztések valósultak meg az utóbbi években, amelyek 

hozzájárultak, hogy az egész térség infrastrukturális ellátottsága javuljon.  

A terület a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében 

felszín alatti vizek vonatkozásában fokozottan érzékeny kategóriába tartozik. A 43/2007.(VI.1.) 

FVM.rendelet értelmében nitrát érzékenynek mondható. A terület lakosságának megnövekedett 

mezőgazdasági terület iránti igénye következtében kialakított belvízelvezető rendszer ma már 

azonban nem elégít ki minden igényt. A terület adottságai nem kedveznek a kialakított, mai 

szántóföldi kultúráknak sem. A vizek elvezetése, a talajvíz süllyedése, kedvezőtlenül érintik a 

természetes, vagy természeteshez közel álló vízi, vizes, víztől függő ökoszisztémák állapotát is, mely 

kedvezőtlen hatásokat az éghajlatváltozás tovább súlyosbít. A belvízrendezés jelentős részben 

megoldott a településen, a belvíz elöntések a város K-i oldalán a kertekben alakulhat ki, mert az itt 

lévő terület mély fekvésű terület. Napjainkban mezőgazdasági szempontból jelentős probléma a 

térségben vízvisszatartás hiánya. Az öntözővíz eljuttatása ebben a térségben a jelenlegi hátrányos 

helyzetből való kitörést erősítené. Az öntözött területen termelési rendszerben foglalt rendező elvek 

mellett termelhető kultúrnövényekről is beszélhetünk: pl,a dohány termelés újraindítása, a hazai 

cukor cirok termő területének növelése, vagy a csicsóka termelés termőhelyi területének 

növeléséről.  

Máriapócson az elektromos energia és közvilágítási hálózat a település kül- és belterületén a 

lakó és ipari ingatlanok vonatkozásában 100%-ban kiépített. Máriapócs város jelenlegi közvilágítása 

csak részben tekinthető korszerűnek. A város közvilágítása azokon a területeken, ahol a 

kisfeszültségű elosztás szabadvezetékes hálózattal üzemel, többnyire a kisfeszültségű vezetéket tartó 

oszlopsorra szerelt lámpákkal van megoldva. Az önálló közvilágítási hálózat, a szabadvezetékes 

környezetben minimális. A városban 1994-ben lett kiépítve a gázhálózat, amelyre a lakások, 

intézmények, ingatlanok 65%-a van rákötve. A város földgáz ellátottságának lefedettségi terület 

alapján a központi belterület szinte teljes része földgázzal ellátott. A hálózat viszonylag új, ezért 

rekonstrukciós igény nem várható a közeljövőben. 1991-ben Máriapócson a telefonhálózat jól 

kiépített légkábeles, melyet a Magyar Telekom Nyrt. folyamatosan bővít, korszerűsít. A szélessávú 

kommunikációs és televíziós műsor terjesztés szolgáltatásokat szintén a Magyar Telekom Nyrt. 

biztosítja. 

A településen az Önkormányzat kezelésében 1 db 860 m mélységű hévízkút van, a kitermelt 

víz 51 °C hőmérsékletű. Felhasználása jelenleg nem megoldott, a hévizek általánosan tapasztalható 

rétegenergia csökkenése miatt azonban elsősorban gyógyászati és balneológiai célokra lenne 

célszerű felhasználni. 

A település területén és közigazgatási határain belül kevés ipari tevékenység zajlik, összesen 

négy bejelentett pontforrás található. A pontforrások jellemzően a lakott területektől jelentős 

távolságban találhatók. A lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális terhelést jelentő 

légszennyező forrás az közúti közlekedés. Ez gyakorlatilag csak a közlekedési utak közvetlen 

környezetében (belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50-100 m széles 

sávban) jelentkezik. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település területén (lakóövezetben) 

üzemi zajforrással nem kell számolni. A közlekedési zajterhelés szempontjából a település kedvező 
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helyzetben van, nagyobb forgalmú tranzit utak (M3, 4911.) elkerülik. A településen átmenő forgalom 

szempontjából a 4927. Számú a települést Ófehértóval összekötő közút belterületi szakaszán 

található védendő objektum (lakott épület 200 m-es távolságban). A 4911. számú út mellett lévő, út 

melletti külterületi lakott helyeken a közlekedési zaj messze elmarad a közlekedési zaj határértékétől.  

A hulladékok begyűjtése szelektív módon történik. Közterületen több helyen található 

kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet. A településen található szilárd hulladéklerakó rekultivációja 

2012-14-ben valósult meg. A vizsgálatok irreverzibilis vizuális konfliktust nem tártak fel. A tartós 

konfliktusok közé sorolhatók a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban majorsági területek) és 

elhagyott külterületi lakó épületek okozta konfliktusok. A városi zöldfelületek és azok kapcsolati 

hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai (védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt 

okoznak vizuális konfliktusokat.   

A település jól kiépített és jól működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik, 

azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható fejlődés és 

a környezetvédelmi célok elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni való a kommunális 

infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a csapadékcsatornázottságot, a 

szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés arányát növelni szükséges, meglévő szilárd 

útburkolatok minőségét javítani szükséges. 

 

Városfejlesztés eredményei 

Az elmúlt időszakban több olyan projekt is megvalósult a városban, amely hozzájárult a 

városkép minőségi megújulásához, a közszolgáltatások korszerűsödéséhez és a környezetbarát 

közlekedési rendszerek fejlődéséhez. Az elmúlt években megvalósult fejlesztések jelentős része a 

településközpont minőségi megújítását célozta, melynek eredményeként a város egy rendkívül 

kompakt, igényesen felújított városközponttal büszkélkedhet. A városközpont közterületeinek 

megújítása három ütemben valósult meg, két kis léptékű városfejlesztési és egy nagyobb volumenű 

városrehabilitációs projekt finanszírozásával. A műemléki környezetben lévő városközpont 

megújítása érdekében több, mint fél milliárd forintos beruházás valósult meg. Ennek kiemelt célja 

volt a közterületek állapotának javítása mellett a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és városképi 

beillesztése.  Első ütemben egy a bazilika előtti téren 1760 négyzetméternyi területen történt meg 

térburkolás, új utca bútorok kerültek elhelyezésre, kialakításra került a város főterén a kandeláberes 

világítás, illetve bővítették a parkolók számát. Második ütemben a városközpont területén 

folytatódott a zöldövezet kibővítése, az esztétikai szerepű utcabútorokkal való ellátottság növelése és 

újabb parkolóhelyek kialakítása. A városközpont fejlesztésének harmadik üteme egy komplex 

funkcióbővítő városrehabilitációs projekt volt, melynek eredményeként a polgármesteri hivatal 

épülete helyén új piac épült, parkolókkal és parkkal, a polgármesteri hivatal egy felújított épületbe 

került át. A fejlesztés keretében elvégezték az általános iskola homlokzati rekonstrukcióját, 

nyílászáróinak cseréjét. Emellett megújult a Szent Bazil Rend apácarendjének épülete, illetve új 

épületbe költözött a központtól fél kilométerre lévő kulturális központ. A városfejlesztési projektek 

mellett a könyvtár fejlesztése, az óvoda energetikai korszerűsítése volt a városközpont 

fejlesztéseiben a kiemelt fontosságú beruházás.  

Az 2007-2013-a programozás időszakban két energetikai fejlesztés valósult meg a városban. Az 

önkormányzati fejlesztés keretében az óvoda és iskola épületére napelemek telepítése, valamint az 

egyházi fenntartású idősek otthonának épületenergetikai fejlesztése történt meg. A projektek 

hozzájárultak az intézmények költséghatékonyabb és környezettudatosabb üzemeltetéséhez, amely 
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az önkormányzat részéről fontos szempont a jövőben is. Az önkormányzat tervei között szerepel a 

megújuló energiaforrás-felhasználása, termálvíz hő hasznosítása fűtés céljából.  

Máriapócs város gazdasági életében kiemelkedő hangsúllyal van jelen a vallási és egyházi 

turizmus. Máriapócs esetében a vallásturizmus fejlesztésében nem az önkormányzat jelenik meg 

katalizátorként, hanem a görög katolikus egyház, hiszen a kegyhely, valamint a kapcsolódó kiszolgáló 

létesítmények az ő tulajdonukban vannak. Az önkormányzat csak olyan kiegészítő fejlesztéseket tud 

megvalósítani, amely kiszolgálj a településre érkező zarándokokat (pl. közterületek fejlesztése, 

parkolók létesítése), közvetlenül az egyházi turizmust kiszolgáló vonzerőfejlesztésbe nem tud 

bekapcsolódni. Az elmúlt években az alábbi jelentősebb idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg a 

város területén.  A Hit és Egészség – Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus 

fejlesztéséért címet viselő projekt 2,4 milliárd forint uniós támogatással, mintegy 3,5 milliárd forint 

összköltséggel valósult meg 2008-2013 között. A projekt célja az volt, hogy összekapcsolják a 

kiemelkedő színvonalú vallási turisztikai látnivalókat a gyógyturizmus nyújtotta szolgáltatásokkal 

Máriapócs és Nyírbátor vonatkozásában. A projekt hat főbb elemből állt, ebből öt Nyírbátorban és 

egy Máriapócson valósult meg. Egyrészt ennek a projektnek a részeként restaurálták a máriapócsi 

bazilikát, amely a hazai görög katolikusok legfőbb búcsújáró helye. A kegytemplomban előbb 

régészeti feltárást folytak, megújították a belső berendezéseket az ikonosztázzal együtt, és 

padlófűtést alakítottak ki. A Hit és egészség projekt jóvoltából a Máriapócsi bazilika teljes körű 

felújítására sikerült a szükséges forrásokat biztosítani. Közvetve érintette Máriapócsot a Mária Út - 

Via Mariæ projekt, melynek általános célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré 

szervező spirituális turista útvonal és zarándok útvonal hálózat épüljön ki Magyarországon és Közép-

Európában. A projekt keretében közel ötven millió forintot tudtak fordítani a Máriaút észak-alföldi 

szakaszának fejlesztésére.  Mária sugara – Közös vallásturisztikai értékek megőrzése és bemutatása 

című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával 

valósult meg 2012-2015 között. A projekt vezetőpartnere a Hajdúdorogi Görög Katolikus 

Egyházmegye volt. A projekt keretében az Emmanuel Zarándokközpont kialakítása valósult meg 

Máriapócson a régi óvoda épületében. 2014-2015 között valósult meg még egy jelentős turisztikai 

termékfejlesztés a város területén, amely tovább erősíti a város turisztikai vonzerejét. A Hajdúdorogi 

Főegyházmegye, mint projektgazda valósította meg a "Mária sugara - Hitnek vonzásában" 

Zarándokturizmus fejlesztése Máriapócson című projektjét, melynek célja Máriapócs és térsége 

hitéleti és turisztikai értékeire épülő fejlett, szervezett térségi vallásturizmus jövőképének elérése. A 

projekt közvetlen célja volt a meglévő Máriapócsi vallásturisztikai attrakciók fejlesztése család- és 

zarándokbarát szolgáltatások kialakításával A beruházás eredményeként létrejött: - "Családvár" 

zarándokhely - Pócsi Csodák Tornya" kilátótorony - "Noé bárkája" játszóudvar - komplex 

vallásturisztikai szolgáltatás-csomag.  Mint látható az összes vonzerő fejlesztési projekt a görög 

katolikus egyház gesztorálásában valósult meg az elmúlt években, azonban az önkormányzat jelentős 

városfejlesztési forrásokat tudott nyerni a település vonzerőinek környezetfejlesztésére.  

A 2013. és 2014. év folyamán megvalósult közfoglalkoztatási programok megteremtették az 

alapját a szociális gazdaságfejlesztésnek. A közfoglalkoztatási programok keretében olyan fejlesztések 

valósultak meg, amelyek egy értékteremtő, termelő jellegű közfoglalkoztatás irányába indítják el a 

várost. A közmunka program keretén belül saját készítésű térburkolattal tervezi megvalósítani a 

szükséges járda felújításokat. A foglalkoztatás szervezését Máriapócs Város Önkormányzata látja el. A 

közfoglalkoztatási programok elsősorban a város karbantartási, javítási feladatainak ellátását célozták 

meg. Az elmúlt években belvízelvezetők rendbetétele, mezőgazdasági földút rendbetétele, valamint 

mezőgazdasági projektek valósultak meg. A programok nemcsak foglalkoztatást biztosítottak, hanem 
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nagy értékű eszközök is beszerzésre kerültek, illetve képzés is kapcsolódott a mezőgazdasági 

programhoz. A belvízelvezető rendbetétele során a nyílt csapadék vízelvezető árkok tisztítása, 

karbantartása, újrabetonozása és fed lapozása valósult meg, eredményeként megújultak az 

Ófehértói, Bercsényi, Báthori, Ady E. utak.  A mezőgazdasági projekt keretében 1500 méter kordonos 

uborka, egy hektár paradicsom és több hektáron paprika, burgonya, hagyma és egyéb zöldségfélék 

termesztése történik. A megtermelt zöldségek a városban működő konyhák alapanyag ellátását 

biztosítja, illetve a többlet a lakosság részére kerül értékesítésre.  Az önkormányzat részéről korlátot 

jelent a projekt megvalósítása, fejlesztése során, hogy nem rendelkezik saját tulajdonú 

mezőgazdasági területtel. A Startmunka mintaprogram helyi sajátosságok mintaprojekt keretében 

betonelem gyártás betonoszlopok készítése, térkövek gyártása, fa alapanyagból esőbeálló, fapadok 

és szemetesek készültek. A bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogramra szintén 

sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Ennek keretében került sor Máriapócs Napközi 

Otthonos Óvoda kazáncseréjére 2013. évben. A településen dinamikusan növekedett a közmunkások 

száma. 2005-ben 109 volt, 2015-ben már közel 200 fő, vagyis tíz év alatt megduplázódott a 

közmunkások száma. Ezzel együtt a közmunkaprogramra fordított kiadások is jelentősen 

megnövekedtek, közel nyolcszorosára emelkedett a ráfordítás mértéke tíz év alatt.  
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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3.1.1. A folyamatok értékelése 
Máriapócs az országos városhierarchia az egyik legalacsonyabb fokán álló városnak tekinthető, 

állandó népessége mindössze 2200 fő. Az a makro környezet, ahol Máriapócs található nem 

tekinthető városhiányos térségnek. Nyíregyháza és Nyírbátor a két legfontosabb pólusa a térségnek, 

mindkét város erősen behatárolja, hogy Máriapócs körül saját, kiterjedt vonzáskörzet alakuljon ki, 

emellett Nagykálló és Baktalórántháza, mint járásközpont, továbbá a Dél-Nyírségben lévő nem járási 

székhelyű városi jogállású települések magas koncentrációja (Újfehértó, Balkány, Nyírlugos) is 

korlátozza az önálló vonzáskörzet megerősödését. Máriapócs vonzáskörzetet lényegében Pócspetrire 

terjed ki. 

Lakosságszám alapján Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legkisebb városa. 2014. 

évi adatok alapján állandó népessége 2 196 fő, lakónépessége 2 153 fő. A város lakosságára 2004. 

évtől a természetes fogyás volt jellemző, amelynek mértéke jóval meghaladta az országos, megyei és 

járási értékeket. Ezzel szemben a település  vándorlási egyenleg kedvezőbben befolyásolja a 

népesség számának alakulását. Máriapócs esetében az öregedési mutató nagysága jelzi, hogy a város 

népességére az elöregedés jellemző. A település demográfiai viszonyait a természetes fogyás, a 

vándorlási nyereség és az elöregedés jellemzi, melynek eredményeként a város népessége csekély 

mértékben csökken. A 2001. és 2011. évi népszámlási adatok alapján megállítható, hogy a város 

népességének iskolai végzettsége jelentősen javult. Máriapócs városban a két népszámlálás között 

csökkent a munkaképes korú lakosság száma, viszont a gazdasági aktivitás szempontjából kedvezőbb 

helyzet jellemzi a települést az ezredfordulóhoz viszonyítva. Máriapócson a foglalkoztatottak döntő 

része a szolgáltató szektorban dolgozik, arányuk a két népszámlálás között azonban csökkent. Az 

iparban, építőiparban dolgozók aránya növekedett a két népszámlálás között. Ettől nagyobb mértékű 

növekedés figyelhető meg a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területén. A foglalkoztattok aránya 

nőtt a két népszámlálás között, továbbá jelentősen növekedett a településről ingázók aránya is. A 

munkanélküliségi ráta a településen 2010-ig folyamatosan emelkedett, 2011. évtől csökkenő 

tendencia indult el. A kedvező folyamatok ellenére is a munkanélküliségi ráta jóval meghaladja az 

országos, megyei és még a járási arányt is. Az egy lakosra jutó nettó jövedelem összege az 

ezredfordulóhoz képest közel háromszor magasabb, a lakosság jövedelmi helyzete javult ugyan, de 

annak mértéke még mindig elmarad az országos, megyei szinttől. Máriapócson a legnagyobb 

nemzetiség cigány, melynek száma a két népszámlálás között jelentős mértékben emelkedett. A 

cigány nemzetiség mellett az ukrán/ruszin nemzetiség aránya emelkedik még ki. Máriapócs magas 

civil aktivitással büszkélkedhet. A városban korszerű óvodai ellátás működik és egy oktatási 

intézmény. Az oktatási intézmény tanulóinak száma 2008. évtől folyamatosan növekszik. Máriapócs 

Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint iskola-

egészségügyi ellátásra terjed ki. A városban kiterjed szociális alap és szakosított ellátórendszer érhető 

el, amelynek egy részét egyházi és civil szervezetek, egy másik részét pedig az önkormányzat és a 

Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás működteti. A szociális ellátás területén hiányzó szolgáltatás a 

gyermek napközi ellátásának biztosítása. A városban jelenleg nem biztosított a bölcsődei ellátás. A 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézise 
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városban széleskörű és korszerű közművelődési intézményrendszer érhető el, továbbá változatos 

sportolási és szabadidős lehetőségek állnak a lakosság rendelkezésére.  

A település gazdasági életben tradicionális hagyományai alakultak ki a mezőgazdaság, azon 

belül a dohánytermesztésnek és a zöldség-gyümölcs feldolgozásnak. A Dél-Nyírség számított és 

számít ma is a legnagyobb dohánytermesztő vidéknek. Máriapócs községekben különösen nagy 

hagyománya van a dohánytermesztésnek, amely a rendszerváltásig szövetkezeti formában működött, 

a rendszerváltás után Máriapócson mezőgazdasági vállalkozó foglalkozik dohánytermesztéssel. A 

város legmeghatározóbb ágazatai a zöldség-gyümölcs feldolgozás mellett a dohánytermesztés és 

állattartás. A település vállalkozásainak közel 75%-a mezőgazdaság ágazatban tevékenykedik, 20%-a 

szolgáltatás, 5%-a ipar. A Máriapócs szomszédságában lévő Nyírbátor jelentős ipari centruma a 

Nyírségnek, amely egyben korlát és lehetőség a város számára. Korlát mert Máriapócson ezen okok 

miatt az ipar tradicionálisan nem alakulhatott ki, a település lakosságát a szomszédos Nyírbátor ipara 

felszívta. Másrészt óriási lehetőség, hiszen ennek a gazdasági potenciálnak jelentős a kisugárzó 

hatása Máriapócsra is. Máriapócs korlátozott iparral rendelkezik. Ennek egyik oka, hogy a település 

nem rendelkezik ipari területekkel, ugyanis a rendszerváltást követően az önkormányzati tulajdonban 

lévő területek elaprózódtak, magántulajdonban kerültek. Máriapócs európai mércével mérve is 

rendkívül jelentős zarándokközpont, a Kárpát-medence egyik leglátogatottabb kegyhelye. A 

településen jelentős szálláshelyfejlesztések valósultak meg az elmúlt évtizedben. Éveken keresztül 

komoly problémát jelentett a település számára, hogy nem tudta szálláshellyel kiszolgálni a városba 

érkező nagy számú zarándokokat, mára már a település szálláshely kapacitása ki tudják szolgálni a 

tömegeket. Megoldódtak a kapacitás problémák, de még szükség lenne kisebb mértékű, 

szálláshelybővítésre, amely elsősorban minőségi alacsony férőhelyszámú szobák kialakítását célozná. 

Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7. legnagyobb vendégforgalmával rendelkező települése, 

évente közel 8 ezer vendégéjszakát realizál a kisváros. Máriapócs éves átlagos látogatószáma több 

mint 550 ezer fő, amely jelentősen kiemelkedik a megyei átlagból. Nyíregyháza közelsége és a vallási 

turizmus meghatározó elemeként évente átlagosan több mint 5%-kal növekszik a látogatószám. 

Máriapócson a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt bő évtizedben pozitívan alakult. 2004-2014 

között közel négyszeresére növekedett. Az elmúlt években egyértelműen megállapítható, hogy a 

mezőgadaság és a kereskedelem, szolgáltatás ágazatok irányában erősödött a gazdasági szerkezet, 

emellett az ipar esett vissza.  

A város az M3-as autópálya kiépülésével a gyorsforgalmi úthálózatról 15 percen belül elérhető 

területekhez tartozik, az Ófehértói lehajtón keresztül, amely mindössze 8 km-re található a várostól. 

Máriapócs közúti közlekedési kapcsolatai kedvezőek. Az M3 autópálya az V. számmal megjelölt 

Velence-Trieszt-Ljubjana-Maribor-Budapest-Ungvár-Lvov-Kijev irányú páneurópai közlekedési folyosó 

része, ezért fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be az áruszállításban. A város elérhetőségét 

biztosító úthálózat állapota nagyrészt megfelelő műszaki állapotban van. Máriapócs rendelkezik 

közvetlen vasúti kapcsolattal, azonban a vonalszakasz, rendkívül korszerűtlen és elavult állapota 

miatt jelenleg a feladatát nem tudja ellátni. Máriapócson és környezetében jelentős kerékpárút 

fejlesztések valósultak meg az utóbbi években. Lényeges emellett, hogy a 4911.-es számú út mellett 

néhány szakaszon és a Máriapócstól 10 km-re lévő 471. számú út mentén teljes hosszában 

megépültek Debrecen és Nyírcsászári között a kerékpárutak. Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs kerékpárút 

megépítésével a város közvetlenül tudna csatlakozni a 471. út mellett végig futó kerékpárúthoz. A 

4911. út mentén egy egybefüggő kerékpárút létrehozására jelentős fejlesztési szándékok 

mutatkoznak. Jelenleg a szakasznak már több eleme megépült (Nagykálló teljes belterület, Nagykálló-

Kállósemjén közötti szakasz), de még fontos szakaszok hiányoznak. A város területén a parkolási 
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feltételek nagyrészt biztosítottak. Térségi szinten Máriapócs alapvetően a kedvezőbb infrastrukturális 

ellátottságú települések közé tartozik a Dél-Nyírségben. A városi közművek nagy része még az 1990-

es évek folyamán kiépült. A közműhálózatok a település nagy részén kiépültek, egyedül a horgásztó 

és termálkút környékén nincs kiépített közműhálózat, illetve a pápa tér környékén vannak 

hiányosságok közműellátottságban.  

Az elmúlt időszakban több olyan projekt is megvalósult a városban, amely hozzájárult a 

városkép minőségi megújulásához, a közszolgáltatások korszerűsödéséhez. Az elmúlt években 

megvalósult fejlesztések jelentős része a településközpont minőségi megújítását célozta, melynek 

eredményeként a város egy rendkívül kompakt, igényesen felújított városközponttal büszkélkedhet. 

A város életében a legjelentősebb változása, hogy az elmúlt években több jelentős, elsősorban 

egyházi idegenforgalmi fejlesztés valósult meg.   

 

3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

A település és környezetét befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelését egy 

SWOT elemzés keretében végezzük el, ahol a erősségek és gyengeségek a belső adottságokra és 

lehetőségek és veszélyek pedig a külső tényezőkre hívják fel a figyelmet.  

 

Erősségek Gyengeségek 

 
A település vándorlási egyenlege pozitív, többen 
telepednek le a városban, mint ahányan 
elköltöznek (1.7.1.1). 
 
A város népességének iskolai végzettsége 
jelentősen javult, a növekedés mértéke 
meghaladja a járási, megyei és országos átlagot 
egyaránt (1.7.1.3). 
 
A település lakosságának gazdasági aktivitás 
növekedett az ezredforduló óta, a 
foglalkoztatottak arányának növekedése 
meghaladja a megyei és az országos átlagot. Az 
inaktív lakosság aránya csökkent (1.7.1.4). 
 
A mezőgazdaságba, erdőgazdaságban, iparban 
és építőiparban foglalkoztatottak aránya 
növekedett az ezredforduló óta (1.7.1.4). 
 
2010. évtől folyamatosan csökken a 
munkanélküliek száma (1.7.1.4). 
 
A települési identitás erős vallási és 
kultúrtörténeti gyökereken alapul (1.7.3.1). 
 
A városban magas a civil aktivitás, az ezer lakosra 
jutó nonprofit szervezetek száma jóval 
meghaladja a megyei és járási értéket (1.7.3.3.). 

 
Máriapócs az országos városhierarchia egyik 
legalacsonyabb fokán álló városnak tekinthető 
(1.1). 
 
A településen a természetes fogyás jellemző, 
amelynek mértéke jóval meghaladja az országos, 
megyei és járási értékeket (1.7.1.1) 
 
A város korszerkezete elöregedő, az öregedési 
index mérteke folyamatosan nő (1.7.1.1). 
 
A munkanélküliségi ráta, a kedvező folyamatok 
ellenére a járási, megyei és országos átlag fölötti, 
a tartós munkanélküliek száma járási szinten is 
kiemelkedően magas (1.7.1.4). 
 
A lakosság jövedelmi helyzete javult ugyan, de 
annak mértéke még mindig elmarad az országos, 
megyei szinttől (1.7.1.5). 
 
Az 1000 lakosra jutó háziorvosi ellátásban 
megjelentek száma Máriapócson az országos, 
régiós, megyei, járási átlaghoz viszonyítva jóval 
magasabb (1.7.1.6). 
 
Az óvodai, iskolai étkeztetés feltételeinek 
biztosítása során kapacitás problémák merülnek 
fel (1.8.1.1.1). 
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A városban korszerű, jól felszerelt óvodai és 
iskolai ellátás működik, amelynek magas a 
kapacitás kihasználtsága (1.8.1.1.1, 1.8.1.2). 
 
Az iskolai tanulók száma folyamatosan növekszik 
(1.8.1.2). 
 
A városban kiterjed szociális alap és szakosított 
ellátórendszer érhető el (1.8.1.3). 
 
A városban széleskörű és korszerű 
közművelődési intézményrendszer érhető el 
(1.8.1.4). 
 
A város területén működik szabadidő park, 
amelyen jó vízminőségű, mesterséges 
horgásztavak kerültek kialakításra (1.8.1.4). 
 
Máriapócs közlekedés-földrajzi helyzete az M3-
as autópálya lehajtó közeleségének és a 4911. 
számú útnak köszönhetően kedvező (1.15.1). 
 
A város kül és belterületén egybefüggő 
kerékpárút hálózat épült ki (1.15.4). 
 
A város közműhálózati ellátottsága kedvező, 
szennyvízhálózata kiépült, az ivóvíz és szennyvíz 
rákötési arány magas, a belvízrendezés jelentős 
részben biztosított. (1.16.1). 
 
A város legmeghatározóbb mezőgazdasági 
ágazatai a zöldség-gyümölcs feldolgozás és a 
dohánytermesztés, komoly tradíciói és jelentős 
munkakultúrája van ezeknek a területeknek 
(1.9.2).  
 
Máriapócs idegenforgalmi szempontból 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik 
legjelentősebb települése, vallásturisztikai 
szempont európai szinten jegyzett zarándokhely 
(1.9.1).  
 
A máriapócsi kegytemplomot évente több, mint 
fél millióan látogatják, a város a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb zarándokhelye (1.9.2) 
 
Bazilita Gyűjtemény rendkívül gazdag 
gyűjteménnyel rendelkezik (1.9.2) 
 
A rabócsi ring az ország egyik legmodernebb és 
leglátogatottabb magyar autósport centruma, 

 
Jelentős igény mutatkozik a bölcsődei ellátás 
biztosítása iránt, amely nincs a városban 
(1.8.1.3) 
 
A sportolási és szabadidős tevékenységek 
végzéséhez kapcsolódó infrastruktúra viszont 
nem megfelelő, illetve hiányos (1.8.1.4). 
 
Szükség van magasabb komorfokozatú, kisebb 
kapacitású szálláshelyekre (1.9.2). 
 
Az egyik problémát az adja a település számára, 
hogy ide érkező nagyszámú turistát nem tudják 
hosszabb ideig itt tartani (1.9.2) 
 
Nem működnek a településen nagy foglalkoztató 
közép és nagy vállalkozások (1.9.3) 
 
Az önkormányzat kezében korlátozottan áll 
rendelkezésre ipartelepítésre alkalmas 
önkormányzati tulajdonú terület (1.9.4). 
 
A településen dinamikusan növekedett a 

közmunkások száma (1.10.4). 
 
Az egykori tsz telep lombfedettsége a kellő 
pormegkötést és a kiszűrődő hanghatások 
tompítását nem képes biztosítani (1.12.2.2). 
 
Máriapócs igen szegényes utcai zöldsávokkal 
rendelkezik, zöldsávok létesítésének nincs 
hagyománya a településen. A foltként 
elhelyezkedő zöldfelületek közötti összeköttetés 
hiányzik. A zöldfelületi hálózat ebből adódóan 
nincs kiépülve a városban (1.13.1.1, 1.13.2) 

 

A legészakibb telektömb belsejében található 
izraelita temető ma teljesen felhagyott, rossz 
állapotban van (1.13.1.1) 

 

A város egyik legnagyobb rekreációs terének 
számító gyepes sportpálya környezete nem 
megfelelően fásított, a szomszédos temetőtől 
való, a két funkció összeegyeztethetetlensége 
miatt szükséges elhatárolás sincs kellőképpen 
megoldva. A beton lelátók és az öltöző sem felel 
meg egy kisvárosi sportpálya kívánalmainak. 
(1.13.1.1). 
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amely nemzetközi minősítéssel bír (1.9.2). 
 
A városban több nagy látogatottságú horgásztó 
található (1.9.2). 
 
Jelentős vonzerőfejlesztések és 
szálláshelyfejlesztések valósultak meg 
Máriapócson az elmúlt években (1.9.2). 
 
A településen az elmúlt 15 évben fokozatosan 
emelkedett a szállásférőhelyek száma, a 
település szálláshely kapacitása ki tudják 
szolgálni a tömegeket (1.9.2). 
 
A városban fokozatosan növekszik a 
vendégforgalom (1.9.2). 
 
A regisztrált vállalkozások száma növekszik 
(1.9.3). 
 
A város egy rendkívül kompakt, igényesen 
felújított városközponttal büszkélkedhet 
(1.10.2). 
 
A 2013. és 2014. év folyamán megvalósult 
közfoglalkoztatási programok megteremtették 
az alapját a szociális gazdaságfejlesztésnek 
(1.10.4). 
 
A település külterületének erdősültsége magas, 
ezek jelentős része történelmileg fennmaradt 
erdős területek (1.12.2.2; 1.14.1.1). 
 
A település külterületén található kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület (1.12.2.2). 
 
Máriapócs az országos gyümölcstermőhely 
kataszter által érintett település (1.12.2.2).  
 
A város központjában jelentős kiterjedésű 
rehabilitált és igényesen felújított közterületek 
találhatóak (1.13.1). 
 
A településen kompakt módon jelennek meg a 
gazdasági területek (1.14.1.5). 
 
A település lakóterületeire nem jellemző a 
szlömösödés, felhagyott, valamely társadalmi, 
térszerkezeti problémára visszavezethető 
degradálódó terület nincs a városban (1.14.1.6) 
 
A város országos műemléki védelem alatt álló 

 

A barnamezős területnek tekinthető részek 
kiterjedése a település méretéhez viszonyítva 
nem nagy, azonban a frekventált, a település 
megközelítését biztosító egyik csomópontnál 
található ezért szembetűnő (1.14.1.5). 
 

A helyi védelem alatt álló épületek nagy része 
üresen áll, illetve korszerűsítésre, felújításra 
szorul (1.14.6.9). 
 
A várost érintő 113. számú vasútvonal műszaki 
állapota kedvezőtlen, ebből eredően alacsony 
kihasználtságú (1.15.3.2). 
 
A búcsúk alkalmával a település közlekedési 
rendszere megbénul, a parkolásban jelentős 
kapacitásproblémák lépnek fel (1.15.5). 
 
A városi zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, 
térségi szinten a zöldfolyosó hálózat 
hiányosságai  egyaránt okoznak vizuális 
konfliktusokat (1.17.7).   
 
Közműhiányosságok a város egyetlen részén 
azonosíthatóak, a horgásztó és termálkút által 
érintett terület nem közművesített .  
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épületekben gazdag (1.14.6.5). 
 
Máriapócs, Kegytemplom és Bazilita monostor 
történelmi emlékhely ranggal rendelkezik 
(1.14.6.8) 
 
Jelentős számban találhatóak a településen helyi 
védelem alatt álló épületek (1.14.6.9). 
 
A település területén a lakóövezetben üzemi 
zajforrással nem kell számolni (1.17.4). 
 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 
Máriapócs része Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
legerősebb idegenforgalmi desztinációjának a 
Nyírségnek (1.1). 
 
Nyírbátor foglalkoztatási szerepével és 
közszolgáltatás koncentrációjával jelentős 
kisugárzó hatást gyakorol Máriapócsra is (1.1). 
 
A Dél-Nyírség számított és számít ma is a 
legnagyobb dohánytermesztő vidéknek (1.9.1). 
 
Nyírbátor ipari potenciálnak jelentős a kisugárzó 
hatása Máriapócsra (1.9.2).  
 
Máriapócs az egyik legfontosabb állomása a 
Mária útnak (1.9.2). 
 
Dél-Nyírségben egy rendkívül látványos és 
sokszínű örökséghálózat bontakozik ki, amelynek 
integrált fejlesztésével komplex turisztikai 
termékek alakulhatnak ki (1.9.2). 
 
A turisták tekintetében a speciális földrajzi 
helyzet meghatározó, Máriapócs ugyanis 
olvasztótégelye a környék nemzetiségeinek 
(1.9.2). 
 
A település szerkezetéből adódóan a számos 
útkereszteződés lehetőséget kínál kisebb 
közkertek létrehozására (1.13.1.1). 
 
Jelentős kerékpárút fejlesztések valósultak meg 
és állnak előkészítés alatt a Dél-Nyírség területén 
(1.15.4). 
 
Máriapócs rendelkezik hévízbázissal és hévíz 

 
Máriapócs a regionális fejlesztési tengelyek és 
pólusok közül a nyíregyházi és a debreceni 
agglomerálódó térség perifériáján található 
(1.1). 
 
Nyíregyháza, Nyírbátor, Nagykálló, 
Baktalórántháza, Balkány erősen behatárolja, 
hogy Máriapócs körül saját, kiterjedt 
vonzáskörzet alakuljon ki (1.1). 
 
Nyírbátor közelségéből eredően Máriapócson az 
ipar tradicionálisan nem alakulhatott ki, a 
település lakosságát a szomszédos Nyírbátor 
ipara felszívja (1.9.2). 
 
A turisták igényei folyamatosan növekednek, a 
településen elérhető szálláshely szolgáltatások 
minőségi szempontból nem mindenben 
vendégkör számára kielégítőek (1.9.2). 
 
A vízfolyások, és az őket kísérő, helyenként 
rétekké kiszélesedő gyepes sávok, amelyek 
lényeges ökológiai folyosók leszűkülnek a 
mezőgazdaság térhódítása következtében 
(1.12.4).  

 

A településen komoly örökségvédelmi 
kockázatot jelenthetnek a zöld mezős 
beruházások, régészeti topográfia hiányában 
(1.14.6.2) 

 

A Máriapócs Vízmű vízbázisa az üzemelő 
sérülékeny vízföldtani környezetű víz- bázisok 
közé tartozik (1.16.1.1) 
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kúttal, azonban hasznosítása egyelőre nem 
megoldott (1.16.1.1). 
 
 
 
  
 
 
 

 

Vízügyi szempontból a terület adottságai nem 
kedveznek a kialakított, mai szántóföldi 
kultúráknak (1.17.2).  

 

A vizek elvezetése, a talajvíz süllyedése, 
kedvezőtlenül érintik a természetes, vagy 
természeteshez közel álló vízi, vizes, víztől függő 
ökoszisztémák állapotát, mely kedvezőtlen 
hatásokat az éghajlatváltozás tovább súlyosbít 
(1.17.2). 

 

A terület felszín alatti vizek vonatkozásában 
fokozottan érzékeny és nitrát érzékenynek 
kategóriába tartozik (1.17.2). 
 

 

3.1.3 A településfejlesztés és rendezés kapcsolata 
 
A 314/2012. (XI. 08.) kormányrendelet rendelkezik a településfejlesztési és településrendezési 
eszközök tartalmáról és azok összefüggéséről. A rendelet I. fejezet 2. pontjának (A településfejlesztés 
és a településrendezés összefüggései) 3.§ (4) – (6) bekezdései szerint: 
 

„(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban készül. 
(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével 
kerül kidolgozásra. 
(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban - a tervezett 
változások időbeli ütemezésének figyelembevételével - készül.” 

 
A jelenlegi 2004-ben készült településfejlesztési koncepció hosszú távú elképzeléseket rögzít és 
irányokat jelöl ki a stratégiai dokumentumok számára. Egyúttal a jövőben elkészülő 
településszerkezeti tervben ezen irányokat át kell venni. Ha a stratégia érvényességi ideje alatt a jogi 
környezet változik, a tervezett fejlesztések pontosodnak, akkor ez a településrendezési eszközök 
módosítását, újbóli elkészítését is igényelheti. Ezzel párhuzamosan a új fejlesztési koncepció készítése 
is szükséges. 
 
A jelenlegi, 2010-ben elfogadott IVS az előző programozási időszak fejlesztéseihez készült, ezért új, a 
2020-ig szóló ITS készítése indokolt, melynek során a korábbi IVS anyagai is szolgáltatnak kiindulási 
alapot. 
 
A város településrendezési eszközei 2005-ben kerültek jóváhagyásra. Az eltelt idő alatt jelentősebb, a 
település térszerkezetét alapvetően befolyásoló módosítás nem történt. Ugyanakkor mindenképpen 
szükséges az OTÉK változását követő új eszközrendszer kidolgozást megfontolni, hogy az egyes 
elemek törvényi háttere azonos alapokon nyugodjon, illetve hogy a stratégiai és koncepcionális 
elképzelések további alátámasztása biztosított legyen. 
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3.2. Problématérkép/értéktérkép 
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3.3.1. A településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

3.3.1.1 Városközpont városrész 

Máriapócs várost méretéből adódóan földrajzilag és funkcionálisan nem lehet teljes mértékben 

elkülöníteni. Máriapócs Város Önkormányzata 2016-ban az alábbi 2 városrészt jelölte ki: 

Városrész megnevezése A városrész településen belüli elhelyezkedése 

1. Városközpont belterület 

2. Lakóterületek bel- és külterület 

 

7. térkép: Máriapócs városrészei 

 

 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
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Az egyes városrészeket az alábbi utcák, közterületek határolják, a térképek a városrészek településen 

belüli elhelyezkedését szemléltetik. 

Városrész megnevezése: Városközpont 

1. Városrészt határoló közterületek lehatárolás: Ady Endre u. – Ófehértó u. - Báthori út – 
Petri u. Szőlő út – Béke út – Petri u.  – Selyem u. 

 

Városrész megnevezése: Lakóterületek 

2. Városrészt határoló közterületek 
lehatárolás: Csemetekert, Máriapócs vasútállomás, 
Útőrház külterületekkel 

 

I. Városközponti városrész bemutatása 
 

Máriapócs településközpontja a kegytemplom köré szervezett, Kossuth tér és környékére 

terjed ki. A központi tér köré és annak szomszédságába szerveződnek az egyes települési funkciók 

jelentős része: polgármesteri hivatal, általános iskola, óvoda, egészségház, zarándokház, és a 

település mindkét temploma. Közöttük, illetve közvetlen környezetükben jelentős zöld felület nincs, a 

Kossuth tér felületének nagyobb része burkolt, jellegében rendezvény tér és nem közpark. Nagyobb 

zöldfelülettel az óvoda és az általános iskola területe rendelkezik. Az utak menti utcafásítás szinte 

teljes egészében hiányzik. 

A városrész a település szerkezetében jól körülhatárolható, a település központját alkotó 

Kossuth teret közrefogó telektömbök alkotják. Településszerkezeti besorolásuk vegyes terület-

felhasználású, a hatályos településrendezési eszközökben 

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a lakosság 10,8%-a él ebben a városrészben, 

városrész lakossága csupán 226 fő, menyek oka, hogy a területen főként közigazgatási, egyházi, 

turisztikai funkciójú épületek találhatóak. A terület lakónépességén belül a 14 éven aluliak aránya 

8,8%, amely jóval a városi átlag alatt van (14,6%). A 15-59 éves népesség aránya 54%, amellyel 

szintén a városi átlag alatt van (64,3%). Az időskorúak, 60 év felettiek aránya viszont rendkívül magas 

37,2% (a városi arány 21,1%).  

A 2010. évben készült IVS-ben szereplő adatokhoz viszonyítva is látszik, hogy városrész 

lakosságára az elöregedés jellemző. A 2001. évi népszámlálási adatokhoz képest a gyermekkorúak 

aránya (0-14 éveseké) közel a felére csökkent, míg az időseké közel 9 százalékponttal emelkedett.  

A városrészen élők képzettségi mutatói kedvezőek a városhoz és a lakóterületi városrészhez 

viszonyítva is; a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 9%, amely 

jóval a városi átlag alatti (29,3%), a lakóterületen ez az arány 30,2%. A felsőfokú végzettségűek a 25 

éves és idősebbek aránya szintén a városközpontban a legmagasabb (20,5%), míg a városi átlag 

ennek közel a fele (10,2%). Az előző népszámlálás képzettségi mutatóihoz képest elmondható, hogy a 

úgymint a városban, a városközpontban is javultak az iskolázottsági adatok. 2001-hez képest a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

21,9 százalékponttal csökkent, a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség 

esetében 1,8%-kal emelkedett. 
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A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 57%, amely a városi átlagnál 

magasabb (50,1%), amivel a legkedvezőbb helyzetű városrész. A rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) itt a legalacsonyabb (37,7%). A 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya: 41,1%, mely szinte megegyezik, 0,1%-kal magasabb a 

városi átlagnál. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül a városközpontban a 

legmagasabb (60,6%), a városi átlag 56%. A munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) ebben a 

városrészben a legalacsonyabb (13,%). A tartós munkanélküliek aránya szintén a városközpontban a 

legalacsonyabb (5,6%). A 2001. évhez viszonyítva megállapítható, hogy a foglalkoztatottsági adatok 

pozitív irányba mozdultak, a településrészen a lakosság foglalkoztatottsági aránya 12,6 

százalékponttal emelkedett. Összességében a városközpont rendelkezik a legjobb munkaerő-piaci 

mutatókkal.  

Mindezekből megállapítható, hogy a városrész lakosságának társadalmi státusza lényegesen 

jobb, mint a települési átlag. Magasabb a lakosság iskolai végzettsége és a foglalkoztatási helyzet is 

kedvezőbb képet mutat.  

A városrészben 84 db lakás található, mely a város teljes lakásállományának 11,63%-a. A két 

városrész nagyságához mérten a legtöbb lakás a Lakóterületek városrész koncentrálja. Ebből az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya 10,7%, ami kedvezőbb a városi szintnél. A komfort nélküli, 

félkomfortos és szükséglakások aránya szintén a városközpontban a legalacsonyabb, 8,6 %, míg a 

városi átlag 14,3%.  

A lakásállomány a 2001-es 90 db-ról, 2001-re 84 db-ra változott, ami a leromlott állagú 

épületek felszámolását jelzi. Ezzel egyenes arányban ötödére csökkent az alacsony komfortfokozatú 

lakások aránya, de vélhetően a vizsgált időszakban a közüzemi hálózatokra történő rákötések száma 

is megnövekedett. Ezzel a meglévő infrastrukturális hálózatok kapacitásának jobb kihasználása, 

valamint a környezetvédelmi szempontok is jelentősen javultak. A városrész infrastruktúra 

ellátottsága kiváló.  

Összességében a városközpont rendelkezik a legjobb összetételű lakásállománnyal települési 

szinten.  

A hatályos településfejlesztési koncepció kiemelt feladatként jelöli ki a településközpont 

arculatának formázását, kialakítását. A város pozitív jövőképének elengedhetetlen része a városmag 

kialakítása. A koncepció törekszik a település arculati hiányosságainak korrekciójára, a lakossági 

identitástudat létrehozását segítő központhálózat, és intézményrendszer kialakítására. 

Megfogalmazhatóak azok az alapvető tényezők, melyek a központ jövőbeni alakulását befolyásolják: 

hagyományos településszerkezet megőrzése mellett az arculat átalakítása; új funkciók megjelenése; 

parkolás megoldása; fejlesztési területek kapcsolhatósága; helyi védelem, építészeti minőség 

megteremtése; gyalogos zóna kijelölése; fásítás, zöldfelületek megújítása; az idegenforgalom 

településszerkezeti feltételrendszerének megalapozása. A fejlesztés elsőrendű feladat a 

településközpont terének szervezése, jellegének egységesítése, zöldfelület kapcsolása a centrumhoz. 

Továbbá a tér körüli térfal réseinek kitöltése, a központ városias jellegének erősítése, 

kihangsúlyozása.  

  



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

224 

 
23. táblázat: Városközponti városrész főbb statisztikai mutatói 

Mutató megnevezése 
Máriapócs 
összesen 

Városközpont 

Lakónépesség száma 2085 226 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,6 8,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,3 54,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,1 37,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

28,3 9,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 10,2 20,5 

Lakásállomány (db) 722 84 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,2 10,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

46,1 37,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

18,1 4,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,1 57,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,0 41,1 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

2179   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 45,5 24,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 56,2 60,6 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 19,8 13,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 
aránya) 

7,9 5,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

14,3 8,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,5 2,9 
Forrás: KSH 
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II. Lakóterületek városrész bemutatása 
 

A település speciális térszerkezetéből adódóan – városközponton kívül – a városrész rendkívül 

homogén, lakóterületek övezetei alkotják. Csak néhol törik meg a lakó funkcióba ékelődő egyéb, 

azzal összhangban lévő rendeltetések (sport és a temető területe, idősek bentlakásos otthona). Ezek 

architektúrális szempontból igen jól illeszkednek a lakóterületekhez, valójában csak az egyes 

övezetek beépítési intenzitásában térnek el a fő funkciótól. A hatályos településszerkezeti terv 

minimális terület-felhasználási változtatást jelöl a város térszerkezetében, a jelenlegi használathoz 

köthető funkciókat preferálja elsősorban. 

 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a lakosság nagy része, 89,2%-a (1859 fő) él ebben a 

városrészben. A lakónépesség korösszetétele hasonlít a városéhoz, a 14 éven aluliak aránya 15,3%, 

amely közel 1 százalékponttal magasabb a városhoz viszonyítva. Az aktív korúak aránya (15-59 

évesek) szintén 1 százalékponttal magasabb, míg a 60 év felettiek esetében közel 2 százalékponttal 

alacsonyabb a városi aránytól.  

A 2001. évi adatokhoz képest a városrész demográfiai mutatói kedvezőtlenül alakultak. A 

gyermekkorúak aránya 10 százalékkal csökkent, míg a 60 év felettieké 3 százalékponttal emelkedett.  

Az itt élők iskolai végzettsége elmarad a városi szinttől. A lakónépesség 30%-a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú végzettségűek aránya 8,7%, amivel 

alacsonyabb, mint a városi átlag (10,2%).  

 Iskolázottsági szempontjából kedvezőbb helyzet jellemzi a területet a 2011. évi adatokhoz 

képest, ugyanis 12,5%-kal csökkent a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül, és 5,5%-kal nőtt a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 

népesség arányában.  

A munkaerő-piaci jellemzőket tekintve a városrész a városéhoz hasonló mutatókkal 

rendelkezik. A 15-64 évesek közel fele (49,4%) foglalkoztatott. A rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya szintén a városi átlag közeli (46,9%). A foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 40,9%. A munkanélküliek aránya a városrészben 1,7%-kal magasabb (20,5%), mint a városi 

átlag. A tartós munkanélküliek aránya ezen a területen a legmagasabb, 8,1%. 

A 2001. évhez viszonyítva megállapítható, hogy a foglalkoztatottsági adatok pozitív irányba 

mozdultak, a településrészen a lakosság foglalkoztatottsági aránya 13,85 százalékponttal emelkedett. 

A gazdasági mutatók tekintetében a pozitív változás ellenére a városrész rosszabb mutatókkal 

rendelkezik a városi átlagnál. 

 

A város lakásállományának 88,37%-a található a Lakóterületek városrészben. Ebből az alacsony 

komfort fokozatú lakások aránya 15,8%, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül pedig 15%, ami nagyjából megegyezik a városi átlaggal. A lakásállomány 

növekedése 2001 és 2011 között nem érte el az 5%-ot sem, viszont az alacsony komfortfokozatú 

lakások száma a felére csökkent. 

 A városrész nagy részét a lakó funkciójú ingatlanok teszik ki. A meghatározó családi házas 

kertes ingatlanok alkotják a terület 95%-át. Az épületek jellemzően földszintesek, ritka kivétel a 

tetőteres, kétszintes épület. Az épületállomány magas tetős kivitelű, nincs jellemző forma vagy 

irányultság. A telekstruktúra – leszámítva az újonnan csatolt telektömböket – nem változott az elmúlt 

200 évben. A közterületek viszonylag rendezettek, azonban utcafásítás szinte sehol sem található, 

még szakaszosan sem. A városrészben található a város legnagyobb zöldfelületi közterülete, a Pápa 
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tér. Kiterjedése miatt településrész szinten felül, az egész településen meghatározó a funkciója. Az 

utcaképek, a települési sziluett alapvetően falusias jellegű, a kisvárosias "hangulat" szinte alig érhető 

tetten. Az építési telkek hosszan elnyúlóak, különösen a településről kivezető utak mentén, de a 

centrum közelében is találkozhatunk ilyen struktúrákkal. A telekvégek alapvetően művelés alatt 

állnak, igen ritkák a felhagyott, parlagos területek. 

Az infrastrukturális állapotok javulása itt is tetten érhető a számokban, az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya számottevően csökkent. A közüzemi hálózatokra történt rákötések 

számának növekedése áll elsősorban a jelenség mögött, az új építések száma nem hat erőteljesen.  

 
24. táblázat: Lakóterületek városrész főbb statisztikai mutatói 

Mutató megnevezése 
Máriapócs 
összesen 

Lakóterületek 
(Csemetekert, Máriapócs 

vasútállomás, Útőrház 
külterületekkel) 

Lakónépesség száma 2085 1859 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,6 15,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,3 65,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,1 19,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

28,3 30,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

10,2 8,7 

Lakásállomány (db) 722 638 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,2 15,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

46,1 46,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

18,1 19,4 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,1 49,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,0 40,9 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

2179   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

45,5 47,9 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

56,2 55,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 19,8 20,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

7,9 8,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

14,3 15,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,5 5,8 

Forrás: KSH 
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3.3.2. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

3.3.2.1. A szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. évi 

népszámlálási adatok alapján, az ún. szegregációs mutató kiszámításával.  

A KSH 2011. évi népszámlálási adataiból előállított szegregációs mutató alapján Máriapócs 

városban 2 db szegregátum került lehatárolásra. Ezek azok a területek, ahol a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül meghaladja a 35%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt.  

Szegregációval veszélyeztetett terület, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

meghaladja a 30%-ot, illetve a népességszám eléri az 50 főt, ennek a kritériumnak további egy terület 

felel meg a városban.  

A lenti térkép sötétzöld színnel, valamint számmal jelöli a szegregátumot, míg a világoszöld 

színnel jelölt területet szegregációs folyamatok veszélyeztetik. A térkép olyan területet is megjelöl, 

amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk 

vagy intézeti háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona) miatt mégsem tekinthető valódi 

szegregátumnak.  
8. térkép: Máriapócs városban a KSH által kijelölt szegregátumok 

 

Forrás: KSH 

(Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–
34% = világoszöld, 35–100% = sötétzöld) 
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A következő térkép a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen mutatja a 

szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket.  

9. térkép: Máriapócs város szegregátumai és szegregációval veszélyeztetett területe 

 

Forrás: KSH 

(Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–

100% = lila) 
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3.3.2.2. A KSH által lehatárolt szegregátumok helyzetelemzése 

1. szegregátum: Bercsényi út és környéke 

A szegregátum a következő utcák által határolt területen található: Bercsényi út – Jókai út – 

névtelen utca – Petőfi utca.  
10. térkép: Máriapócs város 1. szegregátuma 

 

 Forrás: KSH 

A lakónépessége 2011. évben 137 fő, amely alapján a városban kijelölt szegregátumok között – 

a népességszám alapján – a nagyobbnak tekinthető, a város népességének 6,6%-a él itt. Korcsoportos 

megoszlása alapján ezen a területen a gyermekkorúak aránya magas (20,4%) a városi arányhoz 

viszonyítva (14,6%).  A 15-59 évesek aránya 68,6%, amely 4 százalékponttal magasabb a városi 

aránytól, ezzel szemben 60 év felettiek a lakónépesség egytizedét teszik ki (10,9%), amely fele a 

városénak (21,1%). Összességében elmondható, hogy ezen a területén élők korösszetétele kedvező, 

magas a 0-14 évesek aránya, míg az időseké alacsony.  

A szegregátum az iskolázottság és a munkaerő-piaci mutató alapján is az egyik 

legkedvezőtlenebb helyzetű területe a városnak. Magas az aktív korúakon belül a legfeljebb iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya (56,4%), amely kétszer magasabb a városéhoz viszonyítva (28,3%). 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos nincs a területen.  

A lakónépesség munkaerő-piaci helyzetét tekintve szintén kedvezőtlenek az adatok: a 15-64 

éveseken belül a foglalkoztatottak aránya 38,1%, (városi szinten az aktív korúk fele foglalkoztatott), 

akik döntő többsége (81,1%%) alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgoznak, a városi 

arány 45,5%. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

Máriapócson 46,1%, míg az érintett szegregátum területén 61,7%. Azon háztartások aránya, amely 

foglalkoztatott nélküli a város egészére 41,0%, míg a szegregátumban 49,1%. A munkanélküliek 

aránya 2011. évben 43,1%, amely több mint kétszer magasabb a városi munkanélküliségi rátától 

(19,8%). A munkanélkülieken belül magas a tartós munkanélküliek aránya 16,9%, szemben a városi 

7,9%-kal.  

A lakásállomány a területen 43 db, ez a város teljes lakásszámának 6%-át teszi ki. A 

lakáskörülmények elmaradnak a városétól, a lakások 32,6%-a alacsony komfortfokozatú, - a városi 
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arány 15,2%. A  városra, illetve a szegregátum területére sem jellemzőek a kisméretű,  egyszobás 

lakások, arányuk a város esetében 5,5%, míg a szegregátumban 5%.  

 

2. szegregátum: Selyem utca környéke 
 

A szegregátum területét a Selyem utca páratlan oldala, a József Attila utcától északi irányba a 

névtelen utca kereszteződéséig alkotja. 
11. térkép: Máriapócs város 2. szegregátuma 

 

 Forrás: KSH 

Az alacsony státuszú területen élők száma 64 fő. A lakosság korösszetételét tekintve ezen a 

területen is meghaladja a gyermekkorúak aránya (20,4%) a városit, a 15-59 évesek aránya (59,4%) 5 

százalékponttal alacsonyabb a városi aránytól, a 60 év felettiek aránya közel azonos (20,3%). Az 1. 

szegregátumhoz viszonyítva azonos a gyermekkorúak aránya, viszont közel kétszer magasabb a 60 év 

felettiek aránya.  

Az aktív korúak fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, amely jóval 

magasabb a városi aránytól, az 1. szegregátum tekintetében 6 százalékponttal alacsonyabb. A 

felsőfokú végzettségűek aránya 2,4%.  
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A munkaerő-piaci helyzetet vizsgálva megállapítható, hogy elmarad ugyan a városi 

viszonylattól, viszont kedvezőbb adatokkal rendelkezik az 1. szegregátumhoz képest. A munkaképes 

korú népesség 46,3%-a foglalkoztatott, akiknek közel 70%-a alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban dolgozik. Az aktív korúak fele nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a 

háztartások 52,2%-a foglalkoztatott nélküli. 2011. évi adatok alapján a munkanélküliségi ráta 26,9%-

os, ezen belül alacsony a tartós munkanélküliek aránya, 3,8%. 

A területen található lakásállomány 2011. évben 24 db, amely alapján átlagosan 2-3 fő él 

együtt. A lakások 16,75%-a alacsony komfortfokozatú, az egyszobás lakások aránya 4,5%.  
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25. táblázat: Máriapócs városban kijelölt szegregátumok adatai (a szegregációs mutató 35% feletti) 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

Mutató megnevezése 
Máriapócs 

összesen 

1. szegregátum 

(Bercsényi út - Jókai 

út - névtelen u. - 

Petőfi u.) 

2. szegregátum 

(Selyem u. páratlan 

oldala a József A. 

utcától északi 

irányba a névtelen 

utca 

kereszteződéséig) 

Lakónépesség száma 2085 137 64 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,6 20,4 20,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,3 68,6 59,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,1 10,9 20,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
28,3 56,4 50,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában 
10,2 0,0 2,4 

Lakásállomány (db) 722 43 24 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,2 32,6 16,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
46,1 61,7 50,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 

18,1 39,4 36,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,1 38,1 46,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,0 49,1 52,2 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 

állítható elő, szegregátumokra nem 
2179     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
45,5 81,1 68,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 

belül 
56,2 52,6 59,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 19,8 43,1 26,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya) 
7,9 16,9 3,8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül 
14,3 30,0 13,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,5 5,0 4,5 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás 
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3.3.2.3. A szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzése 

A városban a szegregációval veszélyeztetett terület mutatóinak – a  kijelölt 2 szegregátumon 

kívül – további egy terület felel meg.   

A szegregációval veszélyeztetett terület magában foglalja: Kossuth L. u – Bercsényi út – Jókai út 

– névtelen u. – Petőfi u. – Dózsa u. – belterületi határ közötti területet.  

 
12. térkép: Szegregációval veszélyeztetett terület a városban 

 
 Forrás: KSH 

A veszélyeztetett terület az 1. szegregátum területe, illetve kiegészül a Kossuth Lajos és a 

Dózsa utcákkal. A terület lakónépessége 301 fő, amely a város népességének 14,4%-át teszi ki. A 

korösszetétele alapján magas a gyermekkorúak aránya 23,6%, a városi aránytól közel 10 

százalékponttal magasabb, a 15-59 éveseké a városi arányt 3,5%-kal meghaladja. A 60 év felettiek 

aránya a városi és a szegregátumokhoz viszonyítva is jóval alacsonyabb, 8,6%.  

A területen lakók lakónépesség iskolai végzettsége kedvezőtlen helyzetet mutat, az aktív 

korúak 51,5%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, míg a felsőfokú végzettségűek 

aránya 1,2%. 

A foglalkoztatottság szempontjából a város esetében a munkaképes korú lakosság fele 

foglalkoztatott, ezen a területen az arány 36,8%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 47,1%, 

amely 6 százalékponttal magasabb a várositól. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya ezen a területen élők esetében a 

legmagasabb, 62,7%  A munkanélküliek aránya közel 40%-os, amely kevesebb a szegregátumokhoz 

viszonyítva, viszont az itt élők esetében a legmagasabb a tartós munkanélküliség.  

A veszélyeztetett terület lakásállománya 86 db, melynek 30%-a alacsony komfortfokozatú, 

illetve a lakások közel egytizede egyszobás, amely ezen a területen a legmagasabb.  
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26. táblázat: Máriapócs városban  kijelölt szegregátumok adatai (szegregációs mutató értéke 30% feletti) 

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

Mutató megnevezése 
Máriapócs 

összesen 

1. szegregátum 

(Kossuth L. u. - 

Bercsényi út - 

Jókai út - névtelen 

u. - Petőfi u. - 

Dózsa u. - 

belterületi határ) 

2. szegregátum 

(Selyem u. 

páratlan oldala a 

József A. utcától 

északi irányba a 

névtelen utca 

kereszteződéig) 

Lakónépesség száma 2085 301 64 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,6 23,6 20,3 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,3 67,8 59,4 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,1 8,6 20,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
28,3 51,5 50,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában 
10,2 1,2 2,4 

Lakásállomány (db) 722 86 24 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,2 30,2 16,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
46,1 62,7 50,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 

18,1 37,7 36,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 50,1 36,8 46,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,0 47,1 52,2 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére 

állítható elő, szegregátumokra nem 
2179     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
45,5 64,9 68,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 

belül 
56,2 58,1 59,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 19,8 38,9 26,9 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 

munkanélküliek aránya) 
7,9 17,5 3,8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 

lakott lakásokon belül 
14,3 28,9 13,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,5 9,6 4,5 

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás 
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3.3.2.4. A szegregátumok területén élők egészségi állapota 

A szegregátumok területén élők egészégi állapota jelentős szórást mutat. Egészségügyi 

állapotuk általánosságban hasonló a település átlagához, néhány család esetében viszont 

rosszabbnak tekinthető. Területi szempontból kiemelhető a Dózsa György, illetve a Jókai út lakóinak 

egészségi helyzete, amely az átlagosnál rosszabbnak mondható.  

Az egészségügyi ellátás során döntő többségében az együttműködés jellemző, viszont néhány 

család esetében a pénztelenség, illetve a pénz beosztásának problémája, időnként a tudatlanság 

együttműködési, kezelési akadályokat okozhat (pl. gyógyszerkiváltás). 

Az alacsony státuszú területén élők esetében nagyobb arányban fordulnak elő pszichiátriai 

betegségek, illetve a dohányzással összefüggésbe hozható krónikus légzőszervi megbetegedések is, 

amelyek visszavezethetőek a genetikai háttérre, az iskolázatlanságra, valamint az életmódra.  

A jobb egészségi állapot eléréséhez szemléletváltásra van szükség, amely széles körű 

összefogást igényel. Kiemelten fontos a prevenció, amelyet már gyermekkorban el kell kezdeni: 

óvodában játékos, iskolában előadás formájában, az egészséges életmódról oktatófilmek vetítésével.  

Az egészségi állapot javítása, illetve a betegségek megelőzése érdekében az egészségügyi 

programok, szűrések szervezése a város teljes lakossága számára fontos, emellett elsősorban a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai differenciált és célirányos nevelése kiemelt feladat 

lenne.  

 

3.3.2.5. Infrastrukturális ellátottság 

A szegregátumok területén a vezetékes ivóvíz, villanyáram, közvilágítás, valamint a szennyvíz-

csatorna kiépített. A gázellátás területén hiányosság a Dózsa Gy. utcán jelentkezik, illetve a Dózsa Gy. 

utcán, valamint a Petőfi utcán nincs pormentes út. Mind két utca a szegregációval veszélyeztetett 

területen található.  

A szemétszállítás a területen megoldott, ezeken a területeken – az itt élők anyagi helyzetére 

való tekintettel – az önkormányzat csoportos és térítésmentes konténeres szemétszállítást biztosít. A 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat szemét tárolókat vásárolt és az itt élő családok részére.  

27. táblázat: Infrastrukturális ellátottság (szegregátumok és veszélyeztetett területek együtt) 

 Azon utcák, ahol részben vagy 
teljesen nem találhatóak 

Szegregátum, ahol az utca található 

Vezetékes víz Teljes körűen kiépített  

Áram Teljes körűen kiépített  

Közvilágítás Teljes körűen kiépített  

Szennyvíz-csatorna Teljes körűen kiépített  

Gáz Dózsa Gy. utca szegregációval veszélyeztetett terület 

Pormentes út Dózsa Gy.  és Petőfi utcák szegregációval veszélyeztetett terület 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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3.3.2.6. Közszolgáltatások elérhetősége 

A városban biztosított közintézmények megfelelő ellátást biztosítanak a szegregátumok 

területén élők számára is. A településen működő általános iskola, óvoda, egészségügyi központ, 

valamint a polgármesteri hivatal a város kis méretéből adódóan könnyen megközelíthetőek, 

gyalogosan vagy kerékpárral  is.  

3.3.2.7. Szociális intézményrendszer és ellátási formák 

Máriapócs Város lakossága számára a szociális és gyermekvédelmi alapellátások közül az alábbiak 

vehetők igénybe:  

 családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 

 nappali ellátás (idősek klubja), 

 házi segítségnyújtás, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 támogató szolgálat 

 szociális étkeztetés 
 

Máriapócs településen két szociális otthon működik: 

 Szent Makrina Szociális Otthon 

 Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona 
 

A városban számos, önálló helyi civil szervezet működik az Önkormányzattal egyetértésben. Az 

idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep jutott a 

civil szektornak. A korábban városi fenntartású szociális intézmények működését a Szent Lukács 

Görög katolikus egyház vette át ez a Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona, amely ellátási 

szerződés keretében az étkeztetést is biztosítja a város lakosságán túl az intézmények számára is. Az 

Idősek Klubja szorosan összefonódik a Borostyán Klubbal, közösen szerveznek kirándulásokat. A 

Vigyázzunk Egymásra Egyesülettel az úgynevezett „SZÍV PÁRNA” készítésében az egyesület tagjai és a 

klub tagjai közösen vesznek részt. A párna melldaganatos nők részére készül. E szoros együttműködés 

oka főként abból adódik, hogy az idősek klubjának tagjai, a civil szervezeteknek is szintén aktív tagjai. 

A városban jelenleg nem megoldott a gyermekek nappali ellátása, jelenleg a közeli településen 

– Nyírgyulaj, Nyírbátor – vehetik igénybe a bölcsődei szolgáltatást.  

A városban a szociális iroda és a gyámhatóságok ügyfél köre folyamatosan bővül, a szociális 

támogatásra szoruló elszegényedett családok számának növekedése miatt. Elsősorban pénzbeli, 

anyagi támogatásra van igény, viszont a település szociális költségvetése csak részben ad lehetőséget 

ezek biztosítására, így például nincs lehetőség az átmeneti segély igénylésére, amely sok család 

számára jelenhetne segítséget (pl. egészségügyi ellátás igénybevételére).  A családok sok gyermeket 

vállalnak a szociális segélyek és egyéb támogatások miatt, másrészt a tudatlanság, valamint 

egészségtudatosság hiánya jellemzi őket (gyenge szocializációs minták). 

2015. március 01. napjától a szociális támogatások nagy része átkerültek a járási hivatalokhoz, 

Máriapócs esetében a Nyírbátori Járási Hivatalhoz.  
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2016. május 30.-ai adatok alapján ellátásban részesülök száma: 

 Ápolási díj    6 fő 

 EGYT     6 fő 

 FHT            114 fő 

 Időskorúak járadéka  4 fő 

 Közgyógyellátás 
 

Máriapócs Város Önkormányzata az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a pénzbeli 

támogatások feltételeit úgy szabályozta, hogy azzal a foglalkoztatást, a munkába állást igyekszik 

ösztönözni. Ennek megfelelően a folyamatos együttműködés szükséges a Foglalkoztatási Osztállyal 

azon személyeknek, akik ellátást kapnak a Nyírbátori Járási Hivataltól. 

Az önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint pénzbeli és természetbeni juttatások, 

segélyek biztosíthatók a hátrányos helyzetű emberek számára, amely sok család részére az egyelten 

jövedelemforrást jelenti.  Leggyakrabban igényelt támogatás a lakhatási támogatás, bár az igénylők 

száma az elmúlt években egyharmadára csökkent, a lakások tulajdonjogának rendezetlensége miatt. 

A szociális ellátások tekintetében legmagasabb számban a lakásfenntartási támogatást igényelték, 

melynek jelentős részét az alacsony státuszú területén élők vettek igénybe. Szintén magas a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma is ezen a területen. Mindkét ellátási 

típust az 1. szegregátum, valamint – a veszélyeztetett területhez tartozó -  a Kossuth Lajos és Dózsa 

György úton élők igénylik nagyobb számban.  
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28. táblázat: Máriapócs város és a szegregátumok segélyezési mutatói 

A városrészek és 

szegregátumok
1
 

neve 

Lakónépesség száma 

(jelenlegi népesség-

nyilvántartási adatok 

alapján) 

Lakások száma  

(jelenlegi népesség-

nyilvántartási adatok 

alapján a lakcímek száma) 

LFT
2
-ben 

részesülők 

aránya a 

lakások 

számához 

viszonyítva 

Rendszeres 

szociális segélyben 

részesülők aránya 

a lakások 

számához 

viszonyítva 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők aránya a 

lakások számához 

viszonyítva 

Romák aránya a 

lakónépességen 

belül
3
 
Nem kötelező

 

Szegregátum 1. 137 43 23  73  

Szegregátum 2.  64 24 1  7  

Szegregációval 

veszélyeztetett 

terület 

301 86  56  102  

Város egészére 

vetített mutató
4
 

2085 722 135 2015.02.28. 

napjától megszűnt 

ellátás 

 

  

Város egészére az 

adott segélytípus 

száma 

   FHT 140 fő 

Ápolási díj 6 fő 

EGYT 7 fő 

Időskorúak 

járadéka 6 fő 

  

 

 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

                                                           
1
 Valamennyi szegregátumra vonatkozóan. 

2
 LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt. 

3
 Amennyiben a városnak rendelkezésre áll ilyen jellegű adat (pl. felmérésekből, CKÖ becslése stb.) 

4
 Az adott segélyezés típus aránya a város összes lakásszámához viszonyítva 
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3.3.2.8. Nevelési és alapfokú oktatási intézmények 

Máriapócson magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, különösen az óvodás korúak 

tekintetében, az elmúlt három évben meghaladta a 70%-ot, amely jóval magasabb az országos, 

megyei értékhez viszonyítva, valamint a járási értéktől. Ettől kissé kedvezőbb az általános iskolások 

esetében, ahol a hátrányos helyzetűek aránya 2012. évtől folyamatosan csökkent, a három év alatt 

több mint 15 százalékponttal, de még így is magasabb az országos és megyei arányhoz viszonyítva. 

Ezeknek a gyerekeknek a nevelése, felzárkóztatása, számukra az esélyegyenlőség biztosítása, különös 

figyelmet és feladatot igényel az intézmények részéről.  
 

45. ábra: Máriapócs városban a hátrányos helyzetű óvodás gyermekek és általános iskolások arányának alakulása, 
összehasonlítva járási, megyei és országos adatokkal (%) 

 

Forrás: KSH TEIR adatok alapján saját szerkesztés 

A 2016. évi adatok alapján Máriapócs városban a halmozottan hátrányos (HHH) gyerekek 

száma 79 fő, jelentős részük (54,4%) a szegregációval veszélyeztetett területen él. A 2. szegregátum 

területén mindössze 2 fő lakik, míg az 1. szegregátumban 15%-uk.  

29. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek megoszlása (2016.) 

 Máriapócs 
város 

1. szegregátum 2.szegregátum Veszélyeztetett terület 

Halmozottan hátrányos 
gyerekek száma (fő) 

79 12 2 43 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Óvoda 

A városban a Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda biztosítja a 3-6 éves gyerekek nevelését. A 

2006. évben épült intézmény 75 férőhelyen, 3 óvodai csoportban biztosítja az óvodáskorúak 

ellátását, kihasználtsága 100%-os.  
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Hátrányos helyzetű általános iskolások aránya a nappali oktatásban (%)  2013
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A férőhelyek száma megfelelő, viszont az étkező kapacitása nem megfelelő, mivel az általános 

iskolások részére is itt történik az étkeztetés biztosítása, nehezen megoldható a két intézmény 

számára az ellátás.   

 
30. táblázat: Máriapócsi Napközi Otthonos Óvodában a hátrányos helyzetű gyerekek számának alakulása 

Év Óvodába beírt 
gyermekek (fő) 

Ebből: 

HH gyerek (fő)  HHH gyerek (fő) SNI gyerek (fő) 

2013 82 61 29 1 

2014 75 55 31 0 

2015 75 26 17 0 
Forrás: óvodai adatszolgáltatás 

 
 Az óvodában a hátrányos helyzetűek száma rendkívül magas, illetve évről évre nő a roma 

gyerekek aránya is.  A roma gyerekek eltérő szociokulturális háttérrel érkeznek, a család és az óvoda 

közötti eltérő értékrend is nehezíti a beilleszkedésüket. A szocializációs különbségekből adódó 

problémák az óvodában jelentkeznek legelőször, ez az első szintér, ahol ezeket a problémákat kezelni 

szükséges. 

Az óvodába járó gyerekek esetében magatartási, szocializációs, és értelmi képességek 

elmaradása, valamint a higiénia szabályok nem ismerése problémaként jelentkezik.  

Az óvoda kiemelt feladata a hátrányos helyzetű gyerekek szociális és készségszintű 

hátrányainak csökkentése, az alapvető szabályok (higiéniai, napi szokások, stb.) elfogadtatása, 

betartatása. Ennek a folyamatnak a sikeressége az együttműködésen múlik, a szülőkkel együttesen 

lehet megvalósítani. Az óvoda részéről a szülőkkel a kapcsolattartás nehézkes, egyoldalú, 

többségük a szervezett rendezvényekbe sem vonható be. További problémaként jelentkezik, 

hogy az óvodai beiratkozás a roma származású gyerekek körében elmarad, jegyzői felszólításra 

iratkoznak be az óvodába.   

Az óvodában a felzárkóztatás kiemelt figyelmet kap a nevelési programban, amelyek 

megkönnyítik a későbbi iskolai beilleszkedést, a prevenciós tevékenysége révén segít csökkenteni a 

társadalmi egyenlőtlenségeket. Ennek érdekében a nevelési program részeként etnikai program van. 

2008/2009-es nevelési évtől bevezetésre került az Integrációs Pedagógiai Rendszer, különböző 

fejlesztő foglalkozásokat szerveznek, valamint a széleskörű kapcsolattartás, az együttműködés 

érdekében nyílt óvodai rendezvényeket, a szülőknek nyílt napokat rendeznek.  

 

Általános iskola 

Az iskola tanulóinak 5 %-a jó anyagi körülmények között nevelkedik, átlagosnak tekinthető 

családban él tanulóink 25 %-a. Hátrányos helyzetű a tanulók 55 %-a, halmozottan hátrányos 

helyzetben 30 %-a. 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági és erkölcsi hatások, az érték- és normaválság, az egyre több 

családban érzékelhető életvezetési problémák miatt csökken a feszültségtűrő képesség, és ez a 

gyerekek életét befolyásolják. Gyakran érzékelhető valamilyen családi helyzetromlásból kialakult 

neveltségi hátrány. Az előbbiek káros hatása az iskolában a tanulók teljesítmény, viselkedés és 

kapcsolatzavarainak formájában jelenik meg. Komoly gond, hogy a kortárscsoportokban felerősödtek 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

241 

a negatív hatások.  A felnőtt szerepek próbálgatása során jellemző a szülők negatív mintáinak 

követése, pl. a hibás stressz-feldolgozási módok. Egyre fiatalabb korban jelenik meg az alkohol és a 

drogprobléma. Tolerancia hiánya figyelhető meg az etnikumhoz tartozók, a sérültek és a fogyatékkal 

élőkkel szemben. A szegénysorban élő gyermekek esetében jellemző, hogy táplálkozásuk hiányos, 

előfordul, hogy csak az iskolai szervezett étkeztetés során jutnak élelemhez. Ugyanebben a körben 

főleg a téli időszakban jellemző a ruházat hiányossága, ápolatlansága. (Forrás: Máriapócsi Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja, 2014.) 

 

Az oktatási intézmény tanulóinak közel 17 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

18 százaléka roma származású. A hátrányos helyzet leküzdésében, a társadalmi integrációban kiemelt 

szerepet kap az oktatás. A városban működő oktatási intézmény fontos feladatnak tekinti a 

gyermekek felzárkóztatását, az esélyegyenlőség biztosítását. Ennek érdekében különböző programok 

indításával, működtetésével igyekeznek az intézménybe járó gyermekek számára biztosítani a 

felzárkózást. A délutáni kötelező foglalkoztatás bevezetése lehetőséget biztosít a tanulók számára a 

különböző foglalkozásokon, programokon való részvételre, amely egyrészt hozzájárul a 

felzárkóztatáshoz, illetve képességfejlesztéshez, melyeken a roma származású, HH, HHH és SNI 

tanulók egyaránt részt vesznek. A HH, HHH, SNI tanulók 28 %-a vesz részt az alapfokú művészeti 

képzésben. Főleg a fiúk rendszeresen részt vesznek a sportfoglalkozásokon. A nem rendszeres, 

esetenkénti programokon valamennyien részt vesznek. A tanulásban gyengébb eredményt elérők 

részére egyéni fejlesztést biztosítanak. Az SNI tanulókkal való foglalkozást a KLIK Nyírbátori 

Tankerülete oldja meg utazó pedagógus közreműködésével. Roma tanulók jelentős számban kérik 

felvételüket az alapfokú művészeti képzésre. Kedvelt tanszakjaik a képző- és iparművészet, egyéni 

hangszeres képzés. Az intézményben a programok adottak, az azokon történő rendszeres részvételt 

kellene ösztönözni. A hátrányos helyzetűek esetében a lemorzsolódási arány 8% körüli, 

magántanulókként való részvétel az oktatásban nem jellemző, nincs magántanuló az 

intézményben.  Továbbtanulás tekintetében valamennyien továbbtanulnak, elsősorban 

szakiskolákban folytatják tanulmányaikat.  

Az intézményben komoly problémák, konfliktusok (tanuló, szülő, pedagógus között) nem 

jellemzőek. 

  

Az általános iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott problémák:  

 Az iskolában magas a HHH és az arány nem mutat csökkenő tendenciát.  

 Az egyéni terápiás foglalkozások jelenlegi időkerete nem elégíti ki a szükségleteket. 

 A HHH tanulók részvétele a szabad idős programokban (szakkör, alapfokú művészetoktatás) 

alatta marad a többségi átlagnak 

 A HHH és SNI tanulók továbbtanulási tendenciája alatta marad a többségi aránynak az érettségit 

adó képzési intézményekbe való irányulás alacsony. 

 A kompetenciamérésekben  a HHH tanulók eredményei elmaradnak az országos átlagtól. 
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31. táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltsága 

OM 

azonosító 
intézmény neve 

tanulólétszám az intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint 

Normál (általános) tanterv 
Emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 

tagozat 

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH 

033540 

Máriapócsi Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű 

Áltlalános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 227 38 4 43 22 3 184 18 1 0 0 

Forrás: általános iskolai adatszolgáltatás 
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3.3.2.9. A szegregátum területén megvalósult fejlesztések 
A 2010. évben készült IVS, illetve antiszegregációs programot követően olyan projekt, melynek 

közvetlen célterülete a szegregátumok területe nem valósult meg, viszont több olyan program is 

befejeződött, amelyek közvetetten érintették a szegregált területen élőket, befolyásolták az ott élők 

élethelyzetét.  

 
 
Pályázat címe:   Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson 

Projektgazda: Máriapócs Város Önkormányzata, konzorciumi partner: Nagy Szent 
Bazil Rendi Nővérek 

Projekt rövid összefoglaló: Kulturális központ építése, Kisléptékű piac, elárusító pavilon és 
parkolók kialakítása, térburkolás, általános iskola külső felújítása, Nagy 
Szent Bazil Rendi Nővérek Rendházának külső és közvetlen 
környezetének felújítása, Integrált igazgatási, közösségi, egészségügyi 
központ kialakítása (polgármesteri hivatal, könyvtár, orvosi rendelő) 

Megvalósítás időtartama: 2013.06.26. – 2015.05.31. 
 

Pályázat címe:   Kultúra-ami összeköt 

Projektgazda: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház 

Projekt rövid összefoglaló: A projekt keretében négy helyszínen kerül sor multifunkcionális 
közösségi ház létrehozására, Máriapócson, Hodászon, Kántorjánosiban 
és Tuzséron. Célja Nemzetiségi–Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ létrehozása és további támogató színterek 
kialakítása az országban a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése 
és következő nemzedékek számára történő átörökítése céljából. 
 

Megvalósítás időtartama: 2014.08.01. – 2015.11.30. 
 
Pályázat címe:   A természettudományos tárgyak angol nyelvre történő tanításának, 

módszertanának fejlesztése 

Projektgazda: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Projekt rövid összefoglaló: Az iskola egy feladatellátási hely bevonásával valósítja meg projektjét, 
mellyel nagymértékben hozzá tud járulni az oktatás-nevelési 
tevékenységének hatékonyságnöveléséhez. A pedagógus 
továbbképzések révén az iskolában tanítók felkészültsége, tudása 
gyarapodik, a tanulói célcsoport számára szervezett programok révén 
pedig a diákok kompetenciái fejlődnek, szociális, és egyéb okból 
fakadó hátrányaik csökkennek, felzárkóztatásuk üteme felgyorsul. A 
projekt révén beszerzésre kerülő eszközök hozzájárulnak, hogy az 
iskola felszereltsége javuljon, eszközhiányuk csökkenjen, az órai 
képzések színvonala növekedjen.  Összességében a projekt hozzájárul 
ahhoz, hogy az itt élő tanulók, és közvetlen környezetük, családjuk 
társadalmi leszakadásának üteme csökkenjen, felzárkóztatásuk, a 
magasabb színvonalú oktatás révén megkezdődhessen. 

Megvalósítás időtartama: 2015.05.20. – 2015.11.30. 
 

Pályázat címe:   "A keresztény hitélet tanulságtételei a keresztény családi életben" c. 
közösségi családi életvitelt támogató program megvalósítása a 
Nyírbátori Kistérségben 
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Projektgazda: Mária Út Közhasznú Egyesület 
 

Projekt rövid összefoglaló: Projekt rövid összefoglaló: A projekt célja a nyirbátori kistérségben élő 
kismamák munkavállaló-képességének javítása a munka és a család 
összeegyeztetését biztosító támogató szolgáltatások bevezetésével, a 
szülők felelősségének tudatosítása képzési programok, 
műhelyfoglalkozások tartásával, ésa fiatalok szemléletmódjának 
formálása közösségi programok segítségével. A pályázat hozzájárul az 
egyesület gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, foglalkoztatási, 
egészség-megőrzési, adománygyűjtési tevékenységeinek bővítéséhez 

Megvalósítás időtartama: 2012.06.01. – 2013.05.31. 
  

Pályázat címe:   Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Máriapócson 

Projektgazda: Máriapócs Város Önkormányzata 
 

Projekt rövid összefoglaló: Célja a település belterületén a 4927. sz. út és a 4928. sz. út mentén, a 
Vasút utca, Bogáti utca, Báthori utca, Kossuth Lajos utca nyomvonalon 
új aszfaltburkolatú elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút 
valamint kerékpárút kiépítése, melynek hossza 1879 m. Az új 
belterületi kerékpárút csatlakozik a Máriapócs-Pócspetri meglévő 
kerékpárúthoz, valamint a külterületi szakaszon tervezett, a 4927. 
számú úttal párhuzamosan létesítendő, önálló vonalvezetésű 
kerékpárúton keresztül, a Nyírbátor-Nyíregyháza 4911 számú 
összekötő út Máriapócs elágazásánál, a Nyírbátor Nyíregyháza 
regionális kerékpárúthoz 

Megvalósítás időtartama: 2011.05.23. – 2011.11.30. 

 

 

 

3.3.2.2. Ágazati politikák 
 

Szociálpolitika 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 21/2015. (XII.29.) önkormányzati 

rendelete szabályozza a szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokat. A rendelet tartalmazza 

azokat a jogosultsági kritériumokat, melyek megfelelése esetén a szabályozott összegek igényelhető. 

1. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, 
önkormányzati vagy pénzintézeti kölcsön törlesztése, tüzelőanyag költsége) igényelhető.  
 

2. Gyógyszertámogatás 
Azon személy igényelheti, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, 
diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak. 
 

3. Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható:  

- halálesetre tekintettel temetési támogatás 
- válsághelyzetben lévő várandós anyag gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának 

előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében 



Máriapócs Város Integrá lt  Telepü lésfej lesztési  S tratégiá jához  
MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM  

  

 

245 

- elemi kár (tűz, robbanás, földrengés és belvíz)esetén krízistámogatás, 
- önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti formában 

 
4. Köztemetés 

 
 

Lakáspolitika 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 9/2012. (VI.28.) számú önkormányzati 

rendelete szabályozza a az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletét. A rendelet 

szerint a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

gyakorolja.  

Az önkormányzat 2014. évtől nem rendelkezik bérlakással, az azt megelőző években összesen 

2 db lakás volt a tulajdonában, amelyek az egészségügyi központhoz kapcsolódóan szolgálati 

lakásokként funkcionáltak. 

 

Oktatáspolitika 

Máriapócs Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját a Képviselő-testület 120/2008. 

(XII.29.) számú határozatával fogadta el. A Közoktatási Program a következő intézkedéseket 

fogalmazta meg:  

Helyzetelemzés megállapítása Intézkedés leírása 

A hh és hhh gyerekekre vonatkozó adatgyűjtési 
és adattárolási, frissítési módszer, rendszer nincs 
kidolgozva. 

Szülői nyilatkozat meg/újra formálása. 
Települési, intézményi szinten felelős kinevezése 
a nyilatkozatok begyűjtésére, a nyilvántartási 
rendszer karbantartására naprakész adatbázis a 
hh, hhh gyerekekről 

Lefedetlen közszolgáltatások Kapcsolatfelvétel pedagógiai szolgáltatókkal, 
társulási együttműködés kezdeményezése az 
ellátatlan feladatok lefedésének érdekében. 

Fejleszteni szükséges az óvodai programokat, 
különös tekintettel az SNI gyermekek nagy 
számának csökkentését szolgáló elemekre. 

Pedagógusok módszertani továbbképzése, az 
intézmény programkínálatának bővítése. 

Óvoda-iskola átmenetre intézkedési terv 
kidolgozása szükséges 

Az óvoda-iskola kapcsolatának elmélyítése. 
Óvodásoknak iskolalátogatás szervezése. 
Iskolapedagógusok látogatása az óvodába. Közös 
intézményi programok, bálok, vásárok, 
sportrendezvények, gyermeknap, rajzkiállítás, 
szavalóverseny 

Az óvoda infrastrukturális fejlesztése szükséges 
tornaterem, az előírt kiszolgáló helyiségekkel, 
öltözőkkel, zuhanyozóval, vizesblokkal) 

Forrás felkutatás, lehetséges, aktuális pályázatok 
figyelése, benyújtása. Fenntartói hozzájárulás 
lehetőségének megvizsgálása, lehetséges 
szponzorok felkutatása. 

Pedagógiai programfejlesztésbe kezdeni a 
kompetenciamérések eredményeinek 
elemzésére építve. 

Pályázatok kiaknázása új programelemek 
alkalmazásához, módszertani megújulás 

Javítani szükséges a pedagógusok módszertani 
felkészültségét. 

Pályázati lehetőségek kiaknázása, fenntartói 
hozzájárulás lehetőségének megvizsgálása a 
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továbbképzések érdekében. 

Szükséges figyelemmel kísérni és biztosítani az 
SNI gyermekek rendszeres felülvizsgálatát. 

A törvényi feltételek betartása, intézményi 
felelős kijelölése 

Intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a 
lemorzsolódások és hiányzások csökkenjenek. 

Közös fórumok szervezése a szülőknek és a 
diákoknak, pedagógusok módszertani képzése 

Pályaérdeklődési és pályatanácsadási 
programcsomagot kidolgozni a továbbtanulási 
mutatók javítása és a gyermekek későbbi 
sikeressége érdekében 

Továbbtanulási felelős kinevezése. Végzős 
diákoknak középfokú intézmények látogatásának 
megszervezése, szülői fórumok szervezése a 
továbbtanulásról. 

Forrás: Máriapócs Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program (2009.) 

Máriapócsi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai Programjában öt évente felülvizsgálja tanulóinak esélyegyenlőségét és esélyegyenlőségi 

intézkedési tervet készít. Az esélyegyenlőségi terv célja az esélyteremtés, támogató lépések, 

szolgáltatások megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása 

érdekében. Az esélyegyenlőség előmozdítása az iskola minden tevékenységében, többek között:   

 beiratkozásoknál, csoportok szervezésében, 

 az iskolai programok kiválasztásában, 

 a tanítási tartalom kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

 a tanítás módszereinek megválasztásában, 

 a közoktatási szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférésben, 

 az ismeretközvetítés gyakorlatában, 

 a gyermekek egyéni fejlesztésében, 

 a tanulói előmenetelben, 

 az integrációs nevelés megvalósításában, 

 az esélyeket javító információkhoz való hozzáférésben, 

 a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

 a korszerű nevelési környezet megteremtésében, 

 az iskolai továbbhaladás előkészítésében, 

 a humánerőforrás fejlesztésében, a szakmai továbbképzésében, 

 a kapcsolattartásban a szülőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel, 

 a partnerkapcsolatok építésében, 

 az esélyegyenlőséget támogató források megteremtésében (pályázatok, egyéb támogatási 
formák). 

 

Foglalkoztatáspolitika 

 
A városban a közmunka és a START programok tudnak lehetőséget nyújtani a munkaerő-

piacról kiszorult álláskeresők részére. A START munkaprogramok az elmúlt években több szakaszban 

és többször is megvalósultak, ezzel jelentős számú lakosnak biztosítottak átmeneti jövedelemszerzési 

lehetőséget. A foglalkoztatás szervezését Máriapócs Város Önkormányzata látja el. A 

közfoglalkoztatási programok elsősorban a város karbantartási, javítási feladatainak ellátását 

célozzák meg. Az elmúlt években belvízelvezetők rendbetétele, mezőgazdasági földút rendbetétele, 

valamint mezőgazdasági projektek valósultak meg. A programok nemcsak foglalkoztatást 

biztosítottak, hanem nagy értékű eszközök is beszerzésre kerültek, illetve képzés is kapcsolódott a 

mezőgazdasági programhoz. A belvízelvezető rendbetétele során a nyílt csapadék vízelvezető árkok 

tisztítása, karbantartása, újrabetonozása és fed lapozása valósult meg. A mezőgazdasági projekt 
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keretében 1500 méter kordonos uborka, egy hektár paradicsom és több hektáron paprika, burgonya, 

hagyma és egyéb zöldségfélék termesztése történik. A megtermelt zöldségek a városban működő 

konyhák alapanyag ellátását biztosítja, illetve a többlet a lakosság részére kerül értékesítésre.  Az 

önkormányzat részéről korlátot jelent a projekt megvalósítása, fejlesztése során, hogy nem 

rendelkezik saját tulajdonú mezőgazdasági területtel. A Startmunka mintaprogram helyi sajátosságok 

mintaprojekt keretében betonelem gyártás betonoszlopok készítése, térkövek gyártása, fa 

alapanyagból esőbeálló, fapadok és szemetesek készültek.  
46. ábra: A közfoglalkoztatottak számának alakulása a városban 2005-2015 között (fő) 

 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Annak érdekében, hogy az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott lakosok részére 

minél nagyobb számban munkát tudjon biztosítani, folyamatosan továbbra is részt kíván venni a 

kormányzat foglalkoztatáspolitika elképzeléseit megvalósító Nemzeti Közfoglalkoztatás 

Programjában. Ennek keretében vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételt, maximálisan 

kihasználva a központi költségvetésből erre a feladatra rendelkezésre álló forrásokat. 

 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása 
és helyzetelemzése 
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